
 

 

UCHWAŁA NR LIII/945/14 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

z dnia 28 października 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 

2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia 

poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego  

w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. 

Nazwa strefy: strefa łódzka. 

Kod strefy: PL1002 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 596, 645, z 2014 r. poz. 379, 1072), art. 84 ust. 1 i 2, art. 91 ust. 3, 3a, 5, 7, 9, 9a, 9b, 9c, 

9e ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 

1238, z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 

2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1028) Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje następujących zmian w uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXXV/690/13 Sej-

miku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku „ W sprawie programu ochrony powietrza dla 

strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. 

Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002.”, (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 

3471 oraz z 2014 r. poz. 106). 

1) po § 3a dodaje § 3b, w brzmieniu: 

„§ 3b. W 2012 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi odnotował przekroczenia 

określonych ze względu na ochronę zdrowia standardów jakości powietrza odnoszących się do pyłu za-

wieszonego w następujących stałych punktach pomiarowych Wojewódzkiego Systemu Oceny Jakości 

Powietrza, działającego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, tj.: 

1) przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników 

pomiarów 24 godziny, gdzie liczba 24-godzinnych stężeń przewyższających dozwolone 50 μg/m3 

w rocznej serii pomiarowej 24-godzinnych stężeń pyłu PM10 i wynoszącą 35 razy w roku kalenda-

rzowym częstość przekroczeń odnotowano w następujących punktach pomiarowych zlokalizowa-

nych: 

a) w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście, gdzie maksymalny percentyl S90.4 

z rocznej serii pomiarowej wyniósł 72,5 µg/m3 i przekroczył dopuszczalną częstość przekraczania 

poziomu dopuszczalnego 43 razy, 

b) w Radomsku, ul. Sokola 4, gdzie maksymalny percentyl S90.4 z rocznej serii pomiarowej wyniósł 

62,8 µg/m3 i przekroczył dopuszczalną częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego 16 razy, 
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c) w Radomsku, ul. Rolna, gdzie maksymalny percentyl S90.4 z rocznej serii pomiarowej wyniósł 

101,6 µg/m3 i przekroczył dopuszczalną częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego 79 razy, 

d) w Kutnie, ul. Wilcza, gdzie maksymalny percentyl S90.4 z rocznej serii pomiarowej wyniósł 

74,0 µg/m3 i przekroczył dopuszczalną częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego 58 razy, 

e) w Sieradzu, ul. Grunwaldzka 28, gdzie dopuszczalny poziom pyłu zawieszonego PM10 o okresie 

uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy wyniósł 79,0 μg/m3 i przekroczył dopuszczal-

ną częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego 43 razy, 

f) w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 28, gdzie maksymalny percentyl S90.4 z rocznej serii pomiaro-

wej wyniósł 83,8 µg/m3 i przekroczył dopuszczalną częstość przekraczania poziomu dopuszczal-

nego 59 razy, 

g) w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16, gdzie maksymalny percentyl S90.4 z rocznej se-

rii pomiarowej wyniósł 97,0 µg/m3 i przekroczył dopuszczalną częstość przekraczania poziomu 

dopuszczalnego 72 razy, 

h) w Opocznie, Pl. Kościuszki 15, gdzie maksymalny percentyl S90.4 z rocznej serii pomiarowej wy-

niósł 120,0 µg/m3 i przekroczył dopuszczalną częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego 

121 razy, 

i) w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 43, gdzie maksymalny percentyl S90.4 z rocznej 

serii pomiarowej wyniósł 91,7 µg/m3 i przekroczył dopuszczalną częstość przekraczania poziomu 

dopuszczalnego 76 razy, 

j) w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10, gdzie maksymalny percentyl S90.4 z rocznej serii pomiarowej 

wyniósł 92,5 µg/m3 i przekroczył dopuszczalną częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego 

76 razy, 

k) w Brzezinach, ul. Reformacka 1, gdzie maksymalny percentyl S90.4 z rocznej serii pomiarowej 

wyniósł 84,5 µg/m3 i przekroczył dopuszczalną częstość przekraczania poziomu dopuszczalnego 

51 razy, 

l) w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8, gdzie maksymalny percentyl S90.4 z rocznej serii 

pomiarowej wyniósł 89,9 µg/m3 i przekroczył dopuszczalną częstość przekraczania poziomu do-

puszczalnego 69 razy; 

2) w 2012 roku przekroczenie wynoszącego 40,0 μg/m3 dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego 

PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy odnotowano na następujących 

punktach pomiarowych zlokalizowanych: 

a) w Radomsku, ul. Rolna 2, gdzie wartość średnia roczna stężenia wyniosła 51,8 µg/m3 i przekro-

czyła poziom dopuszczalny o 11,8 µg/m3, 

b) w Opocznie, Pl. Kościuszki 15, gdzie wartość stężenia średnia roczna wyniosła 60,2 µg/m3 

i przekroczyła poziom dopuszczalny o 20,2 µg/m3, 

c) w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 28, gdzie wartość stężenia średnia roczna wyniosła 43,0 µg/m3 

i przekroczyła poziom dopuszczalny o 3,0 µg/m3, 

d) w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Sienkiewicza 16, gdzie wartość stężenia średnia roczna wyniosła 

48,0 µg/m3 i przekroczyła poziom dopuszczalny o 8,0 µg/m3, 

e) w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 43, gdzie wartość stężenia średnia roczna wy-

niosła 46,3 µg/m3 i przekroczyła poziom dopuszczalny o 6,3 µg/m3, 

f) w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10, gdzie wartość średnia roczna stężenia wyniosła 46,7 µg/m3 

i przekroczyła poziom dopuszczalny o 6,7 µg/m3, 

g) w Brzezinach, ul. Reformacka 1, gdzie wartość średnia roczna stężenia wyniosła 42,9 µg/m3 

i przekroczyła poziom dopuszczalny o 2,9 µg/m3, 

h) w Rawie Mazowieckiej, ul. Niepodległości 8, gdzie wartość stężenia średnia roczna wyniosła 

43,5 µg/m3 i przekroczyła poziom dopuszczalny o 3,5 µg/m3; 
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3) w 2012 przekroczenie dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania 

wyników pomiarów rok kalendarzowy, przewyższające dozwolone 27 μg/m3 (poziom dopuszczalny 

+ margines tolerancji na rok 2012) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi odnotował 

w punkcie pomiarowym w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sienkiewicza 16, gdzie stężenie 

pyłu zawieszonego PM2,5 wyniosło 34,0 µg/m3 i przekroczyło poziom dopuszczalny określony na 

rok 2015 o 9,0 µg/m3, a poziom dopuszczalny przewidywany na rok 2020 o 14,0 µg/m3.”; 

2) po § 4a dodaje § 4b w brzmieniu: 

„§ 4b. W 2012 r. przekroczenie określonego ze względu na ochronę zdrowia poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów rok ka-

lendarzowy wynoszącego 1,0 ng/m3 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi odnotował 

w następujących stałych punktach pomiarów Wojewódzkiego Systemu Oceny Jakości Powietrza, działa-

jącego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, tj.: 

1) w Kutnie, przy ul. Wilczej, gdzie stężenie benzo(a)pirenu wyniosło 5,1 ng/m3 i przekroczyło poziom 

docelowy o 4,1 ng/m3; 

2) w Opocznie, przy Pl. Kościuszki 15, gdzie stężenie benzo(a)pirenu wyniosło 19,2 ng/m3 i przekro-

czyło poziom docelowy o 18,2 ng/m3; 

3) w Piotrkowie Trybunalskim, przy ul. Sienkiewicza 16, gdzie stężenie benzo(a)pirenu wyniosło 

9,6 ng/m3 i zostało przekroczone o 8,6 ng/m3; 

4) w Brzezinach, przy ul. Reformackiej 1, gdzie stężenie benzo(a)pirenu wyniosło 10,5 ng/m3 i zostało 

przekroczone o 9,5 ng/m3; 

5) w Radomsku, przy ul. Rolna 2, gdzie stężenie benzo(a)pirenu wyniosło 10,8 ng/m3 i zostało przekro-

czone o 9,8 ng/m3; 

6) w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Niepodległości 8, gdzie stężenie benzo(a)pirenu wyniosło 9,0 ng/m3 

i zostało przekroczone o 8,0 ng/m3; 

7) w Sieradzu, przy ul. Grunwaldzkiej 28, gdzie stężenie benzo(a)pirenu wyniosło 4,9 ng/m3 i zostało 

przekroczone o 3,9 ng/m3; 

8) w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 28, gdzie stężenie benzo(a)pirenu wyniosło 7,3 ng/m3 i zostało 

przekroczone o 6,3 ng/m3; 

9) w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 43, gdzie stężenie benzo(a)pirenu wyniosło 

8,6 ng/m3 i zostało przekroczone o 7,6 ng/m3; 

10) w Zduńskiej Woli, ul. Królewska 10, gdzie stężenie benzo(a)pirenu wyniosło 9,2 ng/m3 i zostało 

przekroczone o 8,2 ng/m3.”; 

3) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Szacunkowy poziom tła regionalnego dla strefy łódzkiej: 

1) dla pyłu zawieszonego PM10: 

a) w 2012 r. (rok referencyjny) wynosił od 1,1 µg/m3 do 8,0 µg/m3
, 

b) w 2015 r. będzie wynosił od 1,0 µg/m3 do 7,6 µgg/m3, 

c) w 2020 r. (rok zakończenia Programu) będzie wynosił od 0,92 µg/m3 do 6,7 µg/m3; 

2) dla pyłu zawieszonego PM2,5: 

a) w 2011 r. (rok referencyjny) wynosił od 1,0 µg/m3 do 7,0 µg/m3, 

b) w 2015 r. będzie wynosił od 0,97 µg/m3 do 3,8 µg/m3, 

c) w 2020 r. (rok zakończenia Programu) będzie wynosił od 0,88 µg/m3 do 6,2 µg/m3; 

3) dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10: 

a) w 2012 r. (rok referencyjny) wynosił od 0,1 ng/m3 do 0,7 ng/m3, 
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b) w 2013 r. będzie wynosił od 0,08 ng/m3 do 0,66 ng/m3, 

c) w 2020 r. (rok zakończenia Programu) będzie wynosił od 0,07 ng/m3 do 0,58 ng/m3.”; 

4) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Szacunkowy poziom tła całkowitego dla strefy łódzkiej: 

1) dla pyłu zawieszonego PM10: 

a) w 2012 r. (rok referencyjny) wynosił od 14,0 µg/m3 do 21,0 µg/m3, 

b) w 2015 r. będzie wynosił od 13,3 µg/m3 do 20,0 µg/m3, 

c) w 2020 r. (rok zakończenia Programu) będzie wynosił od 11,7 µg/m3 do 17,5 µg/m3; 

2) dla pyłu zawieszonego PM2,5: 

a) w 2011 r. (rok referencyjny) wynosił od 10,25 µg/m3 do 13,0 µg/m3, 

b) w 2015 r. będzie wynosił od 10 µg/m3 do 12,6 µg/m3, 

c) w 2020 r. (rok zakończenia Programu) będzie wynosił od 9,1 µg/m3 do 11,5 µg/m3; 

3) dla benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10: 

a) w 2012 r. (rok referencyjny) wynosił od 0,7 ng/m3 do 1,4 ng/m3, 

b) w 2013 r. będzie wynosił od 0,71 ng/m3 do 1,31 ng/m3, 

c) w 2020 r. (rok zakończenia Programu) będzie wynosił od 0,63 ng/m3 do 1,15 ng/m3.”; 

5) § 7a otrzymuje brzmienie: 

„§ 7a. Prognozowany na 2020 roku poziom w powietrzu stężeń pyłu zawieszonego PM10, pyłu za-

wieszonego PM2,5 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10, przy założeniu niepodejmowania żadnych 

dodatkowych działań ponad te, których konieczność podjęcia wynika z istniejących przepisów: 

1) pyłu zawieszonego PM10: 

a) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10d01 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 73,2 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 81, 

b) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10d02 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 50,3 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 34, 

c) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10d03 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 63,9 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 49, 

d) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10d04 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 46,1 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 40, 

e) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10d05 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 58,7 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 42, 

f) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10d07 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 114,1 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 139, 

g) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10d08 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 63,9 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 34, 

h) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10a01 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 35,6 μg/m3, 

i) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10a03 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 55,5 μg/m3, 

j) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d01 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 98,4 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 143, 
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k) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d02 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 75,2 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 75, 

l) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d03 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 65,5 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 67, 

m) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d04 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 71,1 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 69, 

n) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d05 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 60,5 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 61, 

o) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d06 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 61,5 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 58, 

p) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d07 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 70,3 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 72, 

q) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d09 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 49,4 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 43, 

r) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d10 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 56,5 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 68, 

s) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d12 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 49,9 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 48, 

t) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d14 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 59,3 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 54, 

u) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d15 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 51,9 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 53, 

v) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d18 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 48,6 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 42, 

w) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d19 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 49,1 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 35, 

x) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d20 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 55,6 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 52, 

y) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d23 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 44,3 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 34, 

z) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d24 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 51,6 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 52, 

za) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d25 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 46,3 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 38, 

zb) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10a03 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 33,8 μg/m3, 

zc) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10a07 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 33,4 μg/m3; 

2) pyłu zawieszonego PM2,5 na obszarze o kodzie Ld11SldPM2,5a01 – poziom stężeń o okresie uśred-

niania wyników pomiarów rok kalendarzowy wyniesie 33,0 μg/m3; 

3) benzo(a)pirenu na obszarze o kodzie: 

a) na obszarze o kodzie: Ld11SldB(a)Pa01 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,3 ng/m3, 

b) na obszarze o kodzie: Ld11SldB(a)Pa02 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,7 ng/m3, 
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c) na obszarze o kodzie: Ld11SldB(a)Pa03 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,7 ng/m3, 

d) na obszarze o kodzie: Ld11SldB(a)Pa04 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,9 ng/m3, 

e) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa01 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 4,98 ng/m3, 

f) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa02 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 3,40 ng/m3, 

g) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa03 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 3,88 ng/m3, 

h) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa04 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 4,58 ng/m3, 

i) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa05 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 4,58 ng/m3, 

j) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa06 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,38 ng/m3, 

k) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa07 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,20 ng/m3, 

l) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa08 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,34 ng/m3, 

m) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa09 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,37 ng/m3, 

n) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa10 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,04 ng/m3, 

o) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa11 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,15 ng/m3, 

p) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa12 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,04 ng/m3, 

q) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa13 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,06 ng/m3, 

r) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa14 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,94 ng/m3, 

s) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa15 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,03 ng/m3, 

t) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa16 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,91 ng/m3, 

u) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa17 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,14 ng/m3, 

v) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa18 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,12 ng/m3, 

w) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa19 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,95 ng/m3, 

x) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa20 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,12 ng/m3, 
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y) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa21 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,40 ng/m3, 

z) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa22 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,95 ng/m3, 

za) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa23 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,04 ng/m3, 

zb) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa24 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,89 ng/m3, 

zc) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa25 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,22 ng/m3, 

zd) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa26 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,96 ng/m3, 

ze) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa27 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,94 ng/m3, 

zf) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa28 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,09 ng/m3, 

zg) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa29 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,94 ng/m3, 

zh) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa30 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,90 ng/m3, 

zi) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa31 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,93 ng/m3, 

zj) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa32 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,85 ng/m3, 

zk) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa33 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,92 ng/m3, 

zl) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa34 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,95 ng/m3, 

zm) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa35 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników po-

miarów rok kalendarzowy wyniesie 0,94 ng/m3, 

zn) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa36 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,93 ng/m3, 

zo) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa37 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,88 ng/m3, 

zp) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa39 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,98 ng/m3, 

zq) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa40 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,94 ng/m3.”; 

6) uchyla § 7b; 

7) § 8a otrzymuje brzmienie: 

„§ 8a. Prognozowany na 2020 r. poziom w powietrzu stężeń pyłu zawieszonego PM10 

i benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10, w roku zakończenia programu, przy założeniu, że wszystkie 

działania zostaną podjęte, wyniesie: 

1) pyłu zawieszonego PM10: 
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a) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10d01 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie < 50 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 35, 

b) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10d02 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 45 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 35, 

c) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10d03 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 45 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 30, 

d) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10d04 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 45 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 35, 

e) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10d05 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 45 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 35, 

f) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10d07 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 45 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 35, 

g) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10d08 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 45 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 35, 

h) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10a01 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie < 40 μg/m3, 

i) na obszarze o kodzie: Ld11SldPM10a03 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 28,0 μg/m3, 

j) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d01 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 49,9 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 34, 

k) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d02 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 48,3 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 32, 

l) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d03 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 45,0 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 30, 

m) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d04 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 49,9 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 31, 

n) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d05 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 58,9 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 25, 

o) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d06 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 48,2 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 28, 

p) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d07 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 42,9 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 31, 

q) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d09 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 48,0 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 29, 

r) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d10 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 48,4 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 33, 

s) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d12 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 48,6 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 22, 

t) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d14 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 48,9 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 25, 

u) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d15 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 48,0 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 22, 

v) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d18 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 44,9 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 26, 
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w) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d19 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 42,3 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 21, 

x) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d20 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 44,8 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 29, 

y) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d23 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 46,5 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 22, 

z) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d24 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 49,7 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 19, 

za) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10d25 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów 24 godziny wyniesie 44,5 μg/m3, liczba dni z przekroczeniami wyniesie 22, 

zb) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10a03 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 27,5 μg/m3, 

zc) na obszarze o kodzie: Ld12SldPM10a07 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 26,8 μg/m3; 

