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Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres i sposób przekazywania G∏ównemu Inspek-
torowi Ochrony Ârodowiska 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, na postawie których do-
konywana jest ocena poziomów substancji
w powietrzu, o których mowa w art. 90
ust. 1 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 ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw Êrodowiska informacji o progra-
mach ochrony powietrza, o których mowa
w art. 91 ustawy;

3) zakres i sposób przekazywania ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw Êrodowiska sprawozdania z reali-
zacji programów ochrony powietrza, o których
mowa w art. 91 ustawy.

§ 2. 1. Informacje o wynikach klasyfikacji stref,
o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wojewódzki inspek-
tor ochrony Êrodowiska przekazuje G∏ównemu
Inspektorowi Ochrony Ârodowiska w terminie do dnia
30 czerwca roku nast´pujàcego po ostatnim roku ka-
lendarzowym, z którego dane wykorzystano do doko-
nania klasyfikacji stref. 

2. Zakres przekazywanych informacji jest okreÊlo-
ny w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Informacje przekazuje si´ w formie elektronicz-
nej, w uk∏adzie systemu informatycznego wdro˝one-
go przez G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska,
oraz w formie pisemnej.

4. Informacje sà przekazywane G∏ównemu Inspek-
torowi Ochrony Ârodowiska za pomocà poczty elek-
tronicznej.

§ 3. 1. Informacje o wynikach pomiarów, o których
mowa w § 1 pkt 1 lit. b, wojewódzki inspektor ochro-
ny Êrodowiska przekazuje G∏ównemu Inspektorowi
Ochrony Ârodowiska w terminach:

1) do dnia 31 marca ka˝dego roku za rok poprzedni
— informacje zawierajàce zweryfikowane roczne
serie wyników pomiarów poziomów substancji
w powietrzu, o których mowa w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy;

2) do 10. dnia ka˝dego miesiàca za poprzedni mie-
siàc kalendarzowy — informacje zawierajàce
wst´pnie zweryfikowane miesi´czne serie wyni-
ków pomiarów poziomów substancji uzyskanych
za pomocà metod automatycznych i manualnych,
o których mowa w przepisach wydanych na pod-
stawie art. 90 ust. 3 ustawy, z wyjàtkiem wyni-
ków pomiarów o∏owiu, arsenu, kadmu, niklu
i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10;

3) do 60 dni od koƒca miesiàca, w którym prowadzo-
ne by∏y pomiary — informacje zawierajàce wst´p-
nie zweryfikowane miesi´czne serie wyników po-
miarów poziomów o∏owiu, arsenu, kadmu, niklu
i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczàcych zanieczyszczenia powietrza2)

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

wej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Ârodowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia dokonujà w zakresie
swojej regulacji wdro˝enia nast´pujàcych dyrektyw
Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy Rady 96/62/WE z dnia 27 wrzeÊnia 1996 r.

w sprawie oceny i zarzàdzania jakoÊcià otaczajàcego
powietrza (Dz. Urz. WE L 296 z 21.11.1996, str. 55,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 3, str. 95, z póên. zm.),

2) dyrektywy Rady 1999/30/WE z dnia 22 kwietnia 1999 r.
odnoszàcej si´ do wartoÊci dopuszczalnych dla dwu-
tlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz py∏u
i o∏owiu w otaczajàcym powietrzu (Dz. Urz. WE L 163
z 29.06.1999, str. 41, z póên. zm.; Dz. Urz. Polskie wyda-
nie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 164, z póên. zm.),

3) dyrektywy 2000/69/WE Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy z dnia 16 listopada 2000 r. dotyczàcej wartoÊci do-
puszczalnych benzenu i tlenku w´gla w otaczajàcym
powietrzu (Dz. Urz. WE L 313 z 13.12.2000, str. 12,
z póên. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 15, t. 5, str. 262, z póên. zm.),

4) dyrektywy 2002/3/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 lutego 2002 r. odnoszàcej si´ do ozonu w ota-
czajàcym powietrzu (Dz. Urz. WE L 67 z 09.03.2002,
str. 14, z póên zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 15, t. 6, str. 497, z póên. zm.),

5) dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kad-
mu, rt´ci, niklu i wielopierÊcieniowych w´glowodorów
aromatycznych w otaczajàcym powietrzu (Dz. Urz.
UE L 23 z 26.01.2005, str. 3).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056 i Nr 199,
poz. 1227.
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2. Informacje przekazuje si´ dla ka˝dego stanowi-
ska pomiarowego oddzielnie, podajàc:

1) nazw´ substancji;

2) parametry stanowiska pomiarowego, w tym na-
zw´, adres, wspó∏rz´dne geograficzne w uk∏adzie
WGS84 (szerokoÊç N: dd°mm’ss.ss”; d∏ugoÊç
E: dd°mm’ss.ss”) i wspó∏rz´dne prostokàtne
w uk∏adzie PUWG 1992, charakterystyk´ obszaru,
typ stacji, metodyk´ pomiaru, typ przyrzàdu po-
miarowego;

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

4) wynik pomiaru poziomu substancji w powietrzu.

3. Informacje przekazuje si´ w formie elektronicz-
nej, w uk∏adzie systemu informatycznego wdro˝one-
go przez G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska,
za pomocà tego systemu.

§ 4. 1. Informacje o wynikach corocznej oceny po-
ziomów substancji w powietrzu i informacje o wyni-
kach klasyfikacji stref, o których mowa w § 1 pkt 1
lit. c, wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska prze-
kazuje G∏ównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska
w terminie do dnia 31 marca ka˝dego roku za rok po-
przedni.

2. Zakres przekazywanych informacji jest okreÊlo-
ny w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.

3. Informacje przekazuje si´ w formie elektronicz-
nej, w uk∏adzie systemu informatycznego wdro˝onego
przez G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska, za
pomocà poczty elektronicznej oraz w formie pisemnej.

§ 5. 1. Informacje o stwierdzonych w dniu po-
przednim przekroczeniach alarmowych poziomów
substancji w powietrzu, o których mowa w § 1 pkt 1
lit. d, wojewódzki inspektor ochrony Êrodowiska prze-
kazuje G∏ównemu Inspektorowi Ochrony Ârodowiska
nie póêniej ni˝ do godziny 1000 danego dnia. 

2. Zakres przekazywanych informacji jest okreÊlo-
ny w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Informacje przekazuje si´ w formie elektronicz-
nej, w uk∏adzie systemu informatycznego wdro˝one-
go przez G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska,
za pomocà tego systemu.

§ 6. 1. Informacje o programach ochrony powie-
trza, o których mowa w § 1 pkt 2, marsza∏ek woje-
wództwa przekazuje ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw Êrodowiska niezw∏ocznie po og∏oszeniu
uchwa∏y w sprawie programu ochrony powietrza.

2. Informacje obejmujà:

1) opracowanie tekstowe, na podstawie którego spo-
rzàdzono program ochrony powietrza;

2) tekst uchwa∏y w sprawie programu ochrony po-
wietrza;

3) zestawienie informacji dotyczàcych programów
ochrony powietrza.

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

4. Informacje sà przekazywane ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw Êrodowiska w formie pisemnej i elek-
tronicznej za pomocà poczty elektronicznej.

§ 7. 1. Sprawozdanie z realizacji programów
ochrony powietrza, o którym mowa w § 1 pkt 3, mar-
sza∏ek województwa przekazuje ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw Êrodowiska co trzy lata, liczàc od
dnia og∏oszenia uchwa∏y o programie ochrony po-
wietrza.

2. W przypadku gdy realizacja programu ochrony
powietrza jest zaplanowana na okres krótszy ni˝ 3 la-
ta, sprawozdanie jest przedk∏adane najpóêniej 6 mie-
si´cy po zakoƒczeniu realizacji programu.

