
Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres i sposób przekazywania przez wojewódzkie-
go inspektora ochrony Êrodowiska G∏ównemu In-
spektorowi Ochrony Ârodowiska, zwanemu dalej
„G∏ównym Inspektorem”, informacji o:

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

b) wynikach pomiarów poziomów substancji
w powietrzu prowadzonych w aglomeracjach
o liczbie mieszkaƒców wi´kszej ni˝ 250 tys.
i w innych strefach, o których mowa w art. 90
ust. 1 i 2 ustawy,

c) wynikach oceny poziomów substancji w powie-
trzu i wynikach klasyfikacji stref, o których mo-
wa w art. 89 ustawy,

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

2) zakres i sposób przekazywania przez wojewod´
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska in-
formacji o programach ochrony powietrza, o któ-
rych mowa w art. 91 ustawy.

§ 2. 1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
przekazuje G∏ównemu Inspektorowi informacje o wy-
nikach klasyfikacji stref, o których mowa w § 1 pkt 1
lit. a, w terminie do dnia 30 czerwca roku nast´pnego,
liczàc od ostatniego dnia roku, z którego dane wyko-
rzystano do dokonania klasyfikacji stref.

2. Zakres przekazywanych informacji, o których
mowa w ust. 1, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do roz-
porzàdzenia.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazu-
je si´ w formie elektronicznej i w uk∏adzie systemu in-
formatycznego wdro˝onego przez G∏ównego Inspek-
tora oraz w formie pisemnej.

§ 3. 1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
przekazuje G∏ównemu Inspektorowi informacje o wy-
nikach pomiarów, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b,
w terminach:

1) do dnia 31 marca ka˝dego roku za rok poprzedni —
zawierajàce zweryfikowane roczne serie wyników
pomiarów poziomów substancji w powietrzu;

2) do 10. dnia ka˝dego miesiàca za poprzedni miesiàc
kalendarzowy — zawierajàce wst´pnie zweryfiko-
wane miesi´czne serie wyników pomiarów pozio-
mów substancji.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazu-
je si´ dla ka˝dego stanowiska pomiarowego oddziel-
nie, podajàc: 

1) nazw´ substancji;

2) parametry stanowiska pomiarowego, w tym
w szczególnoÊci nazw´, adres, wspó∏rz´dne  geo-
graficzne, charakterystyk´ obszaru, typ stacji, me-
todyk´ pomiaru, typ przyrzàdu pomiarowego;

3) dat´ i godzin´ pomiaru wed∏ug czasu Êrodkowoeu-
ropejskiego — CET, rozumianego jako czas uni-
wersalny UTC powi´kszony o jednà godzin´;

4) wynik pomiaru poziomu substancji w powietrzu.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazu-
je si´ w formie elektronicznej i w uk∏adzie systemu in-
formatycznego wdro˝onego przez G∏ównego Inspek-
tora.

§ 4. 1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
przekazuje G∏ównemu Inspektorowi, w terminie do
dnia 31 maja ka˝dego roku za rok poprzedni, informa-
cje o wynikach corocznej oceny poziomów substancji
w powietrzu i informacje o wynikach klasyfikacji stref,
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. c.

2. Zakres przekazywanych informacji, o których
mowa w ust. 1, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 2 do roz-
porzàdzenia.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazu-
je si´ w formie elektronicznej i w uk∏adzie systemu in-
formatycznego wdro˝onego przez G∏ównego Inspek-
tora oraz w formie pisemnej.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 5 kwietnia 2006 r.

w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczàcych zanieczyszczenia powietrza

———————
1) Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957,
z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217,
poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70,
poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959,
Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784,
z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113, poz. 954,
Nr 130, poz. 1087, Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362,
Nr 167, poz. 1399, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1458
i 1462, Nr 180, poz. 1495 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r.
Nr 50, poz. 360.



§ 5. 1. Wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska
przekazuje G∏ównemu Inspektorowi, nie póêniej ni˝ do
godziny 1000 danego dnia, informacje o stwierdzo-
nych w dniu poprzednim przekroczeniach alarmo-
wych poziomów substancji w powietrzu, o których
mowa w § 1 pkt 1 lit. d.

2. Zakres przekazywanych informacji, o których
mowa w ust. 1, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 3 do roz-
porzàdzenia.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazu-
je si´ w formie elektronicznej i w uk∏adzie systemu in-
formatycznego wdro˝onego przez G∏ównego Inspek-
tora.

