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4.1. Ocena jako�ci powietrza w odniesieniu
do norm dyspozycyjnych

O jako�ci powietrza na danym obszarze decyduje �redni poziom stê¿eñ
zanieczyszczeñ w okresie doby, sezonu, roku. Równocze�nie wa¿nym jest czas
wystêpowania stê¿eñ 30-minutowych przekraczaj¹cych normy dopuszczalne.

4.1.1. Stê¿enia �rednioroczne

Na terenie aglomeracji
gdañskiej w roku 1999
kryteria czysto�ci powiet-
rza w stosunku do norm
�redniorocznych dotrzy-
mane by³y na ca³ym
obszarze. 
Dla ¿adnego mierzonego
zanieczyszczenia nie
wyst¹pi³y przekroczenia
stê¿eñ dopuszczalnych
zarówno na obszarach
jak i obszarach ochrony
uzdrowiskowej (Sopot).
Dla poszczególnych za-
nieczyszczeñ stan ten
przedstawia³ siê nastê-
puj¹co:

Tabela 4.1.1. Procent warto�ci stê¿eñ �redniorocznych
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W ujêciu graficznym bezwzglêdne warto�ci stê¿eñ �redniorocznych na
poszczególnych stacjach pokazano na rycinie 4.1.1.

Ryc. 4.1.1 Rozk³ad podstawowych zanieczyszczeñ na obszarze aglomeracji gdañskiej
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Stan zanieczyszczenia
powietrza w poszcze-
gólnych miastach przy
zastosowaniu kryterium
opisowego mo¿na oceniæ
jako:

Tabela 4.1.2. Ocena jako�ci powietrza na podstawie warto�ci 
stê¿eñ �redniorocznych

4.1.2. Stê¿enia �redniodobowe

W odniesieniu do norm �redniodobowych przekroczenia odnotowano dla py³u
zawieszonego. W ci¹gu ca³ego roku w 33 przypadkach wyst¹pi³y stê¿enia
wy¿sze od normy �redniodobowej. Na terenie Gdañska ³¹cznie 4,3% wyników
wy¿sze by³o ani¿eli D24=125 µµg/m3, w Gdyni 0,3% , w Tczewie 0,9% wyników, 
a w Sopocie 2,5% wyników (dla normy D24=100 µµg/m3).
Przekroczenia stê¿eñ wystêpowa³y zarówno w okresie grzewczym jak i letnim.
Przekroczenia odnotowano na stacjach:
· stacja AM3 (przemys³owa dzielnica Gdañska, niejednorodny system 

ciep³owniczy)
· stacja AM4 (rejon oddzia³ywania elektrociep³owni Gdynia, lokalne pylenie 

wtórne)
· stacja AM7 (centrum Tczewa, oddzia³ywanie emisji z systemów grzewczych, 

przemys³u i komunikacji)
· stacja AM8 (intensywna zabudowa mieszkaniowa, rejon oddzia³ywania emisji 

z ogrzewania indywidualnego)
· stacja AM6 (rejon intensywnego pylenia ro�lin).
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Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Polsce
przepisami, parametrem normo-
wanym w przypadku stê¿eñ 24-
godzinnych jest percentyl S98,
obliczany z rocznej serii pomiarów
dobowych. Przekroczenie dopusz-
czalnej warto�ci 24-godzinnych
stê¿eñ w skali roku ma miejsce
wówczas, gdy warto�æ percentyla
S98 jest wiêksza od stê¿enia
dopuszczalnego D24. W praktyce
oznacza to, ¿e przekroczenie normy
wystêpuje, gdy wiêcej ni¿ 2% wyni-
ków w ci¹gu roku osi¹ga warto�ci
wy¿sze od D24.
Liczbê dni pomiarowych z odnoto-
wanymi przekroczeniami stê¿eñ
�redniodobowych py³u PM10 oraz
warto�æ percentyla S98 na posz-
czególnych stacjach przedstawiono
w tabeli 4.1.3.

98 percentyl by³ wy¿szy od dopusz-
czalnej warto�ci na stacjach w Nowym Porcie i w Sopocie (AM 3 i AM6).

�redniodobowe stê¿enia dwutlenku siarki w 1999 roku nie by³y przekraczane.
Najwy¿sze stê¿enie = 101,6 µµg/m3 odnotowano na stacji AM2 w Gdañsku
Kaczeñcach w sezonie grzewczym. Stacja zlokalizowana jest w rejonie
oddzia³ywania dzielnicy przemys³owej i dzielnicy mieszkaniowej Gdañsk Stogi.

Nie by³y przekraczane tak¿e �redniodobowe stê¿enia dwutlenku azotu.
Najwy¿sze stê¿enie = 93,8 µµg/m3 odnotowano na stacji AM1 (Gdañsk �ród-
mie�cie) w okresie grzewczym, gdy nastêpuje kumulacja oddzia³ywañ emisji 
z systemów grzewczych i komunikacji. 

�rednie 8-godzinne stê¿enie ozonu by³o przekroczone w 21 przypadkach: 
w Gdañsku Nowym Porcie 19 raz  i Gdyni Pogórzu 9 razy.

Tabela 4.1.3. Liczba dni pomiarowych o stê¿eniach 
> D24 i warto�æ percentyla S98
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4.1.3. Stê¿enia 30-minutowe

Stê¿enia chwilowe przekraczane by³y 223 razy w ci¹gu roku.
Przekroczenia wyst¹pi³y tylko dla py³u PM10. Odnotowano je na wszystkich
stacjach za wyj¹tkiem stacji nr 1 w Gdañsku �ródmie�ciu. 