2) pyłu zawieszonego PM2,5 na obszarze o kodzie Ld11SldPM2,5a01 – poziom stężeń o okresie uśred-

niania wyników pomiarów rok kalendarzowy wyniesie 18,0 μg/m3; 

3) benzo(a)pirenu: 

a) na obszarze o kodzie: Ld11SldB(a)Pa01 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

b) na obszarze o kodzie: Ld11SldB(a)Pa02 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,5 ng/m3, 

c) na obszarze o kodzie: Ld11SldB(a)Pa03 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

d) na obszarze o kodzie: Ld11SldB(a)Pa04 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

e) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa01 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 5,9 ng/m3, 

f) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa02 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 4,0 ng/m3, 

g) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa03 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 4,5 ng/m3, 

h) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa04 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 5,4 ng/m3, 

i) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa05 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 5,4 ng/m3, 

j) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa06 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,5 ng/m3, 

k) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa07 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,3 ng/m3, 

l) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa08 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,5 ng/m3, 

m) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa09 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,5 ng/m3, 

n) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa10 - poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,1 ng/m3, 
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o) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa11 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,3 ng/m3, 

p) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa12 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,1 ng/m3, 

q) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa13 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,2 ng/m3, 

r) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa14 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

s) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa15 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,1 ng/m3, 

t) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa16 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

u) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa17 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,3 ng/m3, 

v) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa18 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,2 ng/m3, 

w) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa19 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

x) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa20 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,2 ng/m3, 

y) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa21 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,6 ng/m3, 

z) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa22 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

za) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa23 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,1 ng/m3, 

zb) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa24 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

zc) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa25 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,4 ng/m3, 

zd) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa26 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

ze) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa27 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

zf) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa28 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,2 ng/m3, 

zg) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa29 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

zh) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa30 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

zi) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa31 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

zj) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa32 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,90 ng/m3, 
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zk) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa33 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

zl) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa34 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

zm) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa35 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników po-

miarów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

zn) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa36 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3, 

zo) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa37 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 0,90 ng/m3, 

zp) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa39 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,1 ng/m3, 

zq) na obszarze o kodzie: Ld12SldB(a)Pa40 – poziom stężeń o okresie uśredniania wyników pomia-

rów rok kalendarzowy wyniesie 1,0 ng/m3.”; 

8) uchyla § 8b; 

9) § 12 otrzymuje brzmienie: 

„§ 12. Programem ochrony powietrza objęte są obszary powiatów woj. łódzkiego, tj.: 

1) w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10: 

a) powiat bełchatowski – gmina miejska Bełchatów, 

b) powiat brzeziński – gmina wiejska Brzeziny, gmina miejska Brzeziny, 

c) powiat kutnowski – gmina wiejska Kutno, gmina miejska Kutno, 

d) powiat łaski – gmina miejsko-wiejska Łask, 

e) powiat łęczycki – gmina miejska Łęczyca, 

f) powiat łowicki – gmina wiejska Łowicz, gmina miejska Łowicz, 

g) powiat łódzki wschodni - gmina wiejska Andrespol, gmina wiejska Brójce, gmina miejsko-

wiejska Koluszki, gmina wiejska Nowosolna, gmina miejsko-wiejska Rzgów, gmina miejsko-

wiejska Tuszyn, 

h) powiat opoczyński – gmina miejsko-wiejska Opoczno, 

i) powiat pabianicki – gmina wiejska Dobroń, gmina wiejska Ksawerów, gmina wiejska Pabianice, 

j) powiat piotrkowski – gmina wiejska Grabica, gmina wiejska Moszczenica, gmina miejsko-

wiejska Sulejów, gmina wiejska Wola Krzysztoporska, 

k) powiat radomszczański – gmina wiejska Ładzice, gmina miejska Radomsko, 

l) powiat rawski – gmina miejska Rawa Mazowiecka, 

m) powiat sieradzki – gmina miejska Sieradz, 

n) powiat tomaszowski – gmina wiejska Lubochnia, gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki, gmina 

miejska Tomaszów Mazowiecki, 

o) powiat wieluński – gmina miejsko-wiejska Wieluń, 

p) powiat zduńskowolski – gmina miejska Zduńska Wola, 

q) powiat zgierski – część wiejska gminy miejsko-wiejskiej Aleksandrów Łódzki, gmina miejska 

Głowno, gmina miejska Ozorków, gmina miejsko-wiejska Stryków, gmina wiejska Zgierz, 

r) miasto na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski, 

s) miasto na prawach powiatu – Skierniewice; 
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2) w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 – miasto na prawach powiatu 

Piotrków Trybunalski; 

3) w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10: 

a) powiat bełchatowski – gmina wiejska Bełchatów, gmina miejska Bełchatów, gmina wiejska 

Drużbice, gmina wiejska Kleszczów, gmina wiejska Kluki, gmina wiejska Rusiec, gmina wiejska 

Szczerców, gmina miejsko-wiejska Zelów, 

b) powiat brzeziński – gmina wiejska Brzeziny, gmina miejska Brzeziny, gmina wiejska Dmosin, 

gmina wiejska Jeżów, gmina wiejska Rogów, 

c) powiat kutnowski – gmina wiejska Bedlno, gmina miejsko-wiejska Krośniewice, gmina wiejska 

Krzyżanów, gmina wiejska Kutno, gmina miejska Kutno, gmina wiejska Łanięta, gmina wiejska 

Nowe Ostrowy, gmina wiejska Oporów, gmina wiejska Strzelce, gmina miejsko-wiejska Żychlin, 

d) powiat łaski – gmina wiejska Buczek, gmina miejsko-wiejska Łask, gmina wiejska Sędziejowice, 

gmina wiejska Widawa, gmina wiejska Wodzierady, 

e) powiat łęczycki – gmina wiejska Daszyna, gmina wiejska Góra Świętej Małgorzaty, gmina wiej-

ska Grabów, gmina wiejska Łęczyca, gmina miejska Łęczyca, gmina wiejska Piątek, gmina wiej-

ska Witonia, 

f) powiat łowicki – gmina wiejska Bielawy, gmina wiejska Chąśno, gmina wiejska Domaniewice, 

gmina wiejska Kiernozia, gmina wiejska Kocierzew Południowy, gmina wiejska Łowicz, gmina 

miejska Łowicz, gmina wiejska Łyszkowice, gmina wiejska Nieborów, gmina wiejska Zduny, 

g) powiat łódzki wschodni – gmina wiejska Andrespol, gmina wiejska Brójce, gmina wiejska No-

wosolna, gmina miejsko-wiejska Koluszki, gmina miejsko-wiejska Rzgów, gmina miejsko-

wiejska Tuszyn, 

h) powiat opoczyński – gmina wiejska Białaczów, gmina miejsko-wiejska Drzewica, gmina wiejska 

Mniszków, gmina miejsko-wiejska Opoczno, gmina wiejska Paradyż, gmina wiejska Sławno, 

gmina wiejska Żarnów, 

i) powiat pabianicki – gmina wiejska Dłutów, gmina wiejska Dobroń, gmina wiejska Ksawerów, 

gmina wiejska Lutomiersk, gmina wiejska Pabianice, 

j) powiat pajęczański – gmina miejsko-wiejska Działoszyn, gmina wiejska Kiełczygłów, gmina 

wiejska Nowa Brzeźnica, gmina miejsko-wiejska Pajęczno, gmina wiejska Rząśnia, gmina wiej-

ska Siemkowice, gmina wiejska Strzelce Wielkie, gmina wiejska Sulmierzyce, 

k) powiat piotrkowski – gmina wiejska Aleksandrów, gmina wiejska Czarnocin, gmina wiejska 

Gorzkowice, gmina wiejska Grabica, gmina wiejska Moszczenica, gmina wiejska Ręczno, gmina 

wiejska Rozprza, gmina miejsko-wiejska Sulejów, gmina wiejska Łęki Szlacheckie, gmina wiej-

ska Wola Krzysztoporska, gmina miejsko-wiejska Wolbórz, 

l) powiat poddębicki – gmina miejsko-wiejska Poddębice, gmina miejsko-wiejska Uniejów, 

m) powiat radomszczański – gmina wiejska Dobryszyce, gmina wiejska Gidle, gmina wiejska Go-

munice, gmina miejsko-wiejska Kamieńsk, gmina wiejska Kobiele Wielkie, gmina wiejska Kod-

rąb, gmina wiejska Lgota Wielka, gmina wiejska Ładzice, gmina wiejska Masłowice, gmina 

miejsko-wiejska Przedbórz, gmina wiejska Radomsko, gmina miejska Radomsko, gmina wiejska 

Wielgomłyny, gmina wiejska Żytno, 

n) powiat rawski – gmina miejsko-wiejska Biała Rawska, gmina wiejska Cielądz, gmina wiejska 

Rawa Mazowiecka, gmina miejska Rawa Mazowiecka, gmina wiejska Regnów, 

o) powiat sieradzki – gmina miejsko-wiejska Błaszki, gmina wiejska Brzeźnio, gmina wiejska Bu-

rzenin, gmina wiejska Sieradz, gmina miejska Sieradz, gmina miejsko-wiejska Warta, gmina 

wiejska Wróblew, gmina miejsko-wiejska Złoczew, 
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p) powiat skierniewicki – gmina wiejska Bolimów, gmina wiejska Głuchów, gmina wiejska Go-

dzianów, gmina wiejska Lipce Reymontowskie, gmina wiejska Maków, gmina wiejska Nowy 

Kawęczyn, gmina wiejska Skierniewice, gmina wiejska Słupia, 

q) powiat tomaszowski – gmina wiejska Będków, gmina wiejska Czerniewice, gmina wiejska Ino-

włódz, gmina wiejska Lubochnia, gmina wiejska Rokociny, gmina wiejska Rzeczyca, gmina 

wiejska Tomaszów Mazowiecki, gmina miejska Tomaszów Mazowiecki, gmina wiejska Ujazd, 

r) powiat wieluński – gmina wiejska Biała, gmina wiejska Czarnożyły, gmina wiejska Mokrsko, 

gmina wiejska Osjaków, gmina wiejska Ostrówek, gmina wiejska Pątnów, gmina wiejska Skom-

lin, gmina miejsko-wiejska Wieluń, gmina wiejska Wierzchlas, 

s) powiat wieruszowski – gmina wiejska Bolesławiec, gmina wiejska Czastary, gmina wiejska Ga-

lewice, gmina wiejska Lututów, gmina wiejska Łubnice, gmina wiejska Sokolniki, gmina miej-

sko-wiejska Wieruszów, 

t) powiat zduńskowolski – gmina miejsko-wiejska Szadek, gmina wiejska Zapolice, gmina wiejska 

Zduńska Wola, gmina miejska Zduńska Wola, 

u) powiat zgierski – część wiejska gminy miejsko-wiejskiej Aleksandrów Łódzki, gmina wiejska 

Głowno, gmina miejska Głowno, gmina wiejska Ozorków, gmina miejska Ozorków, gmina wiej-

ska Parzęczew, gmina miejsko-wiejska Stryków, gmina wiejska Zgierz, 

v) miasto na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski, 

w) miasto na prawach powiatu – Skierniewice.”; 

10) w § 13: 

a) po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu: 

„1b) załącznik graficzny nr 1b – wskazujący mapę strefy łódzkiej wraz z podziałem administracyjnym 

oraz lokalizacja stałych punktów pomiarowych i wynikami pomiarów stężeń w tych punktach: pyłu za-

wieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 

w odniesieniu do 2012 roku;”, 

b) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu: 

„2b) załącznik graficzny nr 2b – wskazujący na mapie miejsca występowania obszarów przekroczeń pyłu 

zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 w 2012 roku wraz z opisem 

obszaru, wielkością powierzchni obszaru i liczbą mieszkańców obszaru;”, 

c) po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu: 

„3b) załącznik nr 3b – przedstawiający rozmieszczenie i poziom emisji pyłu zawieszonego PM10 

i benzo(a)pirenu w strefie w 2012 r. w odniesieniu do poszczególnych rodzajów emisji oraz ich udział 

w emisji ogólnej;”, 

d) po pkt 4a dodaje się pkt 4b w brzmieniu: 

„4b) załącznik nr 4b – przestawiający czynniki klimatyczne mające wpływ na kształtowanie się pozio-

mów stężeń w 2012 r.;”, 

e) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) załącznik nr 5 ustalający: 

a) w tabelach 1, 2, 3 i 4 – harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający: − zakres działań na-

prawczych według kodów identyfikacji, − podmioty, do których skierowane są poszczególne 

działania naprawcze, − szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań programu oraz 

źródła ich finansowania, 

b) w tabeli nr 5 – wykaz kodów identyfikacji działań naprawczych wraz ich opisem, 

c) w tabelach 6, 7 i 8 wykaz kodów identyfikacji obszarów przekroczeń zidentyfikowanych 

w 2012 roku wraz ich opisem;”, 
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f) uchyla się pkt 5a, 

g) po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu: 

„6a) załącznik nr 6a – określający tryb i sposób przekazywania przez zespól zarządzania kryzysowego 

informacji o przekroczeniach; 

6b) załącznik nr 6b – przedstawiający zagrożenia i bariery w realizacji planu działań krótkotermino-

wych;”, 

h) po pkt 8a kropkę zastępuje średnikiem i dodaje pkt 8b brzmieniu: 

„8a) załącznik nr 8b – przedstawiający uzasadnienie do Programu zawierające wyniki ocen i analiz ma-

jących wpływ na określenie treści Programu, sformułowane na podstawie dokumentów BSIPP „EKO-

METRIA” Sp. z o.o. pt. „Opracowanie i aktualizacja programów ochrony powietrza oraz planów działań 

krótkoterminowych na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2012 r. w celu 

osiągnięcia standardów jakości powietrza i poziomów docelowych.”.”; 

11) § 14 otrzymuje brzmienie: 

„§ 14. Ustala podstawowe kierunki i zakres działań niezbędnych do przywrócenia standardu jakości 

powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 

zawieszonym PM10: 

1) w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora komunalno-bytowego: 

a) budowa lub rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych lub/i gazowych lub/i energetycz-

nych, 

b) zmiana dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w ciepło, polegająca na podłączeniu budynków 

do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymianie przestarzałych konstrukcyjnie źródeł węglowych 

na posiadające certyfikaty energetyczno–emisyjne („znak bezpieczeństwa ekologicznego”) wyso-

kosprawne źródła ciepła opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: kotły kondensacyjne, 

konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem opałowym lekkim, bądź zasilane w energię cieplną 

ze źródeł energii odnawialnej (od-powiadających normom polskim i europejskim), ewentualnie 

paliwami stałymi spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu paliwa 

stałego zgodnie z DTR tych kotłów uniemożliwiają spalanie paliw niekwalifikowanych, 

c) stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego rodza-

ju/typu kotła, 

d) stosowanie źródeł ciepła bezemisyjnych lub/i niskoemisyjnych posiadających certyfikaty energe-

tyczno–emisyjne (znak „bezpieczeństwa ekologicznego”), 

e) stosowanie źródeł ciepła niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpo-

wiadających normom polskim i europejskim, 

f) przegląd kotłowni węglowych w zakresie stanu technicznego, efektywności energetycznej oraz 

wielkości w odniesieniu do potrzeb użytkowych, w celu określenia zakresu prac dot. wymiany 

kotłów (wraz z instalacją wewnętrzną), ich modernizacji, remontu lub konserwacji, 

g) prowadzenie na bieżąco konserwacji i remontów kotłów oraz kominów odprowadzających do 

powietrza spaliny, 

h) termomodernizacja budynków, 

i) instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów termosta-

tycznych grzejnikowych, 

j) instalowanie i stosowanie technik odpylania, w miarę możliwości technicznych i finansowych, 

k) kontrola gospodarstw domowych w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, w celu za-

niechania praktyk spalania w domowych kotłach i paleniskach odpadów lub paliw niekwalifiko-

wanych, 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 14 – Poz. 4557



l) kontrola przestrzegania tzw. „Regulaminu pracowniczego ogrodu działkowego” w zakresie wypo-

sażenia domków działkowych w źródła grzewcze, ewidencja tych źródeł oraz kontrola warunków 

ich eksploatacji, 

m) organizacja terenów rekreacyjnych z wyznaczonymi miejscami do organizowania ognisk i gril-

lowania, 

n) wprowadzenie zakazu grillowania na balkonach i tarasach, 

o) skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ściernisk i pól, 

n) inne niewymienione działania; 

