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Wprowadzenie



PROBLEM JAKOŚCI POWIETRZA W POLSCE

o Jakość powietrza w Polsce od wielu lat należy 
do jednej z najniższych wśród większości 
państw Unii Europejskiej 

o Według raportu „Air quality in Europe – 2020
report” pod względem najwyższych stężeń 
zanieczyszczeń w UE Polska zajmuje 
� 18. miejsce w zakresie stężeń NO2

� 2. miejsce w zakresie stężeń pyłów PM10

� 1. miejsce w zakresie stężeń pyłów PM2,5

� 1. miejsce w zakresie stężeń BaP
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ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA JAKO

CZYNNIK RYZYKA ZDROWOTNEGO
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„Air quality in Europe – 2020 report”. EEA report, 

No 09/2020. ISSN: 1977-8449, doi: 10.2800/786656. 

European Environment Agency, Copenhagen 2020

Kraj PM2,5 NO2 O3

Polska 46 300 1 900 1 500

EU-28 379 000 54 000 19 400

Europa 417 000 55 000 20 600
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Rodzaje zanieczyszczeń powietrza



RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ

o Tlenek węgla 

o Tlenki azotu 

o Tlenki siarki 

o Cząstki stałe 
� Pyły drobne PM10

� Pyły bardzo drobne PM2,5

� Pyły ultradrobne PM1

o Węglowodory 
� Alifatyczne  
� Aromatyczne 
� Cykliczne 
� Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
� Pochodne węglowodorów 

� Aldehydy 

� Ketony 

o PCDD/PCDF 

o Metale śladowe (m.in. As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn)
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Źródła emisji



ŹRÓDŁA EMISJI

o Procesy spalania poza przemysłem (tzw. sektor 
komunalno-bytowy) 
� Około 4,5 mln domów jednorodzinnych, ogrzewanych 

poprzez spalanie paliw stałych (głównie węgla i drewna) 
� Prawie 40% to budynki ogrzewane wyeksploatowanymi kotłami 

zasypowymi 

� Około 40% budynków jednorodzinnych nie posiada żadnej 
dodatkowej warstwy termoizolacji 

o Transport drogowy 
� Około 32 milionów pojazdów 

� >76% z nich to samochody osobowe 

� Średni wiek pojazdów w Polsce to 13,6 roku 

� Jedynie 20% spełnia normy EURO5 
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ŹRÓDŁA EMISJI

� Procesy spalania w sektorze produkcji i 
transformacji energii 

� Procesy produkcyjne i procesy spalania w przemyśle 
� Wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych 
� Zastosowanie rozpuszczalników i innych produktów 
� Zagospodarowanie odpadów 
� Rolnictwo 

� A gdzie są procesy budowlane? 
� Częściowo są ujęte w kategorii 

� Transport drogowy 
� Inne pojazdy i urządzenia 
� Prace budowlane i rozbiórkowe 
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ŹRÓDŁA EMISJI

o Emisje pochodzące z 
� Transportu drogowego
� Innych pojazdów i urządzeń
są poza możliwością ich przypisania do procesów 
budowlanych 

o Z kolei dla kategorii 
� Prace budowlane i rozbiórkowe w inwentaryzacji źródeł 

emisji dostępne są jedynie dane dotyczące szacowanej 
emisji pyłów PM10 i PM2,5

� Według tych danych 
� Prace budowalne i rozbiórkowe są odpowiedzialne za 

� Emisję 17 Gg pyłów PM2,5 i 108 Gg pyłów PM10 na terenie UE-28 
(odpowiednio 1,4% i 5,4% całkowitej emisji pyłów) 

� Emisję 1 Gg pyłów PM2,5 i 5 Gg pyłów PM10 w Polsce 
(odpowiednio 0,7% i 2,1% całkowitej emisji pyłów)
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Ramy prawne



RAMY PRAWNE

o W kontekście pomiarów jakości powietrza atmosferycznego 
kluczowymi aktami prawnymi są 
� Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001.62.627 z późn.zm.)