Jak ju¿ wspomniano na wstêpie, oprócz warto�ci stê¿enia istotnym jest czas jego
wystêpowania. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Polsce przepisami, parametrem
normowanym w przypadku stê¿eñ 30 minutowych jest percentyl S99,8, obliczany
z rocznej serii pomiarów chwilowych. Przekroczenie dopuszczalnej warto�ci 
30-minutowych stê¿eñ w skali roku ma miejsce wówczas, gdy warto�æ percentyla
S99,88 jest wiêksza od stê¿enia dopuszczalnego D30. W praktyce oznacza to, 
¿e przekroczenie normy wystêpuje, gdy wiêcej ni¿ 0,2% wyników w ci¹gu roku
osi¹ga warto�ci wy¿sze od D30.

W tabeli 4.1.4 przedstawiono ilo�æ odnotowanych przekroczeñ stê¿eñ chwilowych
py³u PM10, czas ich trwania oraz warto�æ percentyla S99,8.

30 minutowe stê¿enia dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku wêgla by³y ni¿sze
od norm dyspozycyjnych. 

Reasumuj¹c: stan powietrza w roku 1999 na obszarze aglomeracji przy  uwzglêd-
nieniu obowi¹zuj¹cych wszystkich kryteriów czysto�ci powietrza: norm �rednio-
rocznych, �redniodobowych i 30-minutowych w roku 1999 mo¿na uznaæ za dobry.

4.1.4 Zmiany stê¿eñ �redniorocznych w latach 1996 -1999

Stê¿enia �rednioroczne poszczególnych zanieczyszczeñ obliczone na podstawie
wyników pomiarów sieci ARMAAG obejmuj¹cych okres od roku 1996 (od dwóch
stacji pracuj¹cych w roku 1996 do o�miu w 1999) przedstawiono graficznie na
rycinie 4.1.4.
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Tabela 4.1.4. Przekroczenia 30-minutowych norm py³u PM10
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Porównuj¹c wyniki pomiarów na przestrzeni lat 1996-1999 zaobserwowaæ mo¿na
systematyczn¹ poprawê jako�ci powietrza w przypadku dwutlenku siarki.
�wiadczy to o zmniejszaniu emisji tego zanieczyszczenia (zmiana sposobu
ogrzewania, pod³¹czenia do �róde³ centralnych).
Niewielki wzrost stê¿eñ tlenków azotu obserwowany jest na stacjach zlokalizo-
wanych w obszarze oddzia³ywania emisji z komunikacji samochodowej.
Na prawie wszystkich stacjach (z wyj¹tkiem stacji nr 1 i 5) wzros³y stê¿enia py³u
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Ryc. 4.1.4 �rednioroczne stê¿enia zanieczyszczeñ na stacjach ARMAAG 1996-1999

zawieszonego, przy czym dotyczy to zarówno sezonu grzewczego jak i letniego.
Przyczyn¹ - obok emisji z ogrzewania - mo¿e byæ emisja wtórna z pod³o¿a oraz
silne pylenie ro�lin.
Stê¿enia tlenku wêgla utrzymuj¹ siê na poziomie 30-40% stê¿enia dopuszczalnego.



Dwutlenek siarki

�rednioroczne stê¿enia dwutlenku siarki wy¿sze od normy dopuszczalnej
odnotowano w miastach �l¹ska. Zbli¿one warto�ci stê¿eñ SO2 (oko³o 50% normy)
wyst¹pi³y w Warszawie, Krakowie i Gdañsku. W pozosta³ych miastach stê¿enia
wynosi³y kilkana�cie procent Da. Bardzo niskie stê¿enie mierzono w Helsinkach.

54

Fundacja ARMAAG Raport 1999
OCENA JAKO�CI POWIETRZA
W AGLOMERACJI GDAÑSKIEJ

4.2. Ocena jako�ci powietrza w odniesieniu  do innych miast

Dla pe³niejszego obrazu stanu zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji gdañs-
kiej przedstawiono porównanie warto�ci stê¿eñ �redniorocznych w innych
miastach Polski i Helsinkach. Analiza dotyczy roku 1998 i obejmuje jedynie stacje
pracuj¹ce w systemie pomiarów automatycznych.
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Dwutlenek azotu

W 1998 nie odnotowano przekroczeñ �redniorocznych stê¿eñ dwutlenku
azotu. Najwy¿sze, porównywalne stê¿enia (75% Da) zmierzono w miastach 
o intensywnym ruchu samochodowym (Warszawa, Kraków, Helsinki). Stê¿enia 
o warto�ci oko³o 50% normy wyst¹pi³y w Gdañsku i Bydgoszczy. W pozosta³ych
miastach osi¹ga³y warto�ci kilkunastu µg/m3.
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Py³ PM10

Przekroczenia warto�ci dopuszczalnej �redniorocznej wyst¹pi³y w Bytomiu,
Bydgoszczy, Toruniu i Krakowie. Wysokie warto�ci stê¿eñ (oko³o 80% Da)
zanotowano na stacjach na �l¹sku, w Krakowie, Warszawie i Gdañsku. Ni¿sze
warto�ci stê¿eñ wyst¹pi³y w Sopocie i Tczewie, a najni¿sze w Gdyni i Helsinkach.
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