§ 6. 1. Wojewoda przekazuje ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw Êrodowiska informacje o programach
ochrony powietrza niezw∏ocznie po og∏oszeniu  rozpo-
rzàdzenia wojewody w sprawie programu ochrony
powietrza, obejmujàce:

1) opracowanie tekstowe, na bazie którego sporzà-
dzono program ochrony powietrza;

2) rozporzàdzenie wojewody w sprawie programu
ochrony powietrza;

3) zestawienie informacji dotyczàcych programów
ochrony powietrza.

2. Zakres i uk∏ad przekazywanych informacji, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3, jest okreÊlony w za∏àczniku
nr 4 do rozporzàdzenia.

3. Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazu-
je si´ w formie pisemnej i elektronicznej. 

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Ârodowiska: J. Szyszko 

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Ârodowiska z dnia 26 listopada 2002 r.
w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji
dotyczàcych zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 204,
poz. 1727), które na podstawie art. 11 ustawy z dnia 3 paê-
dziernika 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo ochrony Êro-
dowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 190,
poz. 1865) utraci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 5 kwietnia 2006 r. (poz. 445)

Za∏àcznik 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 dla potrzeb
klasyfikacji;

4) nazwa i adres siedziby wojewódzkiego inspektora-
tu ochrony Êrodowiska;

5) nazwisko i numer s∏u˝bowego telefonu osoby do
kontaktu z wojewódzkiego inspektoratu ochrony
Êrodowiska.

2. Zestawienie stref w województwie

Zestawienie stref w województwie zawiera nast´-
pujàce informacje:

1) nazw´ strefy1);

2) kod strefy2);

3) obszar strefy [km2];

4) liczb´ mieszkaƒców w strefie;

5) nazwy substancji z podaniem, czy na ca∏ym obsza-
rze strefy lub cz´Êci obowiàzujà dopuszczalne po-
ziomy substancji okreÊlone:

a) ze wzgl´du na ochron´ zdrowia ludzi,

b) ze wzgl´du na ochron´ roÊlin, 

c) dla obszarów ochrony uzdrowiskowej,

d) dla obszarów parków narodowych.

3. Wyniki  klasyfikacj i  stref

Wyniki klasyfikacji stref podaje si´ oddzielnie dla ka˝-
dej substancji, dla której okreÊlone sà progi oszacowa-
nia3). Wyniki klasyfikacji stref dla danej substancji poda-
je si´ dla ka˝dej strefy z uwzgl´dnieniem, odpowiednio,
ka˝dego z kryteriów okreÊlonych ze wzgl´du na:

1) ochron´ zdrowia ludzi, w tym dla obszarów ochro-
ny uzdrowiskowej,

2) ochron´ roÊlin, w tym dla obszarów parków naro-
dowych.

Dla ka˝dej strefy podaje si´ nast´pujàce informacje:
1) nazw´ strefy,
2) kod strefy,
3) liczb´ mieszkaƒców w strefie,

4) obszar strefy [km2],
5) klas´ strefy4),
6) wymaganà metod´ oceny wykonywanej zgodnie

z art. 89 ustawy,
7) metod´ wykorzystanà w ocenie wykonywanej

zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy,
8) okres (w latach), którego dotyczy∏y pomiary i ana-

lizy b´dàce podstawà do wykonania oceny, wyko-
nanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy,

9) rok albo lata wystàpienia przekroczeƒ ka˝dego
z dolnych progów oszacowania, je˝eli przekrocze-
nia takie wystàpi∏y,

10) rok albo lata wystàpienia przekroczeƒ ka˝dego
z górnych progów oszacowania, je˝eli przekrocze-
nia takie wystàpi∏y,

11) rok albo lata wystàpienia przekroczeƒ ka˝dego
z poziomów dopuszczalnych, je˝eli przekroczenia
takie wystàpi∏y,

12) rok albo lata wystàpienia przekroczeƒ ka˝dego
z poziomów dopuszczalnych okreÊlonych dla
ochrony obszarów ochrony uzdrowiskowej, je˝eli
na terenie danej strefy takie obszary wyst´pujà
i przekroczenia takie wystàpi∏y na ich terenie,

13) rok albo lata wystàpienia przekroczeƒ ka˝dego
z poziomów dopuszczalnych okreÊlonych dla
ochrony obszarów parków narodowych, je˝eli na
terenie danej strefy takie obszary wyst´pujà i prze-
kroczenia takie wystàpi∏y na ich terenie,

14) minimalnà liczb´ sta∏ych stanowisk pomiarowych
wymaganà rozporzàdzeniem Ministra Ârodowiska
z dnia 6 czerwca 2002 r.  w sprawie oceny pozio-
mów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz.
798),

15) liczb´ sta∏ych stanowisk pomiarowych, z których
wykorzystano wyniki pomiarów do oceny, wyko-
nanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy, na których
badane jest oddzia∏ywanie êróde∏ emisji niezorga-
nizowanej lub ma∏ych êróde∏ emisji,

16) liczb´ sta∏ych stanowisk pomiarowych, z których
wykorzystano wyniki pomiarów do oceny wyko-
nanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy, na których
jest badane oddzia∏ywanie du˝ych instalacji.