3. Sprawozdanie zawiera informacje o:

1) kierunkach i zakresie podj´tych dzia∏aƒ prioryteto-
wych, w tym zmianach w jakoÊci paliw dopuszczo-
nych do stosowania na okreÊlonym terenie, zasto-
sowaniu najlepszych dost´pnych technik i innych
dzia∏aƒ ograniczajàcych emisj´ substancji do po-
wietrza, je˝eli by∏y planowane;

2) stanie zaawansowania podj´tych dzia∏aƒ, o któ-
rych mowa w pkt 1;

3) nak∏adach, w tym Êrodkach finansowych, dotych-
czas poniesionych oraz przewidywanych do po-
niesienia na dzia∏ania, o których mowa w pkt 1;

4) ograniczeniu emisji substancji do powietrza.

4. Sprawozdanie jest przekazywane ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska w formie pisemnej
i elektronicznej za pomocà poczty elektronicznej,
w uk∏adzie okreÊlonym przez ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska.

§ 8. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Ârodowi-
ska z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i spo-
sobu przekazywania informacji dotyczàcych zanie-
czyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 63, poz. 445).

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

Minister Ârodowiska: M. Nowicki
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1. Informacje ogólne:

1) województwo;

2) data przygotowania informacji;

3) okres, z którego dane wykorzystano na potrzeby
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;

6) nazwy substancji z podaniem, czy na ca∏ym obsza-
rze strefy lub cz´Êci obowiàzujà poziomy docelo-
we substancji okreÊlone:

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

b) ze wzgl´du na ochron´ roÊlin;

7) nazwy substancji z podaniem, czy na ca∏ym obsza-
rze strefy lub cz´Êci obowiàzujà poziomy celów
d∏ugoterminowych substancji okreÊlone:

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

b) ze wzgl´du na ochron´ roÊlin.

3. Wyniki  klasyfikacj i  stref

1) Wyniki klasyfikacji stref podaje si´ oddzielnie dla
ka˝dej substancji, dla której okreÊlone sà progi
oszacowania3). Wyniki klasyfikacji stref dla danej
substancji podaje si´ dla ka˝dej strefy z uwzgl´d-
nieniem, odpowiednio, ka˝dego z kryteriów okreÊ-
lonych ze wzgl´du na:

a) ochron´ zdrowia ludzi,

b) ochron´ roÊlin.

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

a) nazw´ strefy,

b) kod strefy,

c) liczb´ mieszkaƒców w strefie,

d) obszar strefy [km2],

e) klas´ strefy4),

f) wymaganà metod´ oceny wykonywanej zgod-
nie z art. 89 ustawy,

g) metod´ wykorzystanà w ocenie wykonywanej
zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy,

h) okres (w latach), którego dotyczy∏y pomiary
i analizy b´dàce podstawà do wykonania oce-
ny, wykonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy,

i) rok albo lata wystàpienia przekroczeƒ ka˝dego
z dolnych progów oszacowania, je˝eli przekro-
czenia takie wystàpi∏y,

j) rok albo lata wystàpienia przekroczeƒ ka˝dego
z górnych progów oszacowania, je˝eli przekro-
czenia takie wystàpi∏y,

k) rok albo lata wystàpienia przekroczeƒ ka˝dego
z poziomów dopuszczalnych, je˝eli przekrocze-
nia takie wystàpi∏y,

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

m) rok albo lata wystàpienia przekroczeƒ ka˝dego
z poziomów celów d∏ugoterminowych, je˝eli
przekroczenia takie wystàpi∏y,

n) minimalnà liczb´ sta∏ych stanowisk pomiaro-
wych wymaganà przepisami wydanymi na
podstawie art. 90 ust. 3 ustawy,

o) liczb´ sta∏ych stanowisk pomiarowych, z któ-
rych wykorzystano wyniki pomiarów do oceny,
wykonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy, na
których badane jest oddzia∏ywanie êróde∏ emi-
sji niezorganizowanej lub ma∏ych êróde∏ emi-
sji,

p) liczb´ sta∏ych stanowisk pomiarowych, z któ-
rych wykorzystano wyniki pomiarów do oceny
wykonanej zgodnie z art. 88 ust. 2 ustawy, na
których jest badane oddzia∏ywanie du˝ych in-
stalacji.

