
Ocena jakości powietrza za rok 2015 

Czternastą roczną ocenę jakości powietrza za 2015 rok wykonano w oparciu  
o art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 
niektórych substancji w powietrzu, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  
13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji  
w powietrzu, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie 
stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza oraz rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania 
informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza.  

Celem prowadzenia corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji  
o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref w zakresie 
umożliwiającym: 

 wykonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria,  

 uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na 
obszarze strefy w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń 
wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na 
tych obszarach,  

 wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych 
stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach. 

Ocenę za rok 2015 wykonano zgodnie z obowiązującym podziałem kraju na 
strefy, w którym strefę stanowią: 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

 miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

 pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast 
powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 

 

Oceną objęte zostały wszystkie substancje, dla których w prawie krajowym 
określono poziomy dopuszczalne/docelowe/celu długoterminowego w powietrzu, 
ustanowione ze względu na ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę roślin.  

 

 

 

 
 



Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej  
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) wg poziomu docelowego 
2) wg poziomu celu długoterminowego 
3) wg poziomu dopuszczalnego 
4) wg poziomu dopuszczalnego (faza II) 
 
 

 

Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej  
dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin 

 

 

 

 

 

 

 

1) wg poziomu docelowego 

2) wg poziomu celu długoterminowego 

 

 
 

Lp. 
Nazwa 
strefy 

Kod strefy 

Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń 

SO2 NO2 CO C6H6 O3
1) O3

2) PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,53) PM2,54) 

1 
miasto 
Opole 

PL1601 A A A A A D2 C A A A A C A C1 

2 
strefa 

opolska 
PL1602 A A A A C D2 C A A A A C C C1 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy 

Klasa strefy dla poszczególnych 
zanieczyszczeń  

SO2 NOx O3
1) O3

2) 

1 miasto Opole PL1601 nie klasyfikuje się 

2 strefa opolska PL1602 A A A D2 



Klasyfikację stref wykonano w oparciu o następujące założenia: 

 klasa A - poziom stężeń nie przekracza wartości dopuszczalnej/docelowej;  
nie jest wymagane prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości powietrza; 

 klasa C - poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną/docelową; należy 
określić obszary przekroczeń oraz dążyć do osiągnięcia wartości kryterialnych, 
niezbędne jest opracowanie programu ochrony powietrza POP; 

 klasa C1 – poziom stężeń przekracza wartość dopuszczalną dla fazy II 
ustanowioną dla pyłu PM2,5; 

 klasa D2 - poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego; 
należy dążyć do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020. 

 

Pełna ocena jakości powietrza za rok 2015 znajduje się pod linkiem. 

 

http://www.opole.pios.gov.pl/wms/Pliki/2016/Ocena_jakosci_powietrza_za_rok_2015.pdf