4.  Informacje uzupe∏niajàce 

Wyniki klasyfikacji stref przekazuje si´ równie˝
w formie mapy rozk∏adów wybranych parametrów
statystycznych, je˝eli zasób informacji jest wystarcza-
jàcy do wykreÊlenia ciàg∏ego pola wybranego para-
metru. Mapy wykonuje si´ dla województwa i dodat-
kowo dla ka˝dej aglomeracji, na podstawie wyników
modelowania rozk∏adów st´˝eƒ substancji w powie-
trzu, pomiarów st´˝eƒ, dodatkowych metod szacowa-



nia st´˝eƒ. Podaje si´ metod´ obliczeniowà wykorzy-
stanà do opracowania map.

WartoÊci na mapie przedstawia si´ w postaci izoli-
nii ze skokiem nie wi´kszym ni˝ 10 % do 25 % odpo-
wiedniego poziomu dopuszczalnego oraz dodatko-
wych izolinii o wartoÊciach odpowiadajàcych górnemu
i dolnemu progowi oszacowania. Mapy prezentujà pa-
rametry statystyczne wed∏ug poni˝szego zestawienia:

Substancja:                              Parametr statystyczny:

1) dwutlenek siarki (SO2) — percentyl 99,7 z rocz-
nej serii st´˝eƒ jedno-
godzinnych

2) dwutlenek siarki (SO2) — percentyl 99,2 z rocz-
nej serii st´˝eƒ 24-go-
dzinnych

3) dwutlenek siarki (SO2) — st´˝enie Êrednie rocz-
ne 

4) dwutlenek azotu (NO2) — percentyl 99,8 z rocz-
nej serii st´˝eƒ jedno-
godzinnych

5) dwutlenek azotu (NO2) — st´˝enie Êrednie rocz-
ne 

6) tlenki azotu (NOx) — st´˝enie Êrednie rocz-
ne 

7) py∏ zawieszony PM10 — percentyl 90,4 z rocz-
nej serii st´˝eƒ 24-go-
dzinnych

8) py∏ zawieszony PM10 — st´˝enie Êrednie rocz-
ne

9) py∏ zawieszony PM10 — percentyl 98,1 z rocz-
nej serii st´˝eƒ 24-go-
dzinnych

10) o∏ów (Pb) — st´˝enie Êrednie rocz-
ne

11) benzen (C6H6) — st´˝enie Êrednie rocz-
ne

12) tlenek w´gla (CO) — st´˝enie maksymalne
8-godzinne kroczàce

13) ozon (O3) — percentyl 93,2 z rocz-
nej serii maksimów
dziennych st´˝enia
8-godzinnego kroczà-
cego

14) ozon (O3) — AOT40 liczone w godzi-
nach pomi´dzy 8—20
czasu Êrodkowoeuro-
pejskiego w okresie
1.05—31.07.
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ObjaÊnienia:

1) Dotyczy stref, o których mowa w art. 87 ustawy. 
2) Kod strefy sk∏ada si´ mi´dzy innymi z kodów nadanych jednostkom terytorialnym przez Prezesa G∏ównego Urz´du Sta-

tystycznego.
3) Substancje i progi oszacowania, o których mowa w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w spra-

wie oceny poziomów substancji w powietrzu.
4) Klasa strefy wskazuje, czy poziom st´˝eƒ substancji w strefie jest:

1) powy˝ej górnego progu oszacowania;
2) pomi´dzy górnym i dolnym progiem oszacowania;
3) poni˝ej dolnego progu oszacowania; dla ozonu — poni˝ej górnego progu oszacowania.



1. Informacje ogólne:

1) województwo;

2) data przygotowania informacji;

3) okres, z którego dane wykorzystano dla potrzeb
klasyfikacji;

4) nazwa i adres siedziby wojewódzkiego inspektora-
tu ochrony Êrodowiska;

5) nazwisko i numer s∏u˝bowego telefonu osoby do
kontaktu z wojewódzkiego inspektoratu ochrony
Êrodowiska.