2) w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z działalności gospodarczej: 

a) zmiana sposobu ogrzewania budynków na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej lub wymiana przesta-

rzałych konstrukcyjnie węglowych źródeł wytwarzania energii cieplnej i pary technologicznej na 

wysokosprawne źródła niskoemisyjne, posiadające certyfikaty energetyczno–emisyjne („znak 

bezpieczeństwa ekologicznego”), opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: kotły konden-

sacyjne, konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem opałowym lekkim lub paliwami stałymi 

spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu paliwa stałego zgodnie 

z DTR tych kotłów, uniemożliwiają spalanie paliw niekwalifikowanych, 

b) termomodernizacja budynków, o ile istnieją ku temu przesłanki ekonomiczne, 

c) wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem, 

d) stosowanie niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpowiadających 

normom polskim i europejskim, 

e) wprowadzanie technik i technologii zwiększających efektywność energetyczną instalacji 

i zmniejszenie zużycia paliw, 

f) stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego rodza-

ju/typu kotła, 

g) stosowanie technik odpylania o dużej sprawności, 

h) wprowadzanie metod odzysku energii cieplnej, o ile jest to uzasadnione technicznie i ekonomicznie, 

i) stosowanie niskoemisyjnych technik i technologii, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa 

mięsa na skalę komercyjną (fast-foody, restauracje, itp.), 

j) stosowanie technologii zapobiegających powstawaniu emisji niezorganizowanej pyłu, 

k) stosowanie metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu, 

l) wprowadzanie dodatkowych, ze względu na konieczność ochrony powietrza, obowiązków pomia-

rowych emisji, 

m) edukacja ekologiczna pracowników - kształtowanie i wdrażanie postaw proekologicznych, 

n) regularne odkurzanie i mycie hal produkcyjnych oraz ich wyposażenia, 

o) bieżące przeglądy, konserwacja i remonty: instalacji emitujących pył, urządzeń odpylających, 

systemów wentylacji, emitorów i urządzeń monitorujących wielkość emisji, 

p) kontrola instalacji w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, w celu zaniechania praktyk 

spalania w domowych kotłach i paleniskach odpadów lub paliw niekwalifikowanych, 

q) instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów termosta-

tycznych grzejnikowych; 

3) w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej): 

a) opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania transportem, ruchem, prze-

pływem towarów i informacją, ułatwiających wykorzystanie infrastruktury i pojazdów, w tym 

transportu publicznego, 
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b) rozwój systemu transportu publicznego zapewniającego szybkie, dogodne dojazdy, w szczegól-

ności do pracy, placówek edukacyjnych i obiektów użyteczności publicznej, 

c) budowa obwodnic i dróg mających na celu odciążenie nadmiernego natężenia ruchu, 

d) tworzenie stref z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów, 

e) kształtowanie polityki cenowej opłat za parkowanie w zależności od wieku pojazdów i wskaźni-

ków emisyjnych, 

f) kształtowanie polityki cenowej zachęcającej do korzystania z publicznego transportu zbiorowego, 

zamiast indywidualnego transportu prywatnego, 

g) zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu zbiorowego w celu zachęcenia do korzystania 

z tego transportu, 

h) organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta łącznie z systemem taniego 

transportu zbiorowego do centrum miast (system Park & Ride), 

i) budowa systemu tras rowerowych jako alternatywnego środka transportu, 

j) sukcesywna, planowa wymiana pojazdów wykorzystywanych w systemie transportu publicznego 

i służbach miejskich na niskoemisyjne, 

k) czyszczenie ulic na mokro, szczególnie w okresach bezopadowych, 

l) wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni, 

m) planowe utwardzanie dróg gruntowych, 

n) modernizacja dróg i parkingów – wymiana nawierzchni na nową wykonaną z materiałów 

i w technologii gwarantującej ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji, 

o) stosowanie przy budowie dróg metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu, 

p) budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu; 

4) w zakresie ograniczania emisji punktowej pochodzącej z działalności gospodarczej: 

a) sukcesywne wprowadzanie technologii pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej 

i cieplnej w kogeneracji, 

b) wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem, 

c) stosowanie jak najlepszych dla danego typu paleniska paliw, tj. o wysokiej wartości opałowej, 

małej zawartości popiołu i siarki, 

d) stosowanie technik odpylania o dużej efektywności, 

e) stosowanie instalacji i urządzeń o wysokiej sprawności i efektywności energetycznej, 

f) zmniejszenie strat przesyłu energii, 

g) zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej, 

h) wprowadzanie metod odzysku energii cieplnej, 

i) stosowanie technologii zapobiegających powstawaniu emisji niezorganizowanej pyłu, 

j) stosowanie metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu, 

k) wprowadzenie dodatkowych obowiązków pomiarowych emisji pyłu z istotnych źródeł emisji py-

łu, ze względu na konieczność ochrony powietrza, 

l) stosowanie energooszczędnych technologii, 

m) termomodernizacja obiektów przemysłowych, 

n) bieżąca konserwacja i remonty instalacji związanych z emisją pyłu: spalania paliw i technolo-

gicznych wraz z systemami wentylacyjnymi i emitorami oraz urządzeniami monitorującymi po-

ziom emisji pyłu, 
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o) wykorzystanie instalacji przemysłowych i ciepła odpadowego do ogrzewania budynków sektora 

komunalno-bytowego i budynków użyteczności publicznej; 

5) w zakresie gospodarowania zużytymi oponami: 

a) likwidacja „dzikich” składowisk zużytych opon, 

b) zapewnienie możliwości odpowiedniego gromadzenia zużytych opon, 

c) wyznaczenie specjalnych dni zbiórki zużytych opon; 

6) w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi: 

a) wprowadzanie odpowiednich lokalnych regulacji prawnych, uniemożliwiających spalanie odpa-

dów (śmieci) na terenach prywatnych posesji, 

b) usprawnianie infrastruktury recyklingu, w celu ułatwienia zbiórki odpadów, 

c) zachęcanie do stosowania kompostowników, 

d) organizowanie stałych miejsc selektywnej zbiórki odpadów pochodzenia roślinnego oraz rozpo-

wszechnianie informacji o miejscach ich magazynowania, 

e) rozwój sieci łatwo dostępnych miejsc zbiórki makulatury oraz powszechnie dostępna informacja 

o lokalizacji tych miejsc zbiórki, 

f) organizowanie i egzekwowanie selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności palnych, takich 

jak np. makulatura, 

g) zbiórka makulatury; 

7) w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy: 

a) kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie metod oszczędzania 

energii cieplnej, elektrycznej i paliw oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej 

jakości, rozpowszechnianie metod zapobiegania pożarom, 

b) prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości 

spalania odpadów połączonych z informacją na temat kar administracyjnych za spalanie paliw 

niekwalifikowanych i odpadów, 

c) uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci 

cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej, 

d) promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokim wskaźniku efektywności energe-

tycznej oraz źródeł energii odnawialnej, 

e) propagowanie budownictwa pasywnego i energooszczędnego, 

f) wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji towaru 

i usług propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony 

powietrza; 

8) w zakresie planowania przestrzennego: Uwzględnianie w dokumentach planistycznych wynikających 

z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, służących jako podstawa formalna podejmowania in-

westycji, w szczególności takich jak: plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzje o warunkach za-

budowy, zapisów dotyczących: 

a) sposobu zaopatrzenia w ciepło, nadając priorytet, w przypadku gdy istnieją ku temu techniczne 

i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczenia energii, ogrzewaniu z miejskiej sieci 

ciepłowniczej, a w następnej kolejności ogrzewaniu gazowemu, olejowemu i ze źródeł energii 

odnawialnej (odpowiadających normom polskim i europejskim) oraz ogrzewaniu paliwami sta-

łymi, ale pod następującymi warunkami: 

- gdy brak jest możliwości podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, 
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- spalanie paliw stałych prowadzone będzie w kotłach nowej generacji posiadających certyfika-

ty energetyczno-paliwowe (znak: bezpieczeństwa ekologicznego), 

b) lokowania nowych instalacji wytwarzających energię cieplną i zakładów przemysłowych wytwa-

rzających ciepło odpadowe w miejscach umożliwiających maksymalne wykorzystanie energii 

cieplnej w celu zaopatrzenia w ciepło innych obiektów przemysłowych, mieszkalnych i użytecz-

ności publicznej, 

c) wprowadzania zieleni izolacyjnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie przestrzeni 

publicznych miasta (place, skwery), 

d) kształtowania korytarzy ekologicznych celem lepszego przewietrzania miast, w tym zmiana do-

tychczasowego przeznaczenia gruntów po zlikwidowanej zabudowie na tereny zielone, pasaże, 

place lub inne formy niekubaturowego wykorzystania przestrzeni, 

e) modernizacji układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza ścisłe centrum miasta, 

f) reorganizacji układu komunikacyjnego po wprowadzeniu stref zamkniętych dla ruchu samocho-

dowego w ścisłym centrum miasta, 

g) zakazu na terenach mieszkaniowych działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem tere-

nu w sposób powodujący emisję niezorganizowaną pyłu, 

h) tworzenia preferencyjnych warunków do realizacji inwestycji związanych z uciepłownieniem 

ze źródeł centralnych lub/i rozwojem sieci gazowniczej, 

i) wyznaczenia stref przemysłowych i obszarów budownictwa mieszkaniowego, z uwzględnieniem 

czynników środowiskowych, w szczególności kierunku napływu mas powietrza; 

9) w zakresie identyfikacji źródeł emisji oraz rozwoju narzędzi do zintegrowanego zarządzania jakością 

powietrza: 

a) inwentaryzacja źródeł emisji powierzchniowej – utworzenie baz danych pozwalających na inwen-

taryzację źródeł emisji; 

10) w zakresie finansowania realizacji programów ochrony powietrza i planów działań krótkotermino-

wych: 

a) stworzenie preferencji finansowania dla: 

- realizacji działań naprawczych programu ochrony powietrza na wskazanych w Programie ob-

szarach przekroczeń, 

- działań wynikających z planów działań krótkoterminowych, 

- wzmocnienia systemu oceny jakości powietrza.”; 

12) § 17 otrzymuje brzmienie: 

„§ 17. 1. Schemat blokowy organizacji planu działań krótkoterminowych oraz ogólny schemat orga-

nizacyjny systemu działań krótkoterminowych i przepływu informacji przedstawia załącznik nr 6 do 

uchwały. 

2. Tryb i sposób przekazywania przez zespól zarządzania kryzysowego informacji o przekroczeniach 

określa załącznik nr 6a do uchwały. 

3. Zagrożenia i bariery w realizacji Planu określa załącznik nr 6b do uchwały.”; 

13) § 18 otrzymuje brzmienie: 

„§ 18. 1. Odstępuje od ustalenia listy podmiotów korzystających ze środowiska, o których mowa 

w art. 227-229 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, obowiązanych do ogra-

niczenia lub zaprze-stania wprowadzania do powietrza pyłu i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawie-

szonym PM10, z uwagi na brak podmiotów, którym udzielono pozwoleń w wyniku postępowania kom-

pensacyjnego, o którym mowa w art. 227-229 tejże ustawy. 
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2. Podmioty korzystające ze środowiska, obowiązane do ograniczenia lub zaprzestania wprowadza-

nia z instalacji gazów lub pyłów do powietrza: 

1) Prowadzący instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych; 

2) Prowadzący instalacje do magazynowania kruszyw; 

3) Prowadzący instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne 

pochodne; 

4) Prowadzącym instalacje do produkcji klinkieru cementowego, objęte pozwoleniem zintegrowanym 

lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.”; 

14) § 19 otrzymuje brzmienie: 

„§ 19. 1. Ustala sposób postępowania właściwych organów administracji publicznej i instytucji wraz 

z zakresem działań krótkoterminowych w przypadkach wystąpienia: ryzyka przekroczenia poziomu do-

puszczalnego pyłu zawieszonego PM10 lub pyłu zawieszonego PM2,5 lub ryzyka przekroczenia pozio-

mu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 (alert poziomu I), ryzyka prze-

kroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (alert poziomu III): 

1) Alert poziomu I – wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 

PM10 lub pyłu zawieszonego PM2,5 lub wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10: 

a) Działanie o kodzie LdDKA01 – rozpowszechnianie informacji na temat prostych sposobów osz-

czędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, polegających na: 

- skutecznym (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) uszczelnianiu okien i drzwi wejściowych 

w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, budynkach produkcyjnych, usługowych 

i magazynowych, 

- nieprzegrzewaniu budynków, 

- odsłonięciu grzejników, w celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji ciepłego powietrza, 

- oszczędności wody ciepłej, 

- w dni słoneczne, szczególnie bezwietrzne, odsłanianiu żaluzji lub rolet w oknach, w celu 

umożliwienia nagrzania pomieszczeń przez promieniowanie słoneczne, 

- po zapadnięciu zmroku spuszczanie żaluzji i zasłanianie okien, przy jednoczesnym niezakry-

waniu grzejników, 

- szybkie wietrzenie pomieszczeń, przy szeroko otwartych oknach i zamkniętych zaworach 

termostatycznych, 

b) Działanie o kodzie LdDKA02 – rozpowszechnianie informacji dotyczących metod redukcji emi-

sji pyłu pochodzącego z ruchu pojazdów (kurz komunikacyjny zawierający ścierane części opon 

i asfaltu z nawierzchni), takich jak: wspólne podróżowanie, korzystanie z komunikacji zbiorowej 

zamiast indywidualnej, zmniejszanie prędkości pojazdów, itp., 

c) Działanie o kodzie LdDKA03 – o ile jest to możliwe, wydzielenie na drogach wielopasmowych 

pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu autobusów, taksówek i samochodów osobowych 

z więcej niż dwoma pasażerami w czasie wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu 

zawieszonego PM10, 

d) Działanie o kodzie LdDKA04 – rozpowszechnianie informacji o kontrolach i wysokościach kar 

za niezgodne z prawem wykorzystywanie odpadów w celach grzewczych - spalanie w piecach 

i kotłowniach: domowych, zakładowych i in., 

e) Działanie o kodzie LdDKA05 – sporządzenie planów wzmożonego czyszczenia ulic i studzienek 

kanalizacyjnych, realizowanych w przypadku ryzyka wystąpienia lub wystąpienia przekroczenia 

poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10, 
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f) Działanie o kodzie LdDKA06 – opracowanie planu kontroli pojazdów silnikowych w zakresie do-

trzymywania standardów emisyjnych z pojazdów, 

g) Działanie o kodzie LdDKA07 – propagowanie wiedzy o źródłach informacji o ruchu drogowym, 

w szczególności informacji o zatorach i objazdach, 

h) Działanie o kodzie LdDKI01 – śledzenie: 

- prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adre-

sem: http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593, 

- komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu za-

wieszonego i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 pod adresem: 

http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html; 

2) Alert poziomu III – wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego 

PM10 (możliwość wystąpienia smogu pyłowego): 

a) Działanie o kodzie LdDKA01 – rozpowszechnianie informacji na temat prostych sposobów osz-

czędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, polegających na: 

- skutecznym (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) uszczelnianiu okien i drzwi wejściowych 

w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, budynkach produkcyjnych, usługowych 

i magazynowych, 

- nieprzegrzewaniu budynków, 

- odsłonięciu grzejników, w celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji ciepłego powietrza, 

- oszczędności wody ciepłej, 

- w dni słoneczne, szczególnie bezwietrzne, odsłanianiu żaluzji lub rolet w oknach, w celu 

umożliwienia nagrzania pomieszczeń przez promieniowanie słoneczne, 

- po zapadnięciu zmroku spuszczanie żaluzji i zasłanianie okien, przy jednoczesnym niezakry-

waniu grzejników, 

- szybkie wietrzenie pomieszczeń, przy szeroko otwartych oknach i zamkniętych zaworach 

termostatycznych, 

b) Działanie o kodzie LdDKA02 – rozpowszechnianie informacji dotyczących metod redukcji emi-

sji pyłu pochodzącego z ruchu pojazdów (kurz komunikacyjny zawierający ścierane części opon 

i asfaltu z nawierzchni), takich jak: wspólne podróżowanie, korzystanie z komunikacji zbiorowej 

zamiast indywidualnej, zmniejszanie prędkości pojazdów, itp., 

c) Działanie o kodzie LdDKA03 – o ile jest to możliwe, wydzielenie na drogach wielopasmowych 

pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu autobusów, taksówek i samochodów osobowych 

z więcej niż dwoma pasażerami, w czasie wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu 

zawieszonego PM10, 

d) Działanie o kodzie LdDKA04 – rozpowszechnianie informacji o kontrolach i wysokościach kar 

za niezgodne z prawem wykorzystywanie odpadów w celach grzewczych - spalanie w piecach 

i kotłowniach: domowych, zakładowych i in., 

e) Działanie o kodzie LdDKA07 – propagowanie wiedzy o źródłach informacji o ruchu drogowym, 

w szczególności informacji o zatorach i objazdach, 

f) Działanie o kodzie LdDKA08 – wydanie zalecenia priorytetowego świadczenia usług medycz-

nych osobom odczuwającym pogorszenie stanu zdrowia w okresie przekroczenia poziomu alar-

mowego pyłu zawieszonego PM10 (smogu pyłowego), 

g) Działanie o kodzie LdDKA09 – wydanie zalecenia świadczenia usług w zakresie zbiorowej ko-

munikacji miejskiej lub regionalnej nieodpłatnie (DNI BEZ BILETU), z uwagi na występowanie 

przekroczenia poziomu alarmowego określonego dla pyłu zawieszonego PM10 (smogu pyłowe-

go), 
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h) Działanie o kodzie LdDKA10 – wydanie zalecenia czasowego wyłączenia obszarów miast o naj-

większym natężeniu ruchu komunikacyjnym dla przejazdu samochodów ciężarowych o masie 

powyżej 3,5 tony, z uwagi na występowanie smogu fotochemicznego, 

i) Działanie o kodzie LdDKA11 – realizacja planu kontroli pojazdów silnikowych w zakresie do-

trzymywania standardów emisyjnych z pojazdów, o którym mowa w działaniu LdDKA06, 

j) Działanie o kodzie LdDKA12 – wzmożone czyszczenie dróg i studzienek kanalizacyjnych (okres 

bezopadowy i temperatura powietrza powyżej 3°C) – realizacja planu o którym mowa w działa-

niu LdDKA05, 

k) Działanie o kodzie LdDKA13 – kontrole zabezpieczeń przed emisją niezorganizowaną pyłu, 

l) Działanie o kodzie LdDKA14 – wydanie zalecenia ograniczenia spalania w kominkach, z uwagi 

na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (nie dotyczy budynków, 

których jednym źródłem ciepła jest ogrzewanie kominkowe), 

m) Działanie o kodzie LdDKA15 – wydanie zalecenia ograniczenia stosowania ręcznych (trzyma-

nych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści, 

n) Działanie o kodzie LdDKI01 – śledzenie: 

- prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adre-

sem: http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593, 

- komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu za-

wieszonego i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 pod adresem: 

http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html. 