4. Informacje uzupe∏niajàce

Wyniki klasyfikacji stref przekazuje si´ równie˝
w formie mapy rozk∏adów wybranych parametrów

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Ârodowiska
z dnia 19 listopada 2008 r. (poz. 1377)

Za∏àcznik nr 1

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O WYNIKACH KLASYFIKACJI STREF, 
O KTÓREJ MOWA W ART. 88 UST. 2 USTAWY
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statystycznych, je˝eli zasób informacji jest wystar-
czajàcy do wykreÊlenia ciàg∏ego pola wybranego pa-
rametru. Mapy wykonuje si´ dla województwa i do-
datkowo dla ka˝dej aglomeracji, na podstawie wyni-
ków modelowania rozk∏adów st´˝eƒ substancji
w powietrzu, pomiarów st´˝eƒ, dodatkowych metod
szacowania st´˝eƒ. Podaje si´ metod´ obliczeniowà
wykorzystanà 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, poziomu doce-
lowego lub poziomu celu d∏ugoterminowego oraz do-
datkowych izolinii o wartoÊciach odpowiadajàcych
górnemu i dolnemu progowi oszacowania. Mapy pre-
zentujà parametry statystyczne wed∏ug poni˝szego
zestawienia:

Substancja: Parametr statystyczny:

1) dwutlenek siarki (SO2) — percentyl 99,7 z rocznej serii st´˝eƒ jednogodzinnych;

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

3) dwutlenek siarki (SO2) — st´˝enie Êrednie roczne;

4) dwutlenek azotu (NO2) — percentyl 99,8 z rocznej serii st´˝eƒ jednogodzinnych;

5) dwutlenek azotu (NO2) — st´˝enie Êrednie roczne;

6) tlenki azotu (NOx) — st´˝enie Êrednie roczne;

7) py∏ zawieszony PM10 — percentyl 90,4 z rocznej serii st´˝eƒ 24-godzinnych;

8) py∏ zawieszony PM10 i PM2,5 — st´˝enie Êrednie roczne;

9) o∏ów (Pb) — st´˝enie Êrednie roczne;

10) benzen (C6H6) — st´˝enie Êrednie roczne;

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

12) ozon (O3) — st´˝enie maksymalne 8-godzinne z lat obj´tych ocenà;

13) ozon (O3) — AOT40 liczone w godzinach pomi´dzy 800—2000 czasu Êrodko-
woeuropejskiego w okresie 1.05—31.07 uÊrednione dla 5 lat;

14) arsen (As) — st´˝enie Êrednie roczne;

15) kadm (Cd) — st´˝enie Êrednie roczne;

16) nikiel (Ni) — st´˝enie Êrednie roczne;

17) benzo(a)piren — st´˝enie Êrednie roczne.

ObjaÊnienia:
1) Dotyczy stref, o których mowa w art. 87 ustawy.
2) Kod strefy okreÊlony 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 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.
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1. Informacje ogólne:

1) województwo;

2) data przygotowania informacji;

3) okres, z którego dane wykorzystano na potrzeby
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;

6) nazwy substancji z podaniem, czy na ca∏ym obsza-
rze strefy lub cz´Êci obowiàzujà poziomy docelo-
we substancji okreÊlone:

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

b) ze wzgl´du na ochron´ roÊlin;

7) nazwy substancji z podaniem, czy na ca∏ym obsza-
rze strefy lub cz´Êci obowiàzujà poziomy celów
d∏ugoterminowych substancji okreÊlone:

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

b) ze wzgl´du na ochron´ roÊlin.

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
w uk∏adzie WGS84 (szerokoÊç N: dd°mm’ss.ss”;
d∏ugoÊç E: dd°mm’ss.ss”);

3) nazw´ strefy;

4) kod strefy;

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

6) kryteria poziomów dopuszczalnych, poziomów
docelowych i poziomów celów d∏ugotermino-
wych obowiàzujàcych na obszarze reprezentatyw-
noÊci stacji pomiarowej4);

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

1) Wyniki klasyfikacji stref podaje si´ oddzielnie dla
ka˝dej substancji, dla której okreÊlone sà poziomy
dopuszczalne, poziomy docelowe i poziomy celów
d∏ugoterminowych7). Wyniki klasyfikacji stref dla
danej substancji podaje si´ dla ka˝dej strefy
z uwzgl´dnieniem, odpowiednio, ka˝dego z kryte-
riów okreÊlonych ze wzgl´du na:

a) ochron´ zdrowia ludzi,

b) ochron´ roÊlin.

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

a) nazw´ strefy,

b) kod strefy,

c) klas´ strefy8) i metod´ oceny wykonanej zgod-
nie z art. 89 ustawy (dla ka˝dego kryterium
(ochrona zdrowia, ochrona roÊlin), substancji9)

i czasu uÊredniania).

5. Lista stref zakwalif ikowanych do pro-
gramów ochrony powietrza,  zwanych dalej
„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 (ochrona zdrowia, ochrona ro-
Êlin), substancji, czasu uÊredniania);

4) obszar przekroczeƒ:

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

b) obszar [km2],

c) liczb´ mieszkaƒców.

Za∏àcznik nr 2

ZAKRES PRZEKAZYWANYCH INFORMACJI O WYNIKACH OCENY POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU
I WYNIKACH KLASYFIKACJI STREF, O KTÓRYCH MOWA W ART. 89 USTAWY
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6. Zestawienie przypadków przekroczeƒ
dopuszczalnych poziomów substancji  po-
wi´kszonych o margines tolerancji10 ) ,  pozio-
mów docelowych i poziomów celów d∏ugo-
terminowych zarejestrowanych:

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

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 lub poziomów docelowych (ter-
miny, wartoÊci, przyczyny wystàpienia przekro-
czenia12));

2) w oparciu o inne ni˝ pomiary metody oceny, 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, poziomu doce-
lowego lub poziomu celu d∏ugoterminowego. Mapy
prezentujà parametry statystyczne wed∏ug nast´pujà-
cego zestawienia:

Substancja: Parametr statystyczny:

1) dwutlenek siarki (SO2) — percentyl 99,7 z rocznej serii st´˝eƒ jednogodzinnych;

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

3) dwutlenek siarki (SO2) — st´˝enie Êrednie roczne;

4) dwutlenek azotu (NO2) — percentyl 99,8 z rocznej serii st´˝eƒ jednogodzinnych;

5) dwutlenek azotu (NO2) — st´˝enie Êrednie roczne;

6) tlenki azotu (NOx) — st´˝enie Êrednie roczne;

7) py∏ zawieszony PM10 — percentyl 90,4 z rocznej serii st´˝eƒ 24-godzinnych;

8) py∏ zawieszony PM10 i PM2,5 — st´˝enie Êrednie roczne;

9) o∏ów (Pb) — st´˝enie Êrednie roczne;

10) benzen (C6H6) — st´˝enie Êrednie roczne;

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

12) ozon (O3) — percentyl 93,2 z trzyletniej serii maksimów dobowych st´˝enia
8-godzinnego kroczàcego;

13) ozon (O3) — AOT40 liczone w godzinach pomi´dzy 800—2000 czasu Êrodko-
woeuropejskiego okresu 1.05—31.07 uÊrednione dla 5 lat;

14) arsen (As) — st´˝enie Êrednie roczne;

15) kadm (Cd) — st´˝enie Êrednie roczne;

16) nikiel (Ni) — st´˝enie Êrednie roczne;

17) benzo(a)piren — st´˝enie Êrednie roczne.

ObjaÊnienia:
1) Dotyczy stref, o których mowa w art. 87 ustawy.
2) Kod strefy okreÊlony przepisami wydanymi na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy.
3) Kod krajowy i mi´dzynarodowy stacji pomiarowej.
4) Kryteria poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomów celów d∏ugoterminowych obowiàzujàcych na ob-

szarze reprezentatywnoÊci stacji pomiarowej wymienione w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.
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:
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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 (pomiary tymi metodami powinny byç traktowane jako metody szacowania):
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 (pomiary tymi metodami powinny byç traktowane jako metody szacowania):
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, poziomy docelowe, poziomy celów d∏ugoterminowych wymienione w przepisach wydanych na
podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

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*,
c) poziom st´˝eƒ nieprzekraczajàcy poziomu docelowego*,
d) poziom st´˝eƒ powy˝ej poziomu docelowego*,
e) poziom st´˝eƒ nieprzekraczajàcy poziomu celu d∏ugoterminowego,
f) poziom st´˝eƒ powy˝ej poziomu celu d∏ugoterminowego.
* Z uwzgl´dnieniem dozwolonych cz´stoÊci przekroczeƒ, 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 okreÊlony margines tolerancji lub margines tolerancji jest zerowy, ra-
portuje si´ przypadki przekroczeƒ poziomów dopuszczalnych. Je˝eli wystàpi∏y w ciàgu roku przekroczenia poziomu do-
puszczalnego lub poziomu dopuszczalnego powi´kszonego o margines tolerancji, lub poziomu docelowego cz´Êciej ni˝
jest to dozwolone, w tabelach zestawia si´ wszystkie przypadki tych przekroczeƒ 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, poziomów docelo-
wych i poziomów celów d∏ugoterminowych wraz z kodem przyczyny przekroczenia:

1) oddzia∏ywanie emisji zwiàzanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem (S1);
2) oddzia∏ywanie emisji zwiàzanej z ruchem pojazdów na g∏ównej drodze le˝àcej w pobli˝u stacji (S2);
3) oddzia∏ywanie emisji z zak∏adów przemys∏owych, ciep∏owni, elektrowni zlokalizowanych w pobli˝u stacji pomiaro-

wej (S3);
4) oddzia∏ywanie emisji z kopalni lub kamienio∏omów zlokalizowanych w pobli˝u stacji pomiarowej (S4);
5) oddzia∏ywanie emisji zwiàzanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków (S5);
6) awaryjna emisja z zak∏adu przemys∏owego (S6);
7) awaryjna emisja ze êróde∏ innych ni˝ przemys∏owe (S7);
8) oddzia∏ywania naturalnych êróde∏ emisji lub zjawisk naturalnych niezwiàzanych z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka (S8);
9) unos py∏u zwiàzany z posypywaniem dróg w okresie zimowym Êrodkami, 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 póên. zm.) (S9);
10) nap∏yw zanieczyszczeƒ powietrza spoza granic kraju (S10);
11) oddzia∏ywanie lokalnej stacji paliw (S11);
12) oddzia∏ywanie pobliskiego parkingu (S12);
13) oddzia∏ywanie emisji zwiàzanej ze sk∏adowaniem benzenu (S13); 
14) szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania si´ zanieczyszczeƒ (S14);
15) niekorzystne warunki klimatyczne (S15);
16) inna; je˝eli zidentyfikowano innà przyczyn´ wystàpienia ponadnormatywnych st´˝eƒ ni˝ podane wy˝ej, krótko si´ jà

opisuje (S16).
13) Zgodnie z art. 90 ustawy.
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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 przekrocze-
nie4),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 za-
rejestrowanego w danej strefie w okresie, w któ-
rym 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 prawdopodobnych przyczynach wy-
stàpienia przekroczeƒ7);

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
siedziby wojewódzkiego inspektoratu ochrony Êrodo-
wiska, nazwisko i numer s∏u˝bowego telefonu osoby
do kontaktu z wojewódzkiego inspektoratu ochrony
Êrodowiska.

Za∏àcznik nr 3

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

ObjaÊnienia:
1) Przekroczenia poziomów alarmowych sà okreÊlone 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 okreÊlony przepisami wydanymi na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy.
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 wraz z kodem przyczyny
przekroczenia:
1) oddzia∏ywanie emisji zwiàzanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem (S1); 
2) oddzia∏ywanie emisji zwiàzanej z ruchem pojazdów na g∏ównej drodze le˝àcej w pobli˝u stacji (S2);
3) oddzia∏ywanie emisji z zak∏adów przemys∏owych, ciep∏owni, elektrowni zlokalizowanych w pobli˝u stacji pomiarowej (S3);
4) oddzia∏ywanie emisji z kopalni, kamienio∏omów zlokalizowanych w pobli˝u stacji pomiarowej (S4);
5) oddzia∏ywanie emisji zwiàzanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków (S5);
6) awaryjna emisja z zak∏adu przemys∏owego (S6);
7) awaryjna emisja ze êróde∏ innych ni˝ przemys∏owe (S7);
8) oddzia∏ywania naturalnych êróde∏ emisji lub zjawisk naturalnych niezwiàzanych z dzia∏alnoÊcià cz∏owieka (S8);
9) unos py∏u zwiàzany z posypywaniem dróg w okresie zimowym Êrodkami, 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 póên. zm.) (S9);
10) nap∏yw zanieczyszczeƒ powietrza spoza granic kraju (S10);
11) oddzia∏ywanie lokalnej stacji paliw (S11);
12) oddzia∏ywanie pobliskiego parkingu (S12);
13) oddzia∏ywanie emisji zwiàzanej ze sk∏adowaniem benzenu (S13); 
14) szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania si´ zanieczyszczeƒ (S14);
15) niekorzystne warunki klimatyczne (S15);
16) inna; je˝eli zidentyfikowano innà przyczyn´ wystàpienia ponadnormatywnych st´˝eƒ ni˝ podane wy˝ej, krótko si´ jà

opisuje (S16).
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Za∏àcznik nr 4

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

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

ku azotu, py∏u zawieszonego PM10, o∏owiu, tlenku
w´gla, benzenu lub poziomu docelowego dla arse-
nu, kadmu, niklu, benzo(a)pirenu w PM10 i ozonu —
odpowiednio do stwierdzonej sytuacji przekrocze-
nia.

Tabela nr 1

Informacje ogólne na temat programu
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Tabela nr 2

Opis sytuacji przekroczeƒ poziomu dopuszczalnego lub poziomu docelowego
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Tabela nr 3

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

Prognozowany poziom bazowy — poziom zanieczyszczeƒ, jaki by∏by w roku 2010 lub w roku 20135) — w roku
zakoƒczenia realizacji POP w sytuacji niepodejmowania ˝adnych dodatkowych dzia∏aƒ poza tymi, których pod-
j´cie wynika z przepisów
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Tabela nr 5

Informacje na temat dodatkowych dzia∏aƒ naprawczych w odniesieniu do wymaganych przez przepisy6),8)
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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 przepisów8)
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Tabela nr 7

Zestawienie dzia∏aƒ naprawczych7),8)
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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) Poziom docelowy ozonu ze wzgl´du na ochron´ zdrowia ludzi i jego dopuszczalna cz´stoÊç przekroczeƒ sà okreÊlone
w przepisach wydanych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

3) Poziom docelowy ozonu ze wzgl´du na ochron´ roÊlin wyra˝ony jako wartoÊç AOT40 jest okreÊlony w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy.

4) Tabel´ nr 4 wype∏nia si´ dla zanieczyszczeƒ, poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych, dla których w roku re-
ferencyjnym wystàpi∏o przekroczenie poziomu dopuszczalnego powi´kszonego o margines tolerancji lub poziomu doce-
lowego.

5) 2010 r. — je˝eli program ochrony powietrza dotyczy benzenu, NO2 i O3; 2013 r. — je˝eli program dotyczy As, Cd, Ni i B(a)P.
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 lub poziomy docelowe zostanà osiàgni´te za pomocà Êrodków i dzia∏aƒ przewidzianych przez prze-
pisy — 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.

8) W przypadku programów ochrony powietrza dla poziomów docelowych, je˝eli nie mo˝na osiàgnàç tych poziomów za po-
mocà ekonomicznie uzasadnionych dzia∏aƒ technicznych i technologicznych, tabele nr 5—7 mogà pozostaç cz´Êciowo
niewype∏nione poza polami dotyczàcymi kosztów osiàgni´cia poziomów docelowych, potrzebnego czasu oraz dzia∏aƒ na-
prawczych.