2. Zestawienie stref w województwie

Zestawienie stref w województwie zawiera infor-
macj´, dla jakich substancji zosta∏o wykonane, oraz
nast´pujàce dane:

1) nazw´ strefy1);

2) kod strefy2);

3) obszar strefy [km2];

4) liczb´ mieszkaƒców w strefie;

5) nazwy substancji z podaniem, czy na ca∏ym obsza-
rze strefy lub cz´Êci obowiàzujà dopuszczalne po-
ziomy substancji okreÊlone:

a) ze wzgl´du na ochron´ zdrowia ludzi,

b) ze wzgl´du na ochron´ roÊlin,

c) dla obszarów ochrony uzdrowiskowej,

d) dla obszarów parków narodowych.

3. Wykaz stacj i  pomiarowych, z których
wyniki  pomiarów wykorzystano w ocenie wy-
konanej zgodnie z art .  89 ustawy 

Dla ka˝dej stacji pomiarowej podaje si´ nast´pujà-
ce informacje:

1) kod stacji pomiarowej3);

2) wspó∏rz´dne geograficzne stacji pomiarowej;

3) nazw´ strefy;

4) kod strefy;

5) substancje, których st´˝enia mierzone sà na stacji
pomiarowej;

6) kryteria poziomów dopuszczalnych obowiàzujà-
cych na obszarze reprezentatywnoÊci stacji po-
miarowej4);

7) podstawowy czas uÊredniania st´˝eƒ poszczegól-
nych substancji;

8) metod´ pomiaru st´˝eƒ substancji5);

9) typ stacji pomiarowej i typ obszaru6).

4. Wyniki  klasyfikacj i  stref

Wyniki klasyfikacji stref podaje si´ oddzielnie dla
ka˝dej substancji, dla której okreÊlone sà poziomy do-
puszczalne7). Wyniki klasyfikacji stref dla danej sub-
stancji podaje si´ dla ka˝dej strefy z uwzgl´dnieniem,
odpowiednio, ka˝dego z kryteriów okreÊlonych ze
wzgl´du na: 

1) ochron´ zdrowia ludzi, w tym dla  obszarów ochro-
ny uzdrowiskowej,

2) ochron´ roÊlin, w tym dla obszarów parków naro-
dowych.

Dla ka˝dej strefy podaje si´ nast´pujàce informa-
cje:

1) nazw´ strefy;

2) kod strefy;

3) klas´ strefy8) i metod´ oceny wykonanej zgodnie
z art. 89 ustawy (dla ka˝dego kryterium, substan-
cji9) i czasu uÊredniania);

4) klas´ strefy8) i metod´ oceny dla obszarów ochro-
ny uzdrowiskowej i parków narodowych (dla ka˝-
dej substancji9) i czasu uÊredniania), jaka by∏aby
przypisana tym obszarom przy zastosowaniu kry-
teriów dla obszarów innych ni˝ parków narodo-
wych i ochrony uzdrowiskowej.

5. Lista stref zakwalif ikowanych do pro-
gramów ochrony powietrza (POP)

Dla ka˝dej strefy zakwalifikowanej do opracowania
POP  podaje si´ nast´pujàce informacje:

1) nazw´ strefy;

2) kod strefy;

3) podstaw´ zakwalifikowania do POP (w tym dla ka˝-
dego kryterium, substancji, czasu uÊredniania);

4) obszar przekroczeƒ:

a) nazw´ (miasta, miejscowoÊci, gminy, dzielnicy),

b) obszar [km2], 

c) liczb´ mieszkaƒców. 

6. Zestawienie przypadków przekroczeƒ
dopuszczalnych poziomów substancji  po-
wi´kszonych o margines tolerancji10 ) zareje-
strowanych: 

1) w oparciu o pomiary; dla ka˝dej substancji i stano-
wiska, na którym stwierdzono przekroczenia, po-
daje si´ nast´pujàce informacje: 
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Za∏àcznik nr 2

ZAKRES PRZYKAZYWANYCH INFORMACJI O WYNIKACH OCENY POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU
I WYNIKACH KLASYFIKACJI STREF, O KTÓREJ MOWA W ART. 89 USTAWY



a) nazw´ strefy11),

b) kod strefy11),

c) kryterium,

d) substancj´,

e) czas uÊredniania,

f) kod krajowy stacji pomiarowej,

g) list´ przypadków przekroczeƒ poziomów do-
puszczalnych (terminy, wartoÊci, przyczyny wy-
stàpienia przekroczenia12));

2) w oparciu o metody obliczeniowe, jako metody
uzupe∏niajàce oceny13).