2. Ustala sposób postępowania podmiotów korzystających ze środowiska wraz z zakresem stosowa-

nia działań krótkoterminowych w przypadkach wystąpienia: ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczal-

nego pyłu zawieszonego lub ryzyka przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego 

w pyle zawieszonym PM10 (alert poziomu I), przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszone-

go lub przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 (alert 

poziomu II), ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (alert poziomu III – 

możliwość wystąpienia smogu pyłowego), przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego 

PM10 (alert poziomu IV – smog pyłowy): 

1) Alert poziomu I - wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 

PM10 lub pyłu zawieszonego PM2,5 lub wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10: 

a) Działanie o kodzie LdDKP01 – stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej 

i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych, o których 

mowa w działanie o kodzie LdDKA01, 

b) Działanie o kodzie LdDKP02 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu infor-

macji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach, 

c) Działanie o kodzie LdDKP03 – zabezpieczanie samochodów transportujących materiały pylące 

przed emisja nieorganizowaną pyłu, 

d) Działanie o kodzie LdDKP04 – bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów 

w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspa-

lania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do po-

wietrza pyłów lub gazów), 

e) Działanie o kodzie LdDKP05 – zabezpieczanie placów budowy przed emisją niezorganizowaną 

pyłu; 

2) Alert poziomu II – wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 

lub pyłu zawieszonego PM2,5 lub przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego 

w pyle zawieszonym PM10: 
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a) Działanie o kodzie LdDKP01 – stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej 

i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych, o których 

mowa w działanie o kodzie LdDKA01, 

b) Działanie o kodzie LdDKP02 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu infor-

macji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach, 

c) Działanie o kodzie LdDKP03 – zabezpieczanie samochodów transportujących materiały pylące 

przed emisja nieorganizowaną pyłu, 

d) Działanie o kodzie LdDKP04 – bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleni-

skach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania 

i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza 

pyłów lub gazów), 

e) Działanie o kodzie LdDKP05 – zabezpieczanie placów budowy przed emisją niezorganizowaną 

pyłu, 

f) Działanie o kodzie LdDKP06 – sporządzenie planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów 

opału, żużla i popiołu, materiałów sypkich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentyla-

cyjnych, realizowanego w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego 

i przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10, 

g) Działanie o kodzie LdDKP07 – czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów; 

3) Alert poziomu III – wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego 

PM10 (możliwość wystąpienia smogu pyłowego): 

a) Działanie o kodzie LdDKP01 – stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej 

i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych, o których 

mowa w działaniu o kodzie LdDKA01, 

b) Działanie o kodzie LdDKP02 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu infor-

macji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach, 

c) Działanie o kodzie LdDKP03 – zabezpieczanie samochodów transportujących materiały pylące 

przed emisją nieorganizowaną pyłu, 

d) Działanie o kodzie LdDKP04 – bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów 

w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspa-

lania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do po-

wietrza pyłów lub gazów), 

e) Działanie o kodzie LdDKP05 – zabezpieczanie placów budowy przed emisją niezorganizowaną 

pyłu, 

f) Działanie o kodzie LdDKP07 – czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów, 

g) Działanie o kodzie LdDKP08 – realizacja planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów 

opału, żużla i popiołu, materiałów sypkich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentyla-

cyjnych, realizowanego w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego 

i przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10, o którym mowa w działaniu 

o kodzie LdDKP06, 

h) Działanie o kodzie LdDKP09 – ograniczenie używania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń 

napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści, 

i) Działanie o kodzie LdDKP10 – ograniczenie prowadzenia prac budowlanych mogących powo-

dować pylenie, 

j) Działanie o kodzie LdDKP11 – ograniczenie transportu materiałów pylących, 

k) Działanie o kodzie LdDKI01 – śledzenie: 
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- prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adre-

sem: http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593, 

- komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu za-

wieszonego i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 pod adresem: 

http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html; 

4) Alert poziomu IV – przekroczenie poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (smog pyłowy): 

a) Działanie o kodzie LdDKP01 – stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej 

i ilości spalanego paliwa w budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych, o których 

mowa w działanie o kodzie LdDKA01, 

b) Działanie o kodzie LdDKP02 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu infor-

macji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach, 

c) Działanie o kodzie LdDKP03 – zabezpieczanie samochodów transportujących materiały pylące 

przed emisja nieorganizowaną pyłu, 

d) Działanie o kodzie LdDKP04 – bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleni-

skach (nie dotyczy instalacji, objętych standardami emisyjnymi dla procesów współspalania 

i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza 

pyłów lub gazów), 

e) Działanie o kodzie LdDKP05 – zabezpieczanie placów budowy przed emisją niezorganizowaną 

pyłu, 

f) Działanie o kodzie LdDKP07 – czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów, 

g) Działanie o kodzie LdDKP08 – realizacja planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów 

opału, żużla i popiołu, materiałów sypkich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentyla-

cyjnych, realizowanego w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego 

i przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10, o którym mowa w działaniu 

o kodzie LdDKP06, 

h) Działanie o kodzie LdDKP09 – ograniczenie używania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń 

napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści, 

i) Działanie o kodzie LdDKP12 – o ile jest to możliwe, ograniczenie prędkości ruchu pojazdów, 

co najmniej o 20 km poniżej dozwolonych prędkości, 

j) Działanie o kodzie LdDKP13 – o ile jest to możliwe, zaniechanie jazdy samochodów ciężaro-

wych, 

k) Działanie o kodzie LdDKP14 – o ile jest to możliwe, zaniechanie prowadzenia prac budowlanych 

mogących powodować pylenie, 

l) Działanie o kodzie LdDKI01 – śledzenie: 

- prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adre-

sem: http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593, 

- komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu za-

wieszonego i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 pod adresem: 

http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html. 

3. Ustala sposób postępowania obywateli wraz zakresem stosowania działań krótkoterminowych 

w przypadkach wystąpienia: ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego lub ry-

zyka przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 (alert 

poziomu I), przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego lub przekroczenia poziomu do-

celowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 (alert poziomu II), ryzyka przekroczenia 

poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (alert poziomu III – możliwość wystąpienia smogu py-

łowego), przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (alert poziomu IV – smog pyło-

wy): 
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1) Alert poziomu I – wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego 

PM10 lub pyłu zawieszonego PM2,5 lub ryzyka przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

zawartego w pyle zawieszonym PM10: 

a) Działanie o kodzie LdDKM01 – korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indy-

widualnej, 

b) Działanie o kodzie LdDKM02 – korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na 

krótkich odcinkach (rower, pieszo), 

c) Działanie o kodzie LdDKM03 – wspólne podróżowanie, 

d) Działanie o kodzie LdDKM04 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu in-

formacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach, 

e) Działanie o kodzie LdDKM05 – stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostoso-

wanego do danego typu paleniska, 

f) Działanie o kodzie LdDKM06 – stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących osz-

czędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, o których mowa w działaniu o kodzie 

LdDKA01, 

g) Działanie o kodzie LdDKM07 – zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, 

żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowana pyłu; 

2) Alert poziomu II – wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 

lub pyłu zawieszonego PM2,5 lub przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego 

w pyle zawieszonym PM10: 

a) Działanie o kodzie LdDKM01 – korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indy-

widualnej, 

b) Działanie o kodzie LdDKM02 – korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na 

krótkich odcinkach (rower, pieszo), 

c) Działanie o kodzie LdDKM03 – wspólne podróżowanie, 

d) Działanie o kodzie LdDKM04 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu in-

formacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach, 

e) Działanie o kodzie LdDKM05 – stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostoso-

wanego do danego typu paleniska, 

f) Działanie o kodzie LdDKM06 – stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących osz-

czędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, o których mowa w działaniu o kodzie 

LdDKA01, 

g) Działanie o kodzie LdDKM07 – zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, 

żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowana pyłu; 

3) Alert poziomu III – wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego 

PM10 (możliwość wystąpienia smogu pyłowego): 

a) Działanie o kodzie LdDKM01 – korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indy-

widualnej, 

b) Działanie o kodzie LdDKM03 – wspólne podróżowanie, 

c) Działanie o kodzie LdDKM04 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu in-

formacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach, 

d) Działanie o kodzie LdDKM05 – stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostoso-

wanego do danego typu paleniska oraz o jak najlepszej jakości, 
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e) Działanie o kodzie LdDKM06 – stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących osz-

czędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, o których mowa w działaniu o kodzie 

LdDKA01, 

f) Działanie o kodzie LdDKM07 – zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, 

żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowana pyłu, 

g) Działanie o kodzie LdDKM08 (dotyczy grup ludności szczególnie wrażliwej): 

- unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych, 

- zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni, 

- unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp., 

- korzystanie z porad medycznych, 

h) Działanie o kodzie LdDKM09 – ograniczenie spalania w kominkach, z uwagi na ryzyko przekro-

czenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (nie dotyczy budynków, których jednym 

źródłem ciepła jest ogrzewanie kominkowe), 

i) Działanie o kodzie LdDKM10 – stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwo-

wych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza, 

j) Działanie o kodzie LdDKM11 – ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń 

napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści, 

k) Działanie o kodzie LdDKI01 – śledzenie: 

- prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adre-

sem: http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593, 

- komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu za-

wieszonego i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 pod adresem: 

http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html; 

4) Alert poziomu IV – wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 

(smog pyłowy): 

a) Działanie o kodzie LdDKM01 – korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indy-

widualnej, 

b) Działanie o kodzie LdDKM03 – wspólne podróżowanie, 

c) Działanie o kodzie LdDKM04 – korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu in-

formacji o ruchu drogowym, w szczególności informacji o zatorach i objazdach, 

d) Działanie o kodzie LdDKM05 – stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostoso-

wanego do danego typu paleniska oraz o jak najlepszej jakości, 

e) Działanie o kodzie LdDKM06 – stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących osz-

czędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, o których mowa w działaniu o kodzie 

LdDKA01, 

f) Działanie o kodzie LdDKM07 – zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, 

żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowana pyłu, 

g) Działanie o kodzie LdDKM08: 

- unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych, 

- zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni, 

- unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp., 

- korzystanie z porad medycznych, 

h) Działanie o kodzie LdDKM10 – stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwo-

wych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza, 
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i) Działanie o kodzie LdDKM11 – ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń 

napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści, 

j) Działanie o kodzie LdDKM12 – jeżeli jest to możliwe, zaniechanie podróżowania, 

k) Działanie o kodzie LdDKM13 – ograniczenie spalania w kominkach, 

l) Działanie o kodzie LdDKI01 – śledzenie: 

- prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adre-

sem: http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593, 

- komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu za-

wieszonego i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 pod adresem: 

http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html.”; 

15) § 20 otrzymuje brzmienie: 

„§ 20. Do realizacji określonego w Programie ochrony powietrza zakresu działań niezbędnych do 

przywrócenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 i pozio-

mu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 oraz ustalonych w Planie działań 

krótkoterminowych zobowiązane są w szczególności: właściwe ze względu na występowanie obszarów 

przekroczeń organy administracji publicznej, przedsiębiorstwa do rozwoju sieci ciepłowniczej i gazowej, 

spółdzielnie mieszkaniowe, podmioty korzystające ze środowiska, instytucje właściwe do rozwoju dróg 

i utrzymania porządku na drogach, mieszkańcy, instytucje, placówki edukacyjne, organizacje, stowarzy-

szenia i związki ekologiczne.”; 

16) w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Informacje, o których mowa w ust. 1 winny być przekazywane w formie pisemnej wraz z jej zapi-

sem w umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie danych formie elektronicznej na informatycznym no-

śniku danych, w terminie do dnia 28 lutego każdego roku.”; 

17) załącznik nr 5 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 

18) uchyla załącznik 5a; 

19) dodaje się załącznik nr 1b, 2b, 3b, 4b, 6a, 6b, 8b do uchwały w brzmieniu określonym odpowiednio 

w załącznikach 1-4 i 6-8 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki spo-

sób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku 

z udziałem społeczeństwa stanowi załącznik nr 9 do uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Łódzkiego. 

  

 Przewodniczący Sejmiku 

Marek Mazur 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 26 – Poz. 4557

http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593
http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html


Załącznik nr 1  

do uchwały nr LIII/945/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 28 października 2014 r. 

„Załącznik nr 1b  

do uchwały nr XXXV/690/13 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

STREFA ŁÓDZKA WRAZ Z PODZIAŁEM ADMINISTRACYJNYM I LOKALIZACJĄ  

PUNKTÓW POMIAROWYCH PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 

 

 
 

Rys. 1. Strefa łódzka – podział administracyjny i lokalizacja punktów pomiarowych pyłu zawieszonego PM10 

w 2012 r. 
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Tabela 1. Stanowiska pomiaru substancji w powietrzu w strefie łódzkiej w 2012 roku – na podstawie pomia-

rów WIOŚ w Łodzi 

 

Lp. Stanowisko Kod krajowy stacji Typ 
Mierzona 

substancja 

Współrzędne 

geograficzne 

Pomiary stężeń w 2012 roku 

1. Gajew LdGajewWIOSAGajew tła regionalnego Pył PM10 
19° 13’ 58,4”E 

51° 8’ 36,2” N 

2. 
Piotrków Trybunalski-

Krakowskie Przedmieście 
LdPiotrkWIOSAKrakPrz tła miejskiego Pył PM10 

19° 41’ 49” E 

51° 24’ 15,9”N 

3. Radomsko-Sokola 4 LdRadomsWIOSASokola4 tła miejskiego Pył PM10 
19° 27’ 4,2” E 

51° 3’ 50,4” N 

4. Brzeziny-Reformacka1 LdBrzeziWIOSMReforma tła miejskiego 
Pył PM10 

B(a)P 

19° 45’ 21,3” E 

51° 47’ 52,8” N 

5. Kutno- Wilcza LdKutnoWIOSMWilcza tła miejskiego 
Pył PM10 

B(a)P 

19° 22’ 19,9” E 

52° 13’ 42,6” N 

6. Opoczno-Pl. Kościuszki 15 LdOpocznWIOSMPlKosci tła miejskiego 
Pył PM10 

B(a)P 

20° 17’ 21,3” E 

51° 22’ 33” N 

7. 
Piotrków Tryb.-

Sienkiewicza 16 
LdPiotrkWIOSMSienkie tła miejskiego 

Pył PM10 

B(a)P 

19° 41’ 19,3” E 

51° 24’ 28,3” N 

8. Radomsko-Rolna2 LdRadomsWIOSMRolna2 tła miejskiego 
Pył PM10 

B(a)P 

19° 27’ 4,2” E 

51° 3’ 50,1” N 

9. 
Rawa Mazowiecka-

Niepodległości 8 
LdRawaMaWIOSMNiepodl tła miejskiego 

Pył PM10 

B(a)P 

20° 15’ 2,1” E 

51° 45’ 39,2” N 

10. Sieradz-Grunwaldzka 28 LdSieradWSSEMGrunwal tła miejskiego 
Pył PM10 

B(a)P 

18° 42’ 57” E 

51° 35’ 29” N 

11. 
Skierniewice-Jagiellońska 

28 
LdSkiernWIOSMJagiell tła miejskiego 

Pył PM10 

B(a)P 

20° 8’ 46,3” E 

51° 57’ 34,4” N 

12. 
Tomaszów Mazowiecki-Św. 

Antoniego 43 
LdTomaszWIOSMSwAnton tła miejskiego 

Pył PM10 

B(a)P 

20° 1’ 0,4” E 

51° 31’ 34,5” N 

13. ZduńskaWola-Królewska10 LdZdWolaWIOSMKrolews tła miejskiego 
Pył PM10 

B(a)P 

18° 56’ 24,4” E 

51° 36’ 5,2” N 
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Wyniki pomiarów stężeń substancji w powietrzu odnotowanych w punktach pomiarowych  

Wojewódzkiego Systemu Oceny Jakości Powietrza w 2012 roku 
 

Tabela 2. Pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10 w strefie łódzkiej w 2012 roku 

Lp.  Stanowisko Kod stacji 

Pył zawieszony 

PM10 24 h 

[µg/m3] 

Liczba  

przekroczeń 

Pył zawieszony 

PM10 rok 

[µg/m3] 

1 Gajew LdGajewWIOSAGajew 43,8 17 24,0 

2 
Piotrków Tryb., 

Krakowskie Przedmieście 
LdPiotrkWIOSAKrakPrz 72,5 79 38,1 

3 Radomsko-Sokola 4 LdRadomsWIOSASokola4 62,8 53 34,5 

4 
Kutno, 

ul. Wilcza 
LdKutnoWIOSMWilcza 74,0 93 38,3 

5 
Radomsko, 

ul. Rolna 2 
LdRadomsWIOSMRolna2 101,6 114 51,8 

6 
Sieradz, 

ul. Grunwaldzka 28 
LdSieradWSSEMGrunwal 79,0 78 38,2 

7 
Skierniewice, 

ul. Jagiellońska 28 
LdSkiernWIOSMJagiell 83,8 94 43,0 

8 
Piotrków Trybunalski,  

ul. Sienkiewicza 16 
LdPiotrkWIOSMSienkie 97,0 107 48,0 

9 
Opoczno, 

Pl. Kościuszki 15 
LdOpocznWSSEMPlKosci 120,0 156 60,2 

10 Brzeziny, ul. Reformacka1 LdBrzeziWSSEMReforma 84,5 86 42,9 

11 
Rawa Mazowiecka,  

ul. Niepodległości 8 
LdRawaMaWIOSMNiepodl 89,9 104 43,5 

12 
Tomaszów Mazowiecki, 

ul. Św. Antoniego 43 
LdTomaszWIOSMSwAnton 91,7 111 46,3 

13 
Zduńska – Wola,  

ul. Królewska 10 
ZdWolaWIOSMKrolews 92,5 111 46,7 

Wyniki pomiarów stężeń pyłu zawieszonego PM10 dla lat 2005-2010 podane są w załączniku nr 1, natomiast dla lat 

2006-2011 w załączniku nr 1a niniejszej uchwały. 

 

Tabela 3. Poziomy stężeń B(a)P w strefie łódzkiej w 2012 roku 

Lp. Stanowisko Kod stacji 
B(a)P rok 

[ng/m3] 

Wielkość przekroczenia PD 

[ng/m3] 

1 Kutno, ul. Wilcza LdKutnoWIOSMWilcza 5,1 4,1 

2 
Opoczno, 

Pl. Kościuszki 15 
LdOpocznWSSEMPlKosci 19,2 18,2 

3 
Piotrków Trybunalski, 

ul. Sienkiewicza 16 
LdPiotrkWIOSMSienkie 9,6 8,6 

4 Brzeziny, ul. Reformacka1 LdBrzeziWSSEMReforma 10,5 9,5 

5 
Radomsko, 

ul. Rolna 2 
LdRadomsWIOSMRolna2 10,8 9,8 

6 
Rawa Mazowiecka,  

ul. Niepodległości 8 
LdRawaMaWIOSMNiepodl 9,0 8,0 

7 
Sieradz, 

ul. Grunwaldzka 28 
LdSieradWSSEMGrunwal 4,9 3,9 

8 
Skierniewice, 

ul. Jagiellońska 28 
LdSkiernWIOSMJagiell 7,3 6,3 

9 
Tomaszów Mazowiecki, 

 ul. Św. Antoniego 43 
LdTomaszWIOSMSwAnton 8,6 7,6 

10 
Zduńska, 

 Wola, ul. Królewska 10 
ZdWolaWIOSMKrolews 9,2 8,2 

Wyniki pomiarów stężeń benzoapirenu dla lat 2009-2010 podane są w załączniku nr 1, natomiast dla lat 2009-2011 

w załączniku nr 1a niniejszej uchwały. 
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Rys. 2. Roczny przebieg średnich dobowych wartości pyłu zawieszonego PM10 na stanowiskach pomiarowych 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

 

 
 

Rys. 3. Roczny przebieg średnich dobowych wartości B(a)P na stanowiskach pomiarowych w strefie łódzkiej 

w 2012 r.” 
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Załącznik nr 2  

do uchwały nr LIII/945/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 28 października 2014 r. 

OBSZARY PRZEKROCZEŃ POZIOMU DOPUSZCZALNEGO PYŁU ZAWIESZONEGO  

W STREFIE ŁÓDZKIEJ W 2012 R. – NA PODSTAWIE MODELOWANIA BSIPP „EKOMETRIA” 

„Załącznik nr 2b  

do uchwały nr XXXV/690/13 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

OBSZARY PRZEKROCZEŃ POZIOMU DOPUSZCZALNEGO PYŁU ZAWIESZONEGO 
W STREFIE ŁÓDZKIEJ W 2012 R. – NA PODSTAWIE MODELOWANIA BSIPP „EKOMETRIA” 

(źródło: WIOŚ w Łodzi „Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2012 r.”) 

 

Obszary przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 dla okresu uśredniania 

wyników pomiarów 24 godziny 
 

1. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d01 zlokalizowany jest w gminach wiejskich: Grabica, Moszczenica, 

Wola Krzysztoporska, w gminie miejsko-wiejskiej Sulejów oraz w mieście na prawach powiatu Piotrków 

Trybunalski. Obszar zajmuje powierzchnię 43,1 km2, zamieszkiwany jest przez 75,1 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów 

źródeł wynosi 1126,8 Mg; stężenia średnie dobowe z pomiarów osiągają 97,0 µg/m3 (Piotrków Trybunalski); 

maksymalne stężenia średnie dobowe z modelowania osiągają 118,0 µg/m3 w Piotrkowie Trybunalskim; liczba 

przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 171. W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa i napływo-

wa. 

 

Tabela 1. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d01 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 18,9 

Powierzchniowa 76,8 

Liniowa 3,9 

Rolnictwo 0,2 

Przemysłowa 0,2 
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Rys. 1. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d01 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 2. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d01 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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2. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d02 zlokalizowany jest w gminach wiejskich: Tomaszów Mazowiecki, 

Lubochnia oraz w gminie miejskiej Tomaszów Mazowiecki. Obszar zajmuje powierzchnię 30,1 km2, za-

mieszkiwany jest przez 62,4 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładu-

nek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 835,5 Mg; stężenia średnie dobowe z po-

miarów osiągają 91,7 µg/m3 (Tomaszów Mazowiecki); maksymalne stężenia średnie dobowe z modelowania 

osiągają 90,0 µg/m3 w Tomaszowie Mazowieckim; liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 90. 

W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa i napływowa. 

 

Tabela 2. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d02 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 21,8 

Powierzchniowa 74,1 

Liniowa 3,0 

Rolnictwo 0,2 

Przemysłowa 0,9 

 

 

 

Rys. 3. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d02 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 4. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d02 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

3. Obszar przekroczeń Ld12sLdPM10d03 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Ładzice oraz w gminie miej-

skiej Radomsko. Obszar zajmuje powierzchnię 26,1 km2, zamieszkiwany jest przez 39,9 tys. osób. Jest to 

obszar o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich ty-

pów źródeł wynosi 1313,9 Mg, stężenia średnie dobowe z pomiarów osiągają 101,6 µg/m3 (Radomsko), licz-

ba przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 80. W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa 

i napływowa. 

 

Tabela 3. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d03 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 20,5 

Powierzchniowa 71,3 

Liniowa 6,2 

Rolnictwo 0,3 

Przemysłowa 1,7 
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Rys. 5. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d03 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 6. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d03 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 35 – Poz. 4557



4. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d04 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Łowicz oraz w gminie miej-

skiej Łowicz. Obszar zajmuje powierzchnię 23,9 km2, zamieszkiwany jest przez 28,2 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów 

źródeł wynosi 709,2 Mg; maksymalne stężenia średnie dobowe z modelowania osiągają 85,2 µg/m3 

w Łowiczu; liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 83. W stężeniach przeważa emisja po-

wierzchniowa i napływowa. 

 

Tabela 4. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d04 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 34,0 

Powierzchniowa 49,3 

Liniowa 15,3 

Rolnictwo 1,4 

 

 

 
 

Rys. 7. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d04 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 8. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d04 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

5. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d05 zlokalizowany jest w gminach wiejskich: Andrespol, Brójce, Nowo-

solna i Brzeziny. Obszar zajmuje powierzchnię 21,9 km2, zamieszkiwany jest przez 8,2 tys. osób. Jest to ob-

szar o charakterze rolniczym. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł 

wynosi 199,7 Mg; maksymalne stężenia średnie dobowe z modelowania osiągają 72,5 µg/m3 w gminie An-

drespol; liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 73. W stężeniach przeważa emisja powierzch-

niowa i napływowa. 

 

Tabela 5. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d05 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 20,0 

Powierzchniowa 77,4 

Liniowa 1,2 

Rolnictwo 1,0 

Przemysłowa 0,4 
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Rys. 9. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d05 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 10. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d05 

w strefie łódzkiej w 2012 r.  
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6. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d06 zlokalizowany jest w gminie miejskiej Głowno i gminie miejsko-

wiejskiej Stryków. Obszar zajmuje powierzchnię 9,4 km2, zamieszkiwany jest przez 11,8 tys. osób. Jest to 

obszar o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów 

źródeł wynosi 359,5 Mg; maksymalne stężenia średnie dobowe z modelowania osiągają 73,6 µg/m3 w Głow-

nie; liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 70. W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa 

i napływowa. 

 

Tabela 6. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d06 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 29,9 

Powierzchniowa 48,4 

Liniowa 21,0 

Rolnictwo 0,4 

Przemysłowa 0,2 

 

 

 

Rys. 11. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d06 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 12. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d06 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

7. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d07 zlokalizowany jest w gminie miejskiej Kutno i gminie wiejskiej Kut-

no. Obszar zajmuje powierzchnię 6,6 km2, zamieszkiwany jest przez 32,0 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów 

źródeł wynosi 244,1 Mg; stężenie średnie dobowe z pomiarów wynosi 74,0 µg/m3 (Kutno); maksymalne stę-

żenia średnie dobowe z modelowania osiągają 84,2 µg/m3 w Kutnie; liczba przekroczeń poziomu dopusz-

czalnego wynosi 86. W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa i napływowa. 

 

Tabela 7. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d07 

 
Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 21,5 

Powierzchniowa 74,9 

Liniowa 2,4 

Rolnictwo 0,6 

Przemysłowa 0,5 
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Rys. 13. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d07 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 14. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d07 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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8. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d09 zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Rzgów. Obszar zaj-

muje powierzchnię 5,7 km2, zamieszkiwany jest przez 0,7 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim 

i rolniczym. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 149,1 Mg; 

maksymalne stężenia średnie dobowe z modelowania osiągają 59,2 µg/m3 w Rzgowie; liczba przekroczeń 

poziomu dopuszczalnego wynosi 51. W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa i napływowa. 

 

Tabela 8. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d09 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 68,3 

Powierzchniowa 27,2 

Liniowa 3,4 

Rolnictwo 0,8 

Przemysłowa 0,3 

 

 

 

Rys. 15. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d09 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 16. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d09 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

9. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d10 zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Wieluń. Obszar zaj-

muje powierzchnię 3,9 km2, zamieszkiwany jest przez 12,2 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim 

i rolniczym. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 203,2 Mg; 

maksymalne stężenia średnie dobowe z modelowania osiągają 67,7 µg/m3 w Wieluniu; liczba przekroczeń 

poziomu dopuszczalnego wynosi 82. W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa i napływowa. 

 

Tabela 9. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d10 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 34,1 

Powierzchniowa 57,0 

Liniowa 8,3 

Rolnictwo 0,6 
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Rys. 17. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d10 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 18. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d10 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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10. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d12 zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Tuszyn. Obszar 

zajmuje powierzchnię 3,2 km2, zamieszkiwany jest przez 2,5 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miej-

skim i rolniczym. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 

105,3 Mg; maksymalne stężenia średnie dobowe z modelowania osiągają 59,8 µg/m3 w Tuszynie; liczba 

przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 58. W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa, liniowa 

i napływowa. 

 

Tabela 10. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d12 

 
Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 22,4 

Powierzchniowa 36,9 

Liniowa 37,5 

Rolnictwo 2,5 

Przemysłowa 0,7 

 

 

 

Rys. 19. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d12 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 20. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d12 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

11. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d14 zlokalizowany jest w gminie miejskiej Rawa Mazowiecka. Obszar 

zajmuje powierzchnię 3,0 km2, zamieszkiwany jest przez 9,2 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miej-

skim. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 159,0 Mg; stęże-

nie średnie dobowe z pomiarów wynosi 89,9 µg/m3; maksymalne stężenia średnie dobowe z modelowania 

osiągają 71,0 µg/m3; liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 65. W stężeniach przeważa emi-

sja powierzchniowa, liniowa i napływowa. 

 

Tabela 11. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d14 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 31,7 

Powierzchniowa 65,8 

Liniowa 2,2 

Rolnictwo 0,2 

Przemysłowa 0,1 
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Rys. 21. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d14 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 22. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d14 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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12. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d15 zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Łask. Obszar zajmu-

je powierzchnię 2,5 km2, zamieszkiwany jest przez 9,0 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim 

i rolniczym. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 117,4 Mg; 

maksymalne stężenia średnie dobowe z modelowania osiągają 62,1 µg/m3; liczba przekroczeń poziomu do-

puszczalnego wynosi 63. W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa i napływowa. 

 

Tabela 12. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d15 

 
Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 32,5 

Powierzchniowa 56,4 

Liniowa 10,4 

Rolnictwo 0,2 

Przemysłowa 0,5 

 

 

 

Rys. 23. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d15 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 24. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d15 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

13. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d18 zlokalizowany jest w gminie miejskiej Bełchatów. Obszar zajmuje 

powierzchnię 1,9 km2, zamieszkiwany jest przez 15,1 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim. Emi-

towany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 55,5 Mg; maksymalne stę-

żenia średnie dobowe z modelowania osiągają 58,2 µg/m3; liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego 

wynosi 50. W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa i napływowa. 

 

Tabela 13. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d18 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 24,8 

Powierzchniowa 62,9 

Liniowa 10,5 

Rolnictwo 0,9 

Przemysłowa 0,9 
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Rys. 25. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d18 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 26. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d18 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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14. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d19 zlokalizowany jest w gminie miejskiej Ozorków. Obszar zajmuje 

powierzchnię 1,8 km2, zamieszkiwany jest przez 11,4 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim. Emi-

towany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 62,8 Mg; maksymalne stę-

żenia średnie dobowe z modelowania osiągają 58,8 µg/m3; liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego 

wynosi 42. W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa i napływowa. 

 

Tabela 14. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d19  

 
Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 49,9 

Powierzchniowa 48,4 

Liniowa 1,2 

Rolnictwo 0,2 

Przemysłowa 0,2 

 

 

 

Rys. 27. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d19 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 28. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d19 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

15. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d20 zlokalizowany jest w gminie miejskiej Łęczyca. Obszar zajmuje 

powierzchnię 1,4 km2, zamieszkiwany jest przez 10,8 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim. Emi-

towany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 65,5 Mg; maksymalne stę-

żenia średnie dobowe z modelowania osiągają 66,6 µg/m3; liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego 

wynosi 62. W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa i napływowa. 

 

Tabela 15. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d20 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 24,4 

Powierzchniowa 66,3 

Liniowa 7,8 

Rolnictwo 0,8 

Przemysłowa 0,6 
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Rys. 29. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d20 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 30. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d20 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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16. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d23 zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Koluszki. Obszar 

zajmuje powierzchnię 1,1 km2, zamieszkiwany jest przez 3,4 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miej-

skim. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 48,6 Mg; maksy-

malne stężenia średnie dobowe z modelowania osiągają 53,0 µg/m3; liczba przekroczeń poziomu dopusz-

czalnego wynosi 41. W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa i napływowa. 

 

Tabela 16. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 24h 

w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d23 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 44,0 

Powierzchniowa 52,6 

Liniowa 2,0 

Rolnictwo 0,9 

Przemysłowa 0,5 

 

 

 

Rys. 31. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d23 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 32. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d23 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

17. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d24 zlokalizowany jest w gminie miejskiej Brzeziny. Obszar zajmuje 

powierzchnię 0,5 km2, zamieszkiwany jest przez 4,3 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim. Emi-

towany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 60,3 Mg; stężenie średnie 

dobowe z pomiarów wynosi 84,5 µg/m3; maksymalne stężenia średnie dobowe z modelowania osiągają 

61,8 µg/m3; liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 62. W stężeniach przeważa emisja po-

wierzchniowa i napływowa. 

 

Tabela 17. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego  

PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d24 

 
Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 34,8 

Powierzchniowa 60,1 

Liniowa 4,5 

Rolnictwo 0,1 

Przemysłowa 0,4 
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Rys. 33. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d24 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 34. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d24 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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18. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d25 zlokalizowany jest w gminie miejskiej Ozorków. Obszar zajmuje 

powierzchnię 0,5 km2, zamieszkiwany jest przez 1,3 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim. Emi-

towany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 22,0 Mg; maksymalne stę-

żenia średnie dobowe z modelowania osiągają 55,5 µg/m3; liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego 

wynosi 45. W stężeniach przeważa emisja powierzchniowa i napływowa. 

 

Tabela 18. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego  

PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d25  

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 41,1 

Powierzchniowa 47,4 

Liniowa 10,2 

Rolnictwo 0,9 

Przemysłowa 0,4 

 

 

 

Rys. 35. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10d25 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 36. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 24h w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10d25 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

Obszary przekroczeń poziomu dopuszczalnego stężeń średnich rocznych pyłu zawieszonego PM10 
 

1. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10a03 zlokalizowany jest w gminie miejskiej Rawa Mazowiecka. Obszar 

zajmuje powierzchnię 1,5 km2, zamieszkiwany jest przez 5,6 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miej-

skim. Emitowany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 89,9 Mg; stężenia 

średnie roczne z pomiarów osiągają 43,5 µg/m3; maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania osiąga-

ją 40,5 µg/m3; liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 65. W stężeniach przeważa emisja na-

pływowa. 

 

Tabela 19. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego PM10 

rok w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10a03 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 38,7 

Powierzchniowa 35,5 

Liniowa 24,6 

Rolnictwo 0,9 

Przemysłowa 0,4 
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Rys. 37. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10a03 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 38. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 rok w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10a03 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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2. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10a07 zlokalizowany jest w gminie miejskiej Brzeziny. Obszar zajmuje 

powierzchnię 0,3 km2, zamieszkiwany jest przez 2,7 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim. Emi-

towany ładunek pyłu zawieszonego PM10 ze wszystkich typów źródeł wynosi 13,7 Mg; stężenia średnie 

roczne z pomiarów osiągają 42,9 µg/m3; maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 

40,05 µg/m3; liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego wynosi 62. W stężeniach przeważa emisja napły-

wowa. 

 

Tabela 20. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych pyłu zawieszonego 

PM10 rok w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10a07 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 48,0 

Powierzchniowa 39,3 

Liniowa 11,3 

Rolnictwo 0,8 

Przemysłowa 0,6 

 

 

 

 

Rys. 39. Obszar przekroczeń Ld12SldPM10a07 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 40. Przewagi emisji w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 rok w obszarze przekroczeń Ld12SldPM10a07 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

OBSZARY PRZEKROCZEŃ POZIOMU DOCELOWEGO BENZO(A)PIRENU ZAWARTEGO 

W PYLE ZAWIESZONYM PM10 W STREFIE ŁÓDZKIEJ W 2012 R. – NA PODSTAWIE 

MODELOWANIA BSIPP „EKOMETRIA” 
 

Obszary przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10 
 

1. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa01 zlokalizowany jest w następujących gminach strefy łódzkiej: gmina 

miejska i wiejska Bełchatów, gmina wiejska Drużbice, gmina wiejska Kleszczów, gmina wiejska Kluki, 

gmina miejsko-wiejska Zelów, gmina wiejska Buczek, gmina miejsko-wiejska Łask, gmina wiejska Sędzie-

jowice, gmina wiejska Wodzierady, gmina miejska i wiejska Łęczyca, gmina wiejska Daszyna, gmina wiej-

ska Góra Świętej Małgorzaty, gmina wiejska Witonia, gmina miejska i wiejska Łowicz, gmina wiejska Bie-

lawy, gmina wiejska Chąśno, gmina wiejska Domaniewice, gmina wiejska Kiernozia, gmina wiejska Kocie-

rzew Południowy, gmina wiejska Łyszkowice, gmina wiejska Nieborów, gmina wiejska Zduny, gmina wiej-

ska Andrespol, gmina wiejska Brójce, gmina miejsko-wiejska Koluszki, gmina wiejska Nowosolna, gmina 

miejsko-wiejska Rzgów, gmina miejsko-wiejska Tuszyn, gmina wiejska Mniszków, gmina wiejska Dłutów, 

gmina wiejska Dobroń, gmina wiejska Ksawerów, gmina wiejska Lutomiersk, gmina wiejska Pabianice, 

gmina miejsko-wiejska Działoszyn, gmina wiejska Nowa Brzeźnica, gmina miejsko-wiejska Pajęczno, gmi-

na wiejska Rząśnia, gmina wiejska Siemkowice, gmina wiejska Strzelce Wielkie, gmina wiejska Sulmierzy-

ce, gmina wiejska Aleksandrów, gmina wiejska Czarnocin, gmina wiejska Gorzkowice, gmina wiejska Gra-

bica, gmina wiejska Łęki Szlacheckie, gmina wiejska Moszczenica, gmina wiejska Ręczno, gmina wiejska 

Rozprza, gmina miejsko-wiejska Sulejów, gmina wiejska Wola Krzysztoporska, gmina miejsko-wiejska 

Wolbórz, gmina miejska i wiejska Radomsko, gmina wiejska Dobryszyce, gmina wiejska Gidle, gmina wiej-

ska Gomunice, gmina miejsko-wiejska Kamieńsk, gmina wiejska Kobiele Wielkie, gmina wiejska Kodrąb, 

gmina wiejska Lgota Wielka, gmina wiejska Ładzice, gmina wiejska Masłowice, gmina miejsko-wiejska 

Przedbórz, gmina wiejska Wielgomłyny, gmina wiejska Żytno, gmina miejska i wiejska Sieradz, gmina 

miejsko-wiejska Błaszki, gmina miejsko-wiejska Warta, gmina wiejska Wróblew, gmina wiejska Bolimów, 

gmina wiejska Głuchów, gmina wiejska Godzianów, gmina wiejska Lipce Reymontowskie, gmina wiejska 

Maków, gmina wiejska Nowy Kawęczyn, miasto na prawach powiatu Skierniewice, gmina wiejska Skier-
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niewice, gmina wiejska Słupia, gmina miejska i wiejska Tomaszów Mazowiecki, gmina wiejska Będków, 

gmina wiejska Czerniewice, gmina wiejska Inowłódz, gmina wiejska Lubochnia, gmina wiejska Rokiciny, 

gmina wiejska Ujazd, gmina wiejska Pątnów, gmina miejska i wiejska Zduńska Wola, gmina miejsko-

wiejska Szadek, gmina wiejska Zapolice, gmina miejska i wiejska Głowno, gmina miejska i wiejska Ozor-

ków, obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej Aleksandrów Łódzki, gmina wiejska Parzęczew, gmina miej-

sko-wiejska Stryków, gmina wiejska Zgierz, gmina miejska i wiejska Brzeziny, gmina wiejska Dmosin, 

gmina wiejska Jeżów, gmina wiejska Rogów, miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski. Obszar 

zajmuje powierzchnię 5655,5 km2, zamieszkiwany jest przez 915,8 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 1996,1 kg; stężenia 

średnie roczne z pomiarów osiągają maksymalnie 10,8 ng/m3 (Radomsko); maksymalne stężenia średnie 

roczne z modelowania osiągają 5,5 ng/m3 w Piotrkowie Trybunalskim. W stężeniach przeważa emisja po-

wierzchniowa na obszarach miejskich oraz emisja napływowa głównie na obszarach o charakterze rolni-

czym. 

  

Tabela 21. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa01 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 12,0 

Powierzchniowa 84,9 

Liniowa 1,0 

Przemysłowa 2,1 

  

 

Rys. 41. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa01 w strefie łódzkiej w 2012 r. – część 1 
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Rys. 42. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa01 w strefie 

łódzkiej w 2012 r. – część 1 

 

Rys. 43. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa01 w strefie łódzkiej w 2012 r. – część 2 
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Rys. 44. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa01 w strefie 

łódzkiej w 2012 r. – część 2  
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2. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 zlokalizowany jest w następujących gminach strefy łódzkiej: gmina 

miejsko-wiejska Wieluń, gmina miejsko-wiejska Wieruszów, gmina wiejska Biała, gmina wiejska Czarnoży-

ły, gmina wiejska Mokrsko, gmina wiejska Pątnów, gmina wiejska Skomlin, gmina wiejska Wierzchlas, 

gmina wiejska Bolesławiec, gmina wiejska Czastary, gmina wiejska Galewice, gmina wiejska Łubnice, gmi-

na wiejska Sokolniki. Obszar zajmuje powierzchnię 723,5 km2, zamieszkiwany jest przez 82,1 tys. osób. Jest 

to obszar o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 

206,9 kg; maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 2,6 ng/m3 w Wieluniu. W stężeniach 

przeważa emisja powierzchniowa na obszarach miejskich (Wieluń, Wieruszów) oraz emisja napływowa 

głównie na obszarach o charakterze rolniczym. 

 

Tabela 22. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze prze-

kroczeń Ld12SldB(a)Pa02  

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 18,0 

Powierzchniowa 80,9 

Liniowa 0,9 

Przemysłowa 0,2 

  
  

 

Rys. 45. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 46. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa02 w strefie 

łódzkiej w 2012 r. 

 

3. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa03 zlokalizowany jest w następujących gminach strefy łódzkiej: gmina 

miejsko-wiejska Opoczno, gmina wiejska Białaczów, gmina wiejska Paradyż, gmina wiejska Sławno, gmina 

wiejska Żarnów. Obszar zajmuje powierzchnię 215,1 km2, zamieszkiwany jest przez 36,8 tys. osób. Jest to 

obszar o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 

92,8 kg; stężenia średnie roczne z pomiarów osiągają maksymalnie 19,2 ng/m3 (Opoczno); maksymalne stę-

żenia średnie roczne z modelowania osiągają 6,1 ng/m3 w Opocznie. W stężeniach przeważa emisja po-

wierzchniowa w Opocznie oraz emisja napływowa na obszarach o charakterze rolniczym. 

 

Tabela 23. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa03 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 14,3 

Powierzchniowa 84,2 

Liniowa 0,7 

Przemysłowa 0,8 
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Rys. 47. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa03 w strefie łódzkiej w 2012 r.  

 

 

Rys. 48. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa03 w strefie 

łódzkiej w 2012 r. 
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4. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa04 zlokalizowany jest w następujących gminach strefy łódzkiej: gmina 

miejska i wiejska Kutno, gmina miejsko-wiejska Krośniewice, gmina wiejska Krzyżanów, gmina wiejska 

Łanięta, gmina wiejska Oporów, gmina wiejska Strzelce. Obszar zajmuje powierzchnię 172,0 km2, zamiesz-

kiwany jest przez 58,7 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek 

B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 86,1 kg; stężenia średnie roczne z pomiarów osiągają 5,1 ng/m3 

(Kutno); maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 3,3 ng/m3 w Kutnie. W stężeniach 

przeważa emisja powierzchniowa w Kutnie oraz emisja napływowa na obszarach o charakterze rolniczym. 

 

Tabela 24. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa04 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 11,7 

Powierzchniowa 85,2 

Liniowa 0,2 

Przemysłowa 2,8 

 

 

 

Rys. 49. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa04 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 50. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa04 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

5. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa05 zlokalizowany jest w następujących gminach strefy łódzkiej: gmina 

miejska i wiejska Rawa Mazowiecka, gmina wiejska Cielądz, gmina wiejska Regnów, gmina wiejska Czer-

niewice. Obszar zajmuje powierzchnię 69,3 km2, zamieszkiwany jest przez 20,4 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 31,1 kg; 

stężenia średnie roczne z pomiarów osiągają 9,0 ng/m3 (Rawa Mazowiecka); maksymalne stężenia średnie 

roczne z modelowania osiągają 2,7 ng/m3 w Rawie Mazowieckiej. W stężeniach przeważa emisja po-

wierzchniowa w Rawie Mazowieckiej oraz emisja napływowa na obszarach o charakterze rolniczym. 

 

Tabela 25. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa05 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 11,7 

Powierzchniowa 87,1 

Liniowa 0,5 

Przemysłowa 0,7 
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Rys. 51. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa05 w strefie łódzkiej w 2012 r.  

 

 

Rys. 52. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa05 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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6. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa06 zlokalizowany jest w następujących gminach strefy łódzkiej: gmina 

wiejska Rusiec, gmina wiejska Szczerców, gmina wiejska Widawa. Obszar zajmuje powierzchnię 64,7 km2, 

zamieszkiwany jest przez 6,2 tys. osób. Jest to obszar o charakterze rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P 

ze wszystkich typów źródeł wynosi 36,6 kg; maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 

1,8 ng/m3 w gminie Szczerców. W stężeniach przeważa emisja napływowa i powierzchniowa. 

 

Tabela 26. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa06 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 42,1 

Powierzchniowa 54,8 

Liniowa 0,4 

Przemysłowa 2,7 

 

 

 

Rys. 53. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa06 w strefie łódzkiej w 2012 r.  
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Rys. 54. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa06 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

7. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa07 zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Błaszki w strefie 

łódzkiej. Obszar zajmuje powierzchnię 63,9 km2, zamieszkiwany jest przez 6,9 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 19,1 kg; 

maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 1,6 ng/m3 w Błaszkach. W stężeniach przeważa 

emisja napływowa i powierzchniowa w Błaszkach. 

 

Tabela 27. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa07 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 49,1 

Powierzchniowa 49,2 

Liniowa 1,1 

Przemysłowa 0,5 
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Rys. 55. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa07 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 56. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa07 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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8. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa08 zlokalizowany jest w następujących gminach strefy łódzkiej: gmina 

miejsko-wiejska Żychlin, gmina wiejska Bedlno, gmina wiejska Oporów. Obszar zajmuje powierzchnię 

39,7 km2, zamieszkiwany jest przez 11,2 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim i rolniczym. Emito-

wany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 42,2 kg; maksymalne stężenia średnie roczne z mode-

lowania osiągają 1,7 ng/m3 w Żychlinie. W stężeniach przeważa emisja napływowa i powierzchniowa. 

 

Tabela 28. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa08 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 39,9 

Powierzchniowa 56,7 

Liniowa 1,2 

Przemysłowa 2,3 

 

 

 

Rys. 57. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa08 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 58. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa08 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

9. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa09 zlokalizowany jest w następujących gminach strefy łódzkiej: gmina 

miejsko-wiejska Krośniewice, gmina wiejska Nowe Ostrowy. Obszar zajmuje powierzchnię 21,5 km2, za-

mieszkiwany jest przez 9,3 tys. osób. Jest to obszar o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek 

B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 13,0 kg; maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania 

osiągają 1,8 ng/m3 w Krośniewicach. W stężeniach przeważa emisja napływowa i powierzchniowa. 

 

Tabela 29. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa09 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 40,4 

Powierzchniowa 54,7 

Liniowa 1,5 

Przemysłowa 3,4 
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Rys. 59. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa09 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 60. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa07 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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10. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa10 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Grabów w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 14,5 km2, zamieszkiwany jest przez 1,1 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 4,8 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,4 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 30. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa10 

 
Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 55,0 

Powierzchniowa 43,5 

Liniowa 0,3 

Przemysłowa 1,2 

 

 

 

Rys. 61. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa10 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 62. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa10 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

11. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa11 zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Biała Rawska 

w strefie łódzkiej. Obszar zajmuje powierzchnię 11,6 km2, zamieszkiwany jest przez 3,0 tys. osób. Jest to 

obszar o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 

21,7 kg; maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 1,5 ng/m3 w Białej Rawskiej. 

W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 31. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa11 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 46,9 

Powierzchniowa 41,7 

Liniowa 0,6 

Przemysłowa 10,7 
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Rys. 63. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa11 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 64. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa11 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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12. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa12 zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Warta w strefie 

łódzkiej. Obszar zajmuje powierzchnię 10,5 km2, zamieszkiwany jest przez 3,0 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 2,7 kg; 

maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 1,4 ng/m3 w Warcie. W stężeniach przeważa 

emisja napływowa. 

 

Tabela 32. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa12 

 
Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 52,1 

Powierzchniowa 45,8 

Liniowa 1,3 

Przemysłowa 0,8 

 

 

 

Rys. 65. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa12 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 66. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa12 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

13. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa13 zlokalizowany w gminie miejsko-wiejskiej Złoczew w strefie łódz-

kiej. Obszar zajmuje powierzchnię 10,3 km2, zamieszkiwany jest przez 3,1 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 7,2 kg; 

maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 1,4 ng/m3 w Złoczewie. W stężeniach prze-

waża emisja napływowa. 

 

Tabela 33. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa13 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 54,0 

Powierzchniowa 43,1 

Liniowa 1,7 

Przemysłowa 1,1 
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Rys. 67. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa13 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 68. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa13 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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14. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa14 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Ostrówek w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 8,1 km2, zamieszkiwany jest przez 0,4 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 1,6 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,3 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 34. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa14 

 
Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 62,7 

Powierzchniowa 35,5 

Liniowa 0,9 

Przemysłowa 0,8 

 

 

 

Rys. 69. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa14 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 83 – Poz. 4557



 

Rys. 70. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa14 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

15. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa15 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Widawa w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 6,9 km2, zamieszkiwany jest przez 0,5 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 3,4 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,4 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 35. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa15 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 55,6 

Powierzchniowa 42,4 

Liniowa 0,9 

Przemysłowa 1,1 
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Rys. 71. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa15 w strefie łódzkiej w 2012 r.  

 

 

Rys. 72. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa15 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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16. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa16 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Osjaków w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 6,7 km2, zamieszkiwany jest przez 0,4 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 3,2 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,2 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 36. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa16 

 
Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 64,7 

Powierzchniowa 33,5 

Liniowa 0,9 

Przemysłowa 0,9 

 

 

 

Rys. 73. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa16 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 74. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa16 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

17. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa17 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Lututów w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 5,8 km2, zamieszkiwany jest przez 0,7 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 4,1 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,5 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 37. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa17 

 
Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 51,1 

Powierzchniowa 47,8 

Liniowa 0,4 

Przemysłowa 0,6 
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Rys. 75. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa17 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 76. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa17 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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18. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa18 zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Szadek w strefie 

łódzkiej. Obszar zajmuje powierzchnię 5,7 km2, zamieszkiwany jest przez 1,7 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 5,1 kg; 

maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 1,5 ng/m3 w Szadku. W stężeniach przeważa 

emisja napływowa. 

 

Tabela 38. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa18 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 47,5 

Powierzchniowa 49,4 

Liniowa 1,5 

Przemysłowa 1,6 

 

 

 

Rys. 77. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa18 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 78. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa18 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

19. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa19 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Głuchów w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 5,1 km2, zamieszkiwany jest przez 0,3 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 12,0 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,3 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 39. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa19 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 57,0 

Powierzchniowa 37,8 

Liniowa 1,2 

Przemysłowa 4,0 
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Rys. 79. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa19 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 80. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa19 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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20. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa20 zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Drzewica w strefie 

łódzkiej. Obszar zajmuje powierzchnię 8,4 km2, zamieszkiwany jest przez 7,0 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 12,3 kg; 

maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 1,5 ng/m3 w Drzewicy. W stężeniach przewa-

ża emisja napływowa. 

 

Tabela 40. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa20 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 48,5 

Powierzchniowa 47,5 

Liniowa 0,5 

Przemysłowa 3,5 

 

 

 

Rys. 81. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa20 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 82. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa20 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

21. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa21 zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Poddębice w strefie 

łódzkiej. Obszar zajmuje powierzchnię 4,7 km2, zamieszkiwany jest przez 7,4 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 21,0 kg; 

maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 1,8 ng/m3 w Poddębicach. W stężeniach 

przeważa emisja napływowa i powierzchniowa. 

 

Tabela 41. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa21 

 
Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 38,2 

Powierzchniowa 56,1 

Liniowa 0,6 

Przemysłowa 5,1 
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Rys. 83. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa21 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 84. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa21 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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22. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa22 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Głuchów w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 4,3 km2, zamieszkiwany jest przez 0,3 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 1,8 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,3 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 42. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa22 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 56,7 

Powierzchniowa 39,9 

Liniowa 0,4 

Przemysłowa 2,9 

 

 

 

Rys. 85. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa22 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 86. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa22 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

23. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa23 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Burzenin w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 3,8 km2, zamieszkiwany jest przez 0,4 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 3,0 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,4 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 43. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze prze-

kroczeń Ld12SldB(a)Pa23 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 53,9 

Powierzchniowa 44,4 

Liniowa 0,7 

Przemysłowa 1,0 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 96 – Poz. 4557



 

Rys. 87. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa23 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 88. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa23 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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24. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa24 zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Drzewica w strefie 

łódzkiej. Obszar zajmuje powierzchnię 3,7 km2, zamieszkiwany jest przez 0,7 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 1,8 kg; maksymal-

ne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 1,2 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 44. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa24 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 63,1 

Powierzchniowa 33,9 

Liniowa 0,3 

Przemysłowa 2,6 

 

 

 

Rys. 89. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa24 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 90. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa24 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

25. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa25 zlokalizowany jest w gminie miejsko-wiejskiej Uniejów w strefie 

łódzkiej. Obszar zajmuje powierzchnię 3,7 km2, zamieszkiwany jest przez 1,7 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze miejskim i rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 6,2 kg; 

maksymalne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 1,6 ng/m3 w Uniejowie. W stężeniach prze-

waża emisja napływowa i powierzchniowa. 

 

Tabela 45. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa25 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 44,9 

Powierzchniowa 53,2 

Liniowa 1,1 

Przemysłowa 0,7 
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Rys. 91. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa25 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 92. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa25 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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26. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa26 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Brzeźnio w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 3,5 km2, zamieszkiwany jest przez 0,3 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 5,0 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,3 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 46. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa26 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 58,5 

Powierzchniowa 34,6 

Liniowa 1,8 

Przemysłowa 5,2 

 

 

 

Rys. 93. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa26 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 94. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa26 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

27. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa27 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Witonia w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 3,4 km2, zamieszkiwany jest przez 0,3 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 2,6 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,2 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 47. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa27 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 57,7 

Powierzchniowa 40,2 

Liniowa 0,4 

Przemysłowa 1,7 
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Rys. 95. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa27 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 96. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa27 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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28. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa28 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Piątek w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 3,3 km2, zamieszkiwany jest przez 1,2 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 4,8 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,4 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 48. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa28 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 47,8 

Powierzchniowa 50,2 

Liniowa 0,6 

Przemysłowa 1,5 

 

 

 

 

Rys. 97. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa28 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 98. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa28 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

29. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa29 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Dłutów w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 3,3 km2, zamieszkiwany jest przez 0,2 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 1,3 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,3 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 49. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa29 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 62,0 

Powierzchniowa 34,6 

Liniowa 0,9 

Przemysłowa 2,4 
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Rys. 99. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa29 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 100. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa29 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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30. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa30 zlokalizowany jest w gminie wiejska Rokiciny w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 3,2 km2, zamieszkiwany jest przez 0,1 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 1,3 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,2 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 50. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa30 

 
Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 63,0 

Powierzchniowa 33,7 

Liniowa 0,8 

Przemysłowa 2,6 

 

 

 

Rys. 101. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa30 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 102. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa30 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

31. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa31 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Czerniewice w strefie łódz-

kiej. Obszar zajmuje powierzchnię 3,2 km2, zamieszkiwany jest przez 0,2 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 1,9 kg; maksymal-

ne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 1,2 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 51. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze prze-

kroczeń Ld12SldB(a)Pa31 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 58,8 

Powierzchniowa 36,6 

Liniowa 2,1 

Przemysłowa 2,5 
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Rys. 103. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa31 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 104. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa31 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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32. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa32 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Nowa Brzeźnica w strefie 

łódzkiej. Obszar zajmuje powierzchnię 3,1 km2, zamieszkiwany jest przez 0,1 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 0,002 kg; maksy-

malne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 1,2 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływo-

wa. 

 

Tabela 52. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa32 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 86,5 

Powierzchniowa 12,5 

Liniowa 0,2 

Przemysłowa 0,9 

 

 

 

Rys. 105. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa32 w strefie łódzkiej w 2012 r.  
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Rys. 106. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa32 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

33. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa33 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Kleszczów w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 3,1 km2, zamieszkiwany jest przez 0,1 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 1,5 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,2 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 53. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa33 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 67,0 

Powierzchniowa 31,0 

Liniowa 0,2 

Przemysłowa 1,7 
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Rys. 107. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa33 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 108. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa33 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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34. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa34 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Siemkowice w strefie łódz-

kiej. Obszar zajmuje powierzchnię 2,9 km2, zamieszkiwany jest przez 0,1 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 2,4 kg; maksymal-

ne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 1,3 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 54. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa34 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 64,2 

Powierzchniowa 34,8 

Liniowa 0,2 

Przemysłowa 0,8 

 

 

 

Rys. 109. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa34 w strefie łódzkiej w 2012 r.  
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Rys. 110. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa34 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

35. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa35 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Siemkowice w strefie łódz-

kiej. Obszar zajmuje powierzchnię 2,9 km2, zamieszkiwany jest przez 0,1 tys. osób. Jest to obszar o charak-

terze rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 1,3 kg; maksymalne stęże-

nia średnie roczne z modelowania osiągają 1,3 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 55. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze prze-

kroczeń Ld12SldB(a)Pa35 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 64,6 

Powierzchniowa 34,4 

Liniowa 0,2 

Przemysłowa 0,8 
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Rys. 111. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa35 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 112. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa35 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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36. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa36 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Mniszków w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 2,3 km2, zamieszkiwany jest przez 0,1 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 1,2 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,2 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 56. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa36 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 60,4 

Powierzchniowa 36,3 

Liniowa 1,2 

Przemysłowa 2,1 

 

 

 

Rys. 113. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa36 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 114. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa36 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

37. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa37 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Głuchów w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 2,3 km2, zamieszkiwany jest przez 0,1 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 0,3 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,2 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 57. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa37 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 62,7 

Powierzchniowa 33,2 

Liniowa 1,1 

Przemysłowa 3,0 
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Rys. 115. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa37 w strefie łódzkiej w 2012 r.  

 

 

Rys. 116. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa37 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 
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38. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa39 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Kiełczygłów w strefie łódz-

kiej. Obszar zajmuje powierzchnię 2,1 km2, zamieszkiwany jest przez 0,1 tys. osób. Jest to obszar 

o charakterze rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 2,3 kg; maksymal-

ne stężenia średnie roczne z modelowania osiągają 1,3 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 58. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa39 

 

Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 62,4 

Powierzchniowa 36,5 

Liniowa 0,2 

Przemysłowa 0,9 

 

 

 

Rys. 117. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa39 w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 118. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa39 w strefie łódz-

kiej w 2012 r. 

 

39. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa40 zlokalizowany jest w gminie wiejskiej Rzeczyca w strefie łódzkiej. 

Obszar zajmuje powierzchnię 2,0 km2, zamieszkiwany jest przez 0,2 tys. osób. Jest to obszar o charakterze 

rolniczym. Emitowany ładunek B(a)P ze wszystkich typów źródeł wynosi 2,8 kg; maksymalne stężenia 

średnie roczne z modelowania osiągają 1,3 ng/m3. W stężeniach przeważa emisja napływowa. 

 

Tabela 59. Procentowy udział rodzajów/typów emisji w stężeniach całkowitych B(a)P rok w obszarze 

przekroczeń Ld12SldB(a)Pa40 

 
Typ emisji % udział w stężeniach 

Napływ 57,4 

Powierzchniowa 40,1 

Liniowa 0,4 

Przemysłowa 2,0 
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Rys. 119. Obszar przekroczeń Ld12SldB(a)Pa40 w strefie łódzkiej w 2012 r.  

 

 

Rys. 120. Przewagi emisji w stężeniach B(a)P rok w obszarze przekroczeń Ld12SldB(a)Pa40 w strefie łódz-

kiej w 2012 r.” 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr LIII/945/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 28 października 2014 r. 

„Załącznik nr 3b  

do uchwały nr XXXV/690/13 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

ROZMIESZCZENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW/TYPÓW EMISJI PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 

ORAZ BENZO(a)PIRENU ZAWARTEGO W PYLE ZAWIESZONEGO PM10 W STREFIE ŁÓDZKIEJ 

W 2012 R. 

Emisja napływowa pyłu zawieszonego PM10 na obszar strefy łódzkiej w 2012 r. 

Tabela 1. Bilans emisji napływowej pyłu zawieszonego PM10 dla strefy łódzkiej w 2012 r. 

Typ emisji 
Pył zawieszony PM10 

[Mg/rok] 

Udział 

(%) 

Punktowa z wysokich źródeł h >=30m 6 204 9 

Punktowa z pasa 30 km 4 348 7 

Powierzchniowa z pasa 30 km 41 561 63 

Liniowa z pasa 30 km 11 384 17 

Rolnictwo z pasa 30 km 2 898 4 

SUMA 66 396 100 

Źródło: Opracowanie B.S.I.P.P. „EKOMETRIA” Sp. z o.o. na podstawie baz emisji użytych do modelowania. 

 

 

 

Rys. 1. Udział procentowy emisji pyłu zawieszonego PM10 poszczególnych typów poza strefą łódzką 

w 2012 r. 
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Emisja pyłu PM10 z terenu strefy łódzkiej 

Tabela 2. Bilans emisji pyłu zawieszonego PM10 z obszaru strefy łódzkiej w 2012 r. 

Typ emisji 
Pył zawieszony PM10 

[Mg/rok] 

Udział 

(%) 

Punktowa 2 756 7 

Powierzchniowa 28 060 68 

Liniowa 7 499 18 

Z rolnictwa 2 830 7 

SUMA 41 144 100 

Źródło: Opracowanie B.S.I.P.P. „EKOMETRIA” Sp. z o.o. na podstawie baz emisji użytych do modelowania 

 

 

Rys. 2. Udział procentowy emisji pyłu zawieszonego PM10 poszczególnych typów ze strefy łódzkiej 

w 2012 r. 

 

Emisja punktowa pyłu PM10 

 

Tabela 3. Najwięksi emitenci pyłu zawieszonego PM10 w strefie łódzkiej 

Lp. Jednostka Lokalizacja 

Emisja pyłu  

zawieszonego PM10 

[Mg/rok] 

1 
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 

S.A., Elektrownia Bełchatów 
Energetyczna 7, Rogowiec 1 187,6 

2 CEMENTOWNIA WARTA S.A. Przemysłowa 17, Działoszyn 113,5 

3 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. 
Orla 11, Piotrków Trybunalski 57,0 

4 Elektrociepłownia Zduńska Wola Sp. z o.o. Murarska 21, Zduńska Wola 54,1 

5 SOLAN S.A., Zakład produkcyjny Łódzka 2, Głowno 48,4 

6 Provimi - Rolimpex S.A. Polna 3, Babsk 41,6 

7 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. 
Rolnicza 75, Piotrków Trybunalski 41,0 

8 OPOCZNO I Sp. z o.o., Z.P. „Mazowsze” Przemysłowa 5B, Opoczno 40,2 

9 KNAUF Bełchatów Gipsowa 3, Rogowiec 36,8 
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Lp. Jednostka Lokalizacja 

Emisja pyłu  

zawieszonego PM10 

[Mg/rok] 

10 Provimi - Rolimpex S.A. Blok Dobroszyce 36,0 

 

 

Rys. 3. Najwięksi emitenci pyłu zawieszonego PM10 w strefie łódzkiej 

 

 

Rys. 4. Emisja punktowa pyłu zawieszonego PM10 z terenu strefy łódzkiej w 2012 r. 
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Emisja powierzchniowa pyłu PM10 
 

 

Rys. 5. Emisja powierzchniowa pyłu zawieszonego PM10 z terenu strefy łódzkiej w 2012 r. 

 

Emisja liniowa pyłu PM10 
 

 

Rys. 6. Emisja komunikacyjna pyłu zawieszonego PM10 z terenu strefy łódzkiej w 2012 r. 
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Emisja pyłu PM10 z hodowli zwierząt 
 

 

Rys. 7. Emisja pyłu zawieszonego PM10 z hodowli zwierząt z terenu strefy łódzkiej w 2012 r. 

 

Emisja pyłu PM10 z upraw 
 

 

Rys. 8. Emisja pyłu zawieszonego PM10 z upraw z terenu strefy łódzkiej w 2012 r. 
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Emisja benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10 

 

Emisja napływowa benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10 

 

Tabela 4. Bilans emisji napływowej B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10 dla strefy łódzkiej w 2012 r. 

Typ emisji 
B(a)P 

[kg/rok] 

Udział 

(%) 

Punktowa z wysokich źródeł h >=30 m 83 2 

Punktowa z pasa 30 km 108 2 

Powierzchniowa z pasa 30 km 4 412 92 

Liniowa z pasa 30 km 184 4 

SUMA 4 787 100 

Źródło: Opracowanie B.S.I.P.P. „EKOMETRIA” Sp. z o.o. na podstawie baz emisji użytych do modelowania. 

 

 

 

Rys. 9. Udział procentowy emisji B(a)P poszczególnych typów poza strefą łódzką w 2012 r. 
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Emisja benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10 z terenu strefy łódzkiej 

Tabela 5. Bilans emisji B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10 z obszaru strefy łódzkiej w 2012 r. 

Typ emisji 
B(a)P 

[kg/rok] 

Udział 

(%) 

Punktowa  598,9 16,6 

Powierzchniowa 2 933,0 81 

Liniowa 86,0 2,4 

SUMA 3618,0 100 

Źródło: Opracowanie B.S.I.P.P. „EKOMETRIA” Sp. z o.o. na podstawie baz emisji użytych do modelowania. 

 

 

 

 

Rys. 10. Udział procentowy emisji B(a)P poszczególnych typów ze strefy łódzkiej w 2012 r. 
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Emisja punktowa benzo(a)piranu zawartego w pyle zawieszonym PM10 

Tabela 6. Najwięksi emitenci B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10 w strefie łódzkiej 

Lp. Jednostka Lokalizacja 
Emisja B(a)P 

[kg/rok] 

1 

POLSKI OGRÓD Sp. z o.o. O/ZPOW w 

Skierniewicach 
Czerwona 20, Skierniewice 38,2 

2 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. 
Prymasa Wyszyńskiego 151, Radomsko 26,7 

3 

Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu  

Sp. z o.o. 
Os. Konopnickiej 10, Łowicz 24,6 

4 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Przemysłowa 5c, Opoczno 22,6 

5 Solan S.A. Głowno Łódzka 2, Głowno 22 

6 

Zakład Energetyki Cieplnej w Łowiczu  

Sp. z o.o. 
Kolejowa 16, Łowicz 21,4 

7 Energa Kogeneracja Sp. z o.o. Narutowicza 72, Żychlin 14,9 

8 PPHU Cegielnia Z. Gliszczyński Michałów 25, Michałów 13,1 

9 Spółdzielnia Mieszkaniowa Głowno Kopernika 23/25, Głowno 12,3 

10 Wojskowa Administracja Koszar Bohaterów Walk nad Bzurą, Kutno 12,0 

 

 

Rys. 11. Emisja punktowa B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10 z terenu strefy łódzkiej w 2012 r. 
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Emisja powierzchniowa B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10 

 

 

Rys. 12. Emisja powierzchniowa B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10 z terenu strefy łódzkiej 

w 2012 r. 

 

Emisja liniowa B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10 
 

 

Rys. 13. Emisja liniowa B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10 z terenu strefy łódzkiej w 2012 r.”
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Załącznik nr 4  

do uchwały nr LIII/945/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 28 października 2014 r. 

„Załącznik nr 4b  

do uchwały nr XXXV/690/13 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

CZYNNIKI KLIMATYCZNE W STREFIE ŁÓDZKIEJ W 2012 R. MAJĄCE WPŁYW NA POZIOM  

SUBSTANCJI I WYNIKI UZYSKIWANE Z MODELOWANIA 

 
 

Rys. 1. Rozkład średniej rocznej wartości prędkości (m/s) wiatru w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 2. Przestrzenny rozkład procentowego udziału cisz atmosferycznych i wiatrów o małych prędkościach 

w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 3. Procentowy udział prawdopodobieństwa występowania prędkości wiatru w określonych przedzia-

łach w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 4. Róża wiatrów w oczku siatki odpowiadającemu stanowisku w Piotrkowie Trybunalskim w 2012 r. 

 

 

Rys. 5. Róża wiatrów w oczku siatki odpowiadającemu stanowisku w Radomsku w 2012 r. 

 

 

Rys. 6. Róża wiatrów w oczku siatki odpowiadającemu stanowisku w Gajewie w 2012 r. 
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Rys. 7. Róża wiatrów w oczku siatki odpowiadającemu stanowisku w Pabianicach w 2012 r. 

 

 

Rys. 8. Róża wiatrów w oczku siatki odpowiadającemu stanowisku w Zgierzu w 2012 r. 
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Temperatura powietrza 

 

 

Rys. 9. Przebieg średnich miesięcznych wartości temperatury powietrza w roku 2012, w strefie łódzkiej 

 

 

Rys. 10. Przestrzenny rozkład średniej rocznej wartości temperatury powietrza w strefie łódzkiej w 2012 roku 
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Opad atmosferyczny 

 

Rys. 11. Przestrzenny rozkład rocznej sumy opadów atmosferycznych w strefie łódzkiej w 2012 roku 

 

Wilgotność względna powietrza 

 

 

Rys. 12. Przebieg średnich miesięcznych wartości wilgotności względnej powietrza w strefie łódzkiej 

w 2012 roku 
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Rys. 13. Przestrzenny rozkład średniej rocznej wartości wilgotności względnej powietrza atmosferycznego 

w strefie łódzkiej w 2012 roku 

 

Klasy równowagi atmosfery 

Częstość występowania klas równowagi atmosfery Pasquilla w strefie łódzkiej w 2012 r. 

 

 

Rys. 14. Częstość występowania klas równowagi atmosfery Pasquilla w strefie łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 15. Procentowy rozkład występowania poszczególnych klas równowagi atmosfery w strefie łódzkiej 

w 2012 roku 

Objaśnienia: 

A – ekstremalnie niestabilne warunki (równowaga bardzo chwiejna),  

B – umiarkowanie niestabilne warunki (równowaga chwiejna),  

C – nieznacznie niestabilne warunki (równowaga nieznacznie chwiejna),  

D – neutralne warunki (równowaga obojętna),  

E – nieznacznie stabilne warunki (równowaga stała),  

F – umiarkowanie stabilne warunki (równowaga bardzo stała).” 
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Załącznik nr 5  

do uchwały nr LIII/945/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 28 października 2014 r. 

„Załącznik nr 5  

do uchwały nr XXXV/690/13 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

Tabela 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy, obszary działań oraz podmioty, do których skierowane są działania naprawcze programu oraz źródła ich finansowa-

nia dotyczący miast zlokalizowanych w gminach miejskich lub w gminach miejsko-wiejskich w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 

i PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 

Powiat 

Miasta w gminach 

miejskich  

lub w gminach  

miejsko-wiejskich 

Kody  

obszarów  

przekroczeń 

Zakres działań  

według kodów  

(tabela) 

Szacowany koszt 

realizacji działania 

o kodzie LdEM02 

(mln PLN) 

Szacowany koszt  

realizacji działań, 

z wyjątkiem działania 

o kodzie LdEM02 

Podmioty realizujące działania 

Data  

rozpoczęcia 

i zakończenia 

działania 

Źródła finansowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

bełchatowski Bełchatów 
Ld12SldPM10d18; 

Ld12SldB(a)Pa01 

LdEM01 - LdEM015; 

LdEM99; 

LdEG01 - LdEG17; 

LdEL01 - LdEL16; 

LdEP01 - LdEP15; 
LdGOP01 - LdGOP03; 

LdGOK01 - LdGOK07; 

LdEDU1 - LdEDU3; 
LdPRO1 - LdPRO2; 

LdREK; LdZAG; 

LdIE01; LdFIN 

1,4 

Według kosztorysów 

wynikających z planów, 

programów, decyzji, 
podlegających odrębne-

mu postępowaniu podję-

temu przez podmioty 
realizujące działania. 

- ograny administracji publicznej, 
- przedsiębiorstwa kompetentne do 

rozwoju sieci ciepłowniczych lub 

gazowych lub energetycznych, 
- właściciele budynków, 

- mieszkańcy, 

- podmioty korzystające ze środo-
wiska , 

- właściwe zarządy dróg publicz-

nych, 
- organizacje i stowarzyszenia 

ekologiczne,  

-zarządzający funduszami celowy-
mi, 

- zarządzający funduszami unijny-

mi, 
- zarządzający innymi środkami 

finansowymi zewnętrznej 

Data rozpoczę-
cia realizacji 

działań napraw-

czych Programu  
- od daty objęcia 

Programem. 

 
Data zakończe-

nia realizacji 

działań Progra-
mu  

- 2020 rok. 

- budżet gminy, 

- dofinansowanie 
unijne, 

- dotacja i pożyczki 

z funduszów docelo-
wych, 

- kredyty i pożyczki 

bankowe, 
- inne środki ze-

wnętrzne, 

- środki własne osób 
fizycznych, 

- środki własne wła-

ścicieli nieruchomości 

brzeziński Brzeziny 

Ld12SldPM10d24; 

Ld12SldPM10a07; 
Ld12SldB(a)Pa01 

2,2 

kutnowski Kutno 

Ld11SldPM10d01; 

Ld11SldPM10a01; 
Ld10SldB(a)Pa02 

3,4 

łaski Łask* 
Ld12SldPM10d15; 

Ld12SldB(a)Pa01; 
3,9 

łęczycki Łęczyca 
Ld12SldPM10d20; 
Ld12SldB(a)Pa01; 

0,22 

łowicki Łowicz 
Ld12SldPM10d04; 

Ld12SldB(a)Pa01 
28,6 

łódzki wschodni 

Tuszyn* 
Ld12SldPM10d12; 
Ld12SldB(a)Pa01 

1,9 

Rzgów* 
Ld12SldPM10d09; 

Ld12SldB(a)Pa01 
3,2 

Koluszki* 
Ld12SldPM10d23; 
Ld12SldB(a)Pa01 

0,65 

opoczyński Opoczno* 

Ld11SldPM10d07; 

Ld11SldPM10a03; 
Ld10SldB(a)Pa05 

10,1 
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Powiat 

Miasta w gminach 

miejskich  

lub w gminach  

miejsko-wiejskich 

Kody  

obszarów  

przekroczeń 

Zakres działań  

według kodów  

(tabela) 

Szacowany koszt 

realizacji działania 

o kodzie LdEM02 

(mln PLN) 

Szacowany koszt  

realizacji działań, 

z wyjątkiem działania 

o kodzie LdEM02 

Podmioty realizujące działania 

Data 

rozpoczęcia 

i zakończenia 

działania 

Źródła finansowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

m. Piotrków 

Trybunalski 

Piotrków  

Trybunalski 

Ld10SldPM10d07; 
Ld11SldPM2,5a01; 

Ld10SldB(a)Pa07 

LdEM01 - LdEM015; 

LdEM99; 
LdEG01 - LdEG17; 

LdEL01 - LdEL16; 

LdEP01 - LdEP15; 
LdGOP01 - LdGOP03; 

LdGOK01 - LdGOK07; 

LdEDU1 - LdEDU3; 

LdPRO1 - LdPRO2; 

LdREK; LdZAG; 

LdIE01; LdFIN 

42,1 

Według kosztorysów 

wynikających z planów, 
programów, decyzji, 

podlegających 

odrębnemu 
postępowaniu podjętemu 

przez podmioty 

realizujące działania. 

- ograny administracji publicznej, 

- przedsiębiorstwa kompetentne do 
rozwoju sieci ciepłowniczych lub 

gazowych lub energetycznych, 
- właściciele budynków, 

- mieszkańcy, 

- podmioty korzystające ze 
środowiska , 

- właściwe zarządy dróg 

publicznych, 
- organizacje i stowarzyszenia 

ekologiczne,  

-zarządzający funduszami 
celowymi, 

- zarządzający funduszami 

unijnymi, 
- zarządzający innymi środkami 

finansowymi zewnętrznej 

Data 

rozpoczęcia 

realizacji działań 
naprawczych 

Programu 

- od daty objęcia 
Programem. 

 

Data 

zakończenia 

realizacji działań 

Programu  
- 2020 rok. 

- budżet gminy, 
- dofinansowanie 

unijne, 

- dotacja i pożyczki 
z funduszów 

docelowych, 

- kredyty i pożyczki 
bankowe, 

- inne środki 

zewnętrzne, 

- środki własne osób 

fizycznych, 

- środki własne 
właścicieli 

nieruchomości 

radomszczański Radomsko 
Ld11SldPM10d08; 
Ld12SldB(a)Pa01 

43,2 

rawski 
Rawa 

Mazowiecka 

Ld12SldPM10d14; 

Ld12SldPM10a03; 
Ld12SldB(a)Pa05 

6,5 

sieradzki Sieradz 
Ld11SldPM10d03; 

Ld12SldB(a)Pa01 
10,4 

m. Skierniewice Skierniewice 
Ld11SldPM10d02; 
Ld12SldB(a)Pa01 

10,9 

tomaszowski 
Tomaszów 

Mazowiecki 
Ld11SldPM10d05; 
Ld12SldB(a)Pa01 

8,3 

wieluński Wieluń* 
Ld12SldPM10d10; 
Ld12SldB(a)Pa02; 

9,0 

zduńskowolski Zduńska Wola 
Ld11SldPM10d04; 

Ld12SldB(a)Pa01 16,6 

zgierski 

Głowno 
Ld12SldPM10d06; 
Ld12SldB(a)Pa01 

13,7 

Ozorków 

Ld12SldPM10d19; 

Ld12SldPM10d25; 
Ld12SldB(a)Pa01 

2,6 

* - część miejska gminy miejsko-wiejskiej. 
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Tabela 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy, obszary działań oraz podmioty, do których skierowane są działania naprawcze programu oraz źródła ich finansowa-

nia dot. gmin wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich, w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu doce-

lowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 

Powiat 

Gminy wiejskie  

lub część wiejska  

gmin miejsko-wiejskich 

Kody obszarów 

 przekroczeń 

Zakres działań 

naprawczych 

według kodów 

Szacowany koszt 

realizacji 
Podmioty realizujące działania 

Data rozpoczęcia 

i zakończenia 

działania 

Źródła finansowania 

1 2 3 4 7 5 6 8 

pabianicki Ksawerów 
Ld10SldPM10d02; 

Ld10SldB(a)Pa03 

LdEM01; 

LdEM03 - LdEM015; 
LdEM99; 

LdEG02 - LdEG17; 

LdEP01 - LdEP15; 
LdEL02, LdEL07; 

LdEL09 - LdEL15; 

LdGOP01 - LdGOP03; 
LdGOK01 - LdGOK07 

LdEDU1 - LdEDU3; 

LdPRO1 - LdPRO2; 
LdREK; LdZAG; 

LdIE01; LdFIN 
Według kosztorysów 

wynikających 

z planów, progra-

mów, decyzji, podle-
gających odrębnemu 

postępowaniu podję-

temu przez podmioty 
realizujące działania. 

- właściwe organy administracji publicznej, 

- przedsiębiorstwa kompetentne do rozwoju sieci 
ciepłowniczych lub gazowych lub energetycz-

nych, 

- właściciele budynków, 
- mieszkańcy, 

- podmioty korzystające ze środowiska,  

- właściwe zarządy dróg publicznych,  
- organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, 

- zarządzający funduszami celowymi, zarządza-

jący funduszami unijnymi, 
- zarządzający innymi środkami finansowymi 

zewnętrznymi 

Data rozpoczęcia 

realizacji działań 
naprawczych Pro-

gramu 

- od daty objęcia 
Programem. 

 

Data zakończenia 
realizacji Programu 

- 2020 r. 

- budżet gminy, 
- dofinansowanie unij-

ne, 

- dotacja i pożyczki 
z funduszów docelo-

wych, 

- kredyty i pożyczki 
bankowe, 

- inne środki zewnętrz-

ne, 
- środki własne osób 

fizycznych,  

- środki własne właści-
cieli nieruchomości 

piotrkowski Wola Krzysztoporska 
Ld10SldPM10d06; 

Ld10SldB(a)Pa04 

brzeziński Brzeziny 
Ld12SldPM10d05; 

Ld11SldB(a)Pa03 

LdEM01; 

LdEM03 - LdEM015; 
LdEM99; 

LdEL02 - LdEL07; 

LdEL09 - LdEL16; 
LdGOP01 - LdGOP03; 

LdGOK01 - LdGOK07 

LdEDU1- LdEDU3; 
LdPRO1 - LdPRO2; 

LdZAG; 

LdIE01; LdFIN 

kutnowski Kutno 
Ld12SldPM10d07; 

Ld10SldB(a)Pa02 

łowicki Łowicz 
Ld12SldPM10d04; 

Ld12SldB(a)Pa01 

łódzki wschodni 

Andrespol 
Ld12SldPM10d05; 
Ld10SldB(a)Pa06 

Brójce 
Ld12SldPM10d05; 

Ld10SldB(a)Pa06 

Nowosolna 
Ld12SldPM10d05; 

Ld11SldB(a)Pa02 

Rzgów* 
Ld12SldPM10d09; 
Ld10SldB(a)Pa06 

Tuszyn* 
Ld12SldPM10d12; 

Ld12SldB(a)Pa12 

pabianicki 

Dobroń 
Ld10SldPM10d01; 
Ld12SldB(a)Pa01 

Pabianice 
Ld10SldPM10d03; 

Ld10SldB(a)Pa03 
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Powiat 

Gminy wiejskie  

lub część wiejska  

gmin miejsko-wiejskich 

Kody obszarów 

 przekroczeń 

Zakres działań  

naprawczych 

według kodów 

Szacowany koszt 

realizacji 
Podmioty realizujące działania 

Data rozpoczęcia 

i zakończenia 

działania 

Źródła finansowania 

1 2 3 4 7 5 6 8 

piotrkowski 

Grabica 
Ld12SldPM10d01; 

Ld10SldB(a)Pa04 

LdEM01; 

LdEM03 - LdEM015; 

LdEM99; 
LdEL02 - LdEL07; 

LdEL09 - LdEL16; 
LdGOP01 - LdGOP03; 

LdGOK01 - LdGOK07 

LdEDU1 - LdEDU3; 
LdPRO1 - LdPRO2; 

LdZAG; LdIE01; LdFIN 

Według kosztorysów 
wynikających 

z planów, programów, 
decyzji, podlegających 

odrębnemu 

postępowaniu 
podjętemu przez 

podmioty realizujące 

działania. 

- właściwe organy administracji publicznej, 

- przedsiębiorstwa kompetentne do rozwoju 

sieci ciepłowniczych lub gazowych lub 
energetycznych, 

- właściciele budynków, 
- mieszkańcy, 

- podmioty korzystające ze środowiska,  

- właściwe zarządy dróg publicznych,  
- organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, 

- zarządzający funduszami celowymi, 

- zarządzający funduszami unijnymi, 
- zarządzający innymi środkami finansowymi 

zewnętrznymi  

Data rozpoczęcia 
realizacji działań 

naprawczych Programu 
- od daty objęcia 

Programem. 

 
Data zakończenia 

realizacji Programu 

- 2020 r. 

- budżet gminy, 

- dofinansowanie unijne, 

- dotacja i pożyczki 
z funduszów 

docelowych, 
- kredyty i pożyczki 

bankowe 

- inne środki zewnętrzne, 
- środki własne osób 

fizycznych,  

- środki własne 
właścicieli 

nieruchomości 

Moszczenica 
Ld12SldPM10d01; 
Ld10SldB(a)Pa04 

Sulejów* 
Ld12SldPM10d01; 

Ld10SldB(a)Pa04 

radomszczański Ładzice 
Ld12SldPM10d03; 

Ld12SldB(a)Pa01 

tomaszowski 

Lubochnia 
Ld12SldPM10d02; 

Ld12SldB(a)Pa01 

Tomaszów Mazowiecki 
Ld12SldPM10d02; 
Ld12SldB(a)Pa01 

wieluński Wieluń* 
Ld12SldPM10d10; 

Ld12SldB(a)Pa02 

zgierski 

Aleksandrów Łódzki* 
Ld10SldPM10d05; 
Ld10SldB(a)Pa01 

Stryków* 
Ld12SldPM10d06; 

Ld11SldB(a)Pa01 

Zgierz 
Ld10SldPM10d04; 
Ld10SldB(a)Pa01 

* - część wiejska gminy miejsko-wiejskiej. 
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Tabela 3. Harmonogram rzeczowo-finansowy, obszary działań oraz podmioty, do których skierowane są działania naprawcze programu oraz źródła ich finansowa-

nia, w celu osiągnięcia poziomu docelowego benzo(a)pirenu dotyczący miast w gminach miejsko-wiejskich 

Powiat 

Miasta  

w gminach 

miejsko-wiejskich 

Kody obszarów  

przekroczeń poziomu 

docelowego  

benzo(a)pirenu B(a)P 

Zakres działań  

naprawczych  

według kodów 

Szacowany koszt  

realizacji 
Podmioty realizujące działania 

Data rozpoczęcia 

i zakończenia 

działania 

Źródła finansowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 

bełchatowski Zelów Ld12SldB(a)Pa01 

LdEM