� Art. 87.1 Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach 
� Art. 88.1 Oceny jakości powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 

państwowego monitoringu środowiska 

� Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U.1991.77.335 z późn.zm.)
� Art. 23.10 Państwowy monitoring środowiska wspomaga działania na rzecz 

ochrony środowiska poprzez systematyczne informowanie społeczeństwa i 
organów administracji publicznej o… dotrzymywaniu standardów jakości 
środowiska … oraz obszarach występowania przekroczeń tych standardów 

� Rozporządzenie MŚ w sprawie oceny poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz.U. 2012.1031 z późn.zm.) 
� Określa m.in. stężenia dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu 

� Rozporządzenie MŚ w sprawie dokonywania oceny poziomów 
substancji w powietrzu (Dz.U. 2018.1119) 
� Określa m.in. metody i zakres pomiarów, wymagania dotyczące lokalizacji 

punktów pomiarowych 

12



RAMY PRAWNE

o W odniesieniu do prowadzenia prac budowlanych brak jest 
regulacji prawnych dotyczących pomiarów jakości 
powietrza 

o Wyjątkiem mogą być przedsięwzięcia podlegające 
procedurze OOŚ 
� Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008.199.1227 
z późn.zm.) 
� Art. 62.1 W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 

określa się, analizuje oraz ocenia… wymagany zakres monitoringu 
� Art. 66.1 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 

powinien zawierać… przedstawienie propozycji monitoringu 
oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i 
eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot 
ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 
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RAMY PRAWNE

o Komunikat KE „Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich” 
z dnia 17 maja 2018 r. 
� W większości państw członkowskich poprawa jakości życia europejskich 

obywateli jest … nadal utrudniona, ponieważ normy w zakresie jakości 
powietrza są nadal przekraczane 

� … UE ustanowiła… cel polegający na osiągnięciu takiego poziomu jakości 
powietrza, który nie będzie powodował negatywnych skutków oraz zagrożeń 
dla zdrowia ludzi i środowiska 

� … przedstawiono szeroki… zakres działań UE… by umożliwić osiągniecie i 
utrzymanie wspólnego celu w zakresie czystego powietrza dla wszystkich 
Europejczyków… 

o Rezolucja PE z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie Europa, która chroni: 
czyste powietrze dla wszystkich 
� Uwaga 39: Parlament Europejski wzywa Komisję do zajęcia się kwestią emisji 

z maszyn budowlanych, wykraczając poza rozporządzenie w sprawie maszyn 
mobilnych nieporuszających się po drogach, przez przeprowadzenie oceny 
wpływu potencjalnej bezemisyjności maszyn budowlanych na ograniczanie 
poziomu zanieczyszczenia powietrza i… do ewentualnego włączenia tej oceny 
do przyszłych przeglądów odnośnego prawodawstwa UE
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Jakość powietrza
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JAKOŚĆ POWIETRZA NA TLE EUROPY

„Air quality in Europe – 2020
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Environment Agency, 

Copenhagen 2020 
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Możliwości prowadzenia pomiarów na placu budowy



POMIARY

o Co do zasady pomiary jakości powietrza prowadzone są 
w stacjach 
� Tła miejskiego lub regionalnego 
� Komunikacyjnych 
� Przemysłowych 

o Prowadzenie prac budowlanych nie mieści się w żadnej z 
tych kategorii, a place budowy, czy sąsiadujące z nimi 
tereny nie są objęte obowiązkiem monitorowania jakości 
powietrza

o Ewentualne zmiany w stężeniach zanieczyszczeń mogą 
być uchwycone jedynie w przypadku, gdy stacje 
monitoringu zlokalizowane są w sąsiedztwie czynnych 
placów budowy 
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POMIARY

o W ramach PMŚ Inspekcja Ochrony Środowiska wykorzystuje 
urządzenia pomiarowe, stosujące opisane w stosownych 
normach, tzw. referencyjne metody pomiarowe, jak 
przykładowo 
� PN-EN 12341:2014 Powietrze atmosferyczne – Standardowa 

grawimetryczna metoda pomiarowa do określania stężeń masowych 
frakcji PM10 lub PM2,5 pyłu zawieszonego 