7.  Mapy

Mapy rozk∏adów wybranych parametrów staty-
stycznych sporzàdza si´, je˝eli zasób informacji jest
wystarczajàcy do wykreÊlenia ciàg∏ego pola wybrane-
go parametru. Mapy wykonuje si´ dla województwa
i dodatkowo dla ka˝dej aglomeracji, na podstawie wy-
ników modelowania rozk∏adów st´˝eƒ substancji
w powietrzu, pomiarów st´˝eƒ oraz dodatkowych me-
tod szacowania st´˝eƒ. Podaje si´ metod´ obliczenio-
wà wykorzystanà do opracowania mapy.

WartoÊci na mapie przedstawia si´ w postaci izoli-
nii ze skokiem nie wi´kszym ni˝ 10 % do 25 % odpo-
wiedniego poziomu dopuszczalnego. Mapy prezentu-
jà parametry statystyczne wed∏ug nast´pujàcego ze-
stawienia:
Substancja: Parametr statystyczny:
1) dwutlenek siarki (SO2) — percentyl 99,7

z rocznej serii
st´˝eƒ jedno-
godzinnych

2) dwutlenek siarki (SO2) — percentyl 99,2
z rocznej serii
st´˝eƒ 24-go-
dzinnych

3) dwutlenek siarki (SO2) — st´˝enie Êred-
nie roczne 

4) dwutlenek azotu (NO2) — percentyl 99,8
z rocznej serii
st´˝eƒ jedno-
godzinnych

5) dwutlenek azotu (NO2) — st´˝enie Êred-
nie roczne 

6) tlenki azotu (NOx) — st´˝enie Êred-
nie roczne 

7) py∏ zawieszony PM10 i PM2,5 — percentyl 90,4
z rocznej serii
st´˝eƒ 24-go-
dzinnych

8) py∏ zawieszony PM10 i PM2,5 — st´˝enie Êred-
nie roczne

9) py∏ zawieszony PM10 i PM2,5 — percentyl 98,1
z rocznej serii
st´˝eƒ 24-go-
dzinnych

10) o∏ów (Pb) — st´˝enie Êred-
nie roczne

11) benzen (C6H6) — st´˝enie Êred-
nie roczne

12) tlenek w´gla (CO) — st´˝enie mak-
symalne 8-go-
dzinne kroczà-
ce

13) ozon (O3) — percentyl 93,2
z rocznej serii
m a k s i m ó w
dziennych st´-
˝enia 8-godzin-
nego kroczàce-
go

14) ozon (O3) — AOT40 liczo-
ne w godzi-
nach pomi´-
dzy 8—20 cza-
su Êrodkowo-
europejskiego
okresu 1.05—
31.07.
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ObjaÊnienia:

1) Dotyczy stref, o których mowa w art. 87 ustawy.
2) Kod strefy sk∏ada si´ mi´dzy innymi z kodów nadanych jednostkom terytorialnym przez Prezesa G∏ównego Urz´du Sta-

tystycznego.
3) Kod krajowy i mi´dzynarodowy stacji pomiarowej.
4) Kryteria poziomów dopuszczalnych obowiàzujàcych na obszarze reprezentatywnoÊci stacji pomiarowej wymienione

w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych sub-
stancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopusz-
czalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796).

5) W przypadku metody pomiaru st´˝eƒ py∏u wskazuje si´, czy metoda pomiaru py∏u zawieszonego jest:
1) z separacjà frakcji — PM10 albo PM2,5:

a) pomiar automatyczny z separacjà frakcji PM10 albo PM2,5 oparty na metodzie os∏abienia promieniowania beta,
b) pomiar manualny z separacjà frakcji PM10 albo PM2,5 — metoda grawimetryczna,
c) pomiar automatyczny z separacjà frakcji PM10 albo PM2,5 z wykorzystaniem mikrowagi oscylacyjnej;

2) bez separacji frakcji — TSP:
a) bez przeliczenia ze st´˝eƒ TSP na st´˝enia PM10:

— pomiar automatyczny oparty na metodzie os∏abienia promieniowania beta,



— pomiar automatyczny z wykorzystaniem mikrowagi oscylacyjnej,
— pomiar manualny — metoda grawimetryczna,

b) z przeliczeniem na PM10 — podaje si´ formu∏´ przeliczeniowà ze st´˝eƒ TSP na PM10:
— pomiar automatyczny oparty na metodzie os∏abienia promieniowania beta,
— pomiar automatyczny z wykorzystaniem mikrowagi oscylacyjnej,
— pomiar manualny — metoda grawimetryczna;

3) reflektometryczna — BS:
a) bez przeliczenia na PM10,
b) z przeliczeniem na PM10;

4) inna — z podaniem opisu metody.
6) Wybiera si´ jednà opcj´ z listy typów obszaru:

1) obszar miejski;
2) obszar podmiejski;
3) obszar pozamiejski 
oraz jednà opcj´ z listy mo˝liwych typów stacji:
1) komunikacyjna;
2) w strefie oddzia∏ywania przemys∏u lub zak∏adu;
3) t∏o miejskie; 
4) t∏o podmiejskie;
5) t∏o regionalne;
6) t∏o ponadregionalne;
7) typ nieokreÊlony.

7) Poziomy dopuszczalne wymienione w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopusz-
czalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.

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

a) poziom st´˝eƒ nieprzekraczajàcy poziomu dopuszczalnego*,
b) poziom st´˝eƒ powy˝ej poziomu dopuszczalnego*, lecz nieprzekraczajàcy poziomu dopuszczalnego powi´kszone-

go o margines tolerancji*,
c) poziom st´˝eƒ powy˝ej poziomu dopuszczalnego powi´kszonego o margines tolerancji*;

2) dla przypadków, gdy margines tolerancji nie jest okreÊlony lub jest zerowy:
a) poziom st´˝eƒ nieprzekraczajàcy poziomu dopuszczalnego*,
b) poziom st´˝eƒ powy˝ej poziomu dopuszczalnego*.

* Z uwzgl´dnieniem dozwolonych cz´stoÊci przekroczeƒ, o których mowa w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów nie-
których substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji.

9) Substancje wymienione w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych po-
ziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów
tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. 

10) Dla substancji i parametrów, dla których nie jest okreÊlony margines tolerancji lub margines tolerancji jest zerowy, ra-
portuje si´ przypadki przekroczeƒ poziomów dopuszczalnych. Je˝eli wystàpi∏y w ciàgu roku przekroczenia st´˝eƒ kryte-
rialnych (poziom dopuszczalny lub poziom dopuszczalny powi´kszony o margines tolerancji) cz´Êciej ni˝ jest to dozwo-
lone, w tabelach zestawia si´ wszystkie przypadki przekroczeƒ wartoÊci kryterialnej zarejestrowane w ciàgu roku.

11) W przypadku stacji o du˝ej reprezentatywnoÊci przestrzennej podaje si´ list´ stref obj´tych obszarem przekroczenia,
je˝eli na obszarze tych stref nie sà zlokalizowane inne stacje.

12) Lista potencjalnych przyczyn wystàpienia przekroczeƒ poszczególnych poziomów dopuszczalnych: 
1) oddzia∏ywanie emisji zwiàzanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem; 
2) oddzia∏ywanie emisji zwiàzanej z ruchem pojazdów na g∏ównej drodze le˝àcej w pobli˝u stacji;
3) oddzia∏ywanie emisji z zak∏adów przemys∏owych, ciep∏owni, elektrowni zlokalizowanych w pobli˝u stacji pomiaro-

wej;
4) oddzia∏ywanie emisji z kopalni lub kamienio∏omów zlokalizowanych w pobli˝u stacji pomiarowej;
5) oddzia∏ywanie emisji zwiàzanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków;
6) awaryjna emisja z zak∏adu przemys∏owego;
7) awaryjna emisja ze êróde∏ innych ni˝ przemys∏owe;
8) oddzia∏ywania naturalnych êróde∏ emisji lub zjawisk naturalnych niezwiàzanych z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka;
9) unos py∏u zwiàzany z posypywaniem dróg w okresie zimowym Êrodkami, o których mowa w rozporzàdzeniu Mini-

stra Ârodowiska z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania Êrodków, jakie mogà byç
u˝ywane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960);

10) nap∏yw zanieczyszczeƒ powietrza spoza granic kraju;
11) inna; je˝eli zidentyfikowano innà przyczyn´ wystàpienia ponadnormatywnych st´˝eƒ ni˝ podane wy˝ej, krótko si´ jà

opisuje.
13) Zgodnie z art. 90 ustawy.
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Za∏àcznik nr 3

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O STWIERDZONYCH PRZEKROCZENIACH
ALARMOWYCH POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 93 USTAWY

Dla ka˝dego stwierdzonego przypadku przekro-
czeƒ poziomu alarmowego1) podaje si´ nast´pujàce
informacje:

1) nazw´ strefy2);

2) kod strefy3);

3) nazw´ substancji, której poziom alarmowy zosta∏
przekroczony;

4) wartoÊç poziomu alarmowego, który zosta∏ prze-
kroczony [μg/m3];

5) kod krajowy stacji pomiarowej, na której zanoto-
wano przekroczenie;

6) ∏àcznà reprezentatywnoÊç przestrzennà stacji po-
miarowej, na której zanotowano przekroczenie4)5);

7) liczb´ mieszkaƒców obszaru obj´tego przekrocze-
niami6);

8) dat´ i godzin´ poczàtku wystàpienia przekroczenia
w danej strefie, czas trwania przekroczenia;

9) wartoÊç maksymalnego st´˝enia godzinnego zare-
jestrowanego w danej strefie, w okresie, w którym
zanotowano przekroczenie;

10) wartoÊç st´˝enia dwutlenku azotu zarejestrowane-
go w tej samej godzinie i na tej samej stacji, co
maksymalne st´˝enie ozonu — wy∏àcznie w przy-
padku wystàpienia przekroczenia poziomu alar-
mowego ozonu;

11) informacje o przyczynach wystàpienia przekro-
czeƒ7);

12) informacje o ograniczeniach i Êrodkach zarad-
czych, jakie przyj´to w celu zmniejszenia ryzyka
nara˝enia ludnoÊci.

Podaje si´ równie˝ informacje ogólne: wojewódz-
two, dat´ przygotowania informacji, nazw´ i adres sie-
dziby wojewódzkiego inspektoratu ochrony Êrodowi-
ska, nazwisko i numer s∏u˝bowego telefonu osoby do
kontaktu z wojewódzkiego inspektoratu ochrony Êro-
dowiska.

ObjaÊnienia:

1) Przekroczenia poziomów alarmowych sà okreÊlone w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji
w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796). 

2) Dotyczy stref, o których mowa w art. 87 ustawy.
3) Kod strefy sk∏ada si´ mi´dzy innymi z kodów nadanych jednostkom terytorialnym przez Prezesa G∏ównego Urz´du Sta-

tystycznego.
4) W przypadku stacji o du˝ej reprezentatywnoÊci przestrzennej podaje si´ list´ stref obj´tych obszarem przekroczenia, je-

˝eli na terenie tych stref nie sà zlokalizowane inne stacje. 
5) Je˝eli na obszarze, na którym stwierdzono przekroczenie, znajduje si´ wi´cej ni˝ jedna stacja pomiarowa, na której zare-

jestrowano przekroczenie poziomów alarmowych substancji w powietrzu, podaje si´ ∏àcznà reprezentatywnoÊç prze-
strzennà tych stacji.

6) Je˝eli na obszarze, na którym stwierdzono przekroczenie, znajduje si´ wi´cej ni˝ jedna stacja pomiarowa, na której zare-
jestrowano przekroczenie poziomów alarmowych substancji w powietrzu, podaje si´ ca∏kowità liczb´ ludnoÊci zamiesz-
kujàcej obszar przekroczeƒ. 

7) Lista potencjalnych przyczyn wystàpienia przekroczeƒ poszczególnych poziomów alarmowych: 
1) oddzia∏ywanie emisji zwiàzanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem; 
2) oddzia∏ywanie emisji zwiàzanej z ruchem pojazdów na g∏ównej drodze le˝àcej w pobli˝u stacji;
3) oddzia∏ywanie emisji z zak∏adów przemys∏owych, ciep∏owni, elektrowni zlokalizowanych w pobli˝u stacji pomiarowej;
4) oddzia∏ywanie emisji z kopalni, kamienio∏omów zlokalizowanych w pobli˝u stacji pomiarowej;
5) oddzia∏ywanie emisji zwiàzanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków;
6) awaryjna emisja z zak∏adu przemys∏owego;
7) awaryjna emisja ze êróde∏ innych ni˝ przemys∏owe;
8) oddzia∏ywania naturalnych êróde∏ emisji lub zjawisk naturalnych niezwiàzanych z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka;
9) unos py∏u zwiàzany z posypywaniem dróg w okresie zimowym Êrodkami, o których mowa w rozporzàdzeniu Ministra

Ârodowiska z dnia 27 paêdziernika 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania Êrodków, jakie mogà byç u˝y-
wane na drogach publicznych oraz ulicach i placach  (Dz. U. Nr 230, poz. 1960);

10) nap∏yw zanieczyszczeƒ powietrza spoza granic kraju;
11) inna; je˝eli zidentyfikowano innà przyczyn´ wystàpienia ponadnormatywnych st´˝eƒ ni˝ podane wy˝ej, krótko si´ jà

opisuje.



Wype∏nia si´ ca∏y zestaw tabel dla ka˝dego pro-
gramu ochrony powietrza, który zosta∏ wykonany ze
wzgl´du na przekroczenie poziomu dopuszczalnego
lub poziomu dopuszczalnego powi´kszonego o margi-

nes tolerancji dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu,
py∏u zawieszonego PM10, o∏owiu, tlenku w´gla, ben-
zenu i ozonu — odpowiednio do stwierdzonej sytuacji
przekroczenia.
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Za∏àcznik nr 4

ZAKRES I UK¸AD PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O PROGRAMACH OCHRONY POWIETRZA

Tabela nr 1

Informacje ogólne na temat programu 
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Tabela nr 2

Opis sytuacji przekroczeƒ poziomu dopuszczalnego
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Tabela nr 3 

Analiza przyczyn przekroczenia poziomu dopuszczalnego w roku referencyjnym 
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Tabela nr 44)

Prognozowany poziom bazowy — poziom zanieczyszczeƒ, jaki by∏by w roku 2005, 20105), w roku zakoƒczenia
realizacji POP w sytuacji niepodejmowania ˝adnych dodatkowych dzia∏aƒ poza tymi, których podj´cie wynika
z przepisów
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Tabela nr 5

Informacje na temat dodatkowych dzia∏aƒ naprawczych w odniesieniu do wymaganych przez przepisy6)
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Tabela nr 6

Dzia∏ania naprawcze mo˝liwe do zastosowania, które jeszcze nie zosta∏y podj´te, oraz dzia∏ania d∏ugotermino-
we — niewynikajàce z przepisów 

Tabela nr 7

Zestawienie dzia∏aƒ naprawczych7)
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ObjaÊnienia:

1) W tabelach nr 2—7 stosowane sà symbole oznaczajàce, czy i w jaki sposób wymagane informacje grupuje si´ (∏àczy), je-
˝eli dotyczà tej samej sytuacji przekroczeƒ. Opis przewidzianych mo˝liwoÊci ∏àczenia informacji i przypisane im kody po-
dano w tabeli. Zamieszczone w tabelach nr 2—7 kody wskazujà, w jaki sposób wprowadza si´ wymagane informacje —
pojedynczo, list´, zakres, sum´:

2) Dopuszczalny poziom ozonu ze wzgl´du na ochron´ zdrowia ludzi i jego dopuszczalna cz´stoÊç przekroczeƒ okreÊlona
jest w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych sub-
stancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopusz-
czalnych poziomów niektórych substancji. 
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3) Poziom dopuszczalny ozonu ze wzgl´du na ochron´ roÊlin wyra˝ony jako wartoÊç AOT40 okreÊlony jest w rozporzàdze-
niu Ministra Ârodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powie-
trzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych pozio-
mów niektórych substancji. 

4) Tabel´ nr 4 wype∏nia si´ dla zanieczyszczeƒ i poziomów dopuszczalnych, dla których w roku referencyjnym wystàpi∏o
przekroczenie poziomu dopuszczalnego powi´kszonego o margines tolerancji.

5) 2005 r. — je˝eli program ochrony powietrza dotyczy SO2, PM10, o∏owiu i CO; 2010 r. — je˝eli program ochrony powietrza
dotyczy benzenu, NO2 i O3.

6) Tabel´ nr 5 wype∏nia si´ tylko wtedy, gdy analiza wymagana w tabeli nr 4 wykaza∏a, ˝e nie nale˝y si´ spodziewaç, i˝ po-
ziomy dopuszczalne zostanà osiàgni´te za pomocà Êrodków i dzia∏aƒ przewidzianych przez przepisy — bez dodatkowych
dzia∏aƒ naprawczych.

7) Tabeli nr 7 u˝ywa si´ do opisywania dzia∏aƒ naprawczych wymienionych w tabeli nr 5 lub nr 6. Dla ka˝dego dzia∏ania na-
prawczego wype∏nia si´ jednà kolumn´ w tabeli nr 7.
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 

02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-00, 0-22 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):

– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 0-22 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa 
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