� PN-EN 14211: Jakość powietrza atmosferycznego. Standardowa 
chemiluminescencyjna metoda pomiaru stężenia monotlenku i 
ditlenku azotu 

o Prowadzenie pomiarów z zastosowaniem referencyjnych metod 
pomiarowych na terenie placów budowy jest raczej wątpliwe, 
chyba że obowiązek taki zostałby wprowadzony w oparciu o 
odpowiednie regulacje prawne 
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POMIARY

o Stacje zawierające 
urządzenia 
pomiarowe 
spełniające wymogi 
referencyjności są 
nie tylko kosztowne 
w zakupie, ale 
również wymagają 
ponoszenia 
znacznych nakładów 
eksploatacyjnych 
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POMIARY

o Krótkoterminowo 
możliwe jest 
zrealizowanie procesu 
pomiarowego z 
zastosowaniem urządzeń 
referencyjnych 

o Realizacja jednak 
długotrwałych pomiarów 
wydaje się być dość 
skomplikowana z punktu 
widzenia logistyki 
procesu pomiarowego 
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POMIARY

o Od kilku lat 
rozwijane są 
uproszczone metody 
pomiarowe, 
niespełniające 
wymogów 
referencyjności, 
jednak cechujące się 
relatywnie niskimi 
kosztami zarówno 
inwestycyjnymi, jak i 
eksploatacyjnymi 
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POMIARY

o Tego typu urządzenia 
pomiarowe mogą być 
dodatkowo 
� Połączone z profesjonalnymi 

urządzeniami do 
monitorowania parametrów 
meteorologicznych 

� Wyposażone w tablice 
informacyjne wyświetlające 
bieżące wyniki pomiarów, czy 
parametrów pogodowych 

� Połączone z innymi 
urządzeniami, np. dronami, 
dzięki czemu możliwe jest 
monitorowanie jakości 
powietrza nad wybranymi 
obiektami 
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POMIARY

o W celu zachowania względnej miarodajności wyników pomiarów 
� Powinno się stosować urządzenia, dla których w toku długoterminowych 

(min. rocznych) pomiarów uzyskano odpowiednio niski błąd pomiarowy w 
stosunku do wskazań urządzeń bazujących na referencyjnych metodach 
pomiarowych 

� W zależności od wielkości placu budowy należy dobrać odpowiednią liczbę 
urządzeń pomiarowych, aby zapewnić pomiar reprezentatywny dla 
kluczowych miejsc, zarówno na placu budowy, jak i na terenach 
sąsiadujących 

� Lokalizacja urządzeń pomiarowych powinna uwzględniać kluczowe 
parametry meteorologiczne, w tym przeważające kierunki wiatru na danym 
terenie, jak również ewentualne interakcje z innymi źródłami emisji 

o W celu oceny wpływu prowadzonych prac budowlanych na jakość 
powietrza w otoczeniu placu budowy cykl pomiarowy powinien 
obejmować fazę przed rozpoczęciem budowy oraz w jej trakcie 

o Wydłużenie cyklu pomiarowego również na okres eksploatacji 
wybudowanego obiektu może pozwolić na określenie wpływu 
powstałego obiektu na zmiany jakości powietrza w stosunku do stanu 
sprzed rozpoczęcia prac
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Podsumowanie



PODSUMOWANIE

o Stężenia zanieczyszczeń powietrza w Polsce cały czas pozostają znaczącym 
problemem w aspekcie jakości środowiska i skutków oddziaływania na zdrowie 
człowieka

o Obecnie ocena wpływu prac budowalnych na zmiany jakości powietrza w 
otoczeniu placów budowy nie jest realizowana w oparciu o pomiary stężeń 
zanieczyszczeń 

o Wydaje się jednak, że zasadnym byłoby, aby planowane inwestycje, mogące 
pogorszyć jakość powietrza zostały objęte jakąś formą obowiązku prowadzenia 
pomiarów stężeń wybranych zanieczyszczeń 

o Niezależnie od tego, ocena ewentualnych zmian jakości powietrza wynikających 
z prowadzonych prac budowlanych może leżeć również w interesie inwestora

o Dostępność różnorodnych metod pomiarowych sprawia, że przy relatywnie 
niewielkich nakładach finansowych możliwe byłoby zaplanowanie 
odpowiedniego systemu pomiarowego indywidualnie dla konkretnych placów 
budowy 

o Pomiary takie powinny się jednak rozpocząć jeszcze przed początkiem 
planowanych prac budowlanych

o W związku z ogólnowspólnotowym dążeniem do poprawy jakości powietrza 
należy spodziewać się pojawienia się jakichś regulacji, mogących dotyczyć 
monitorowania jakości powietrza w otoczeniu placów budowy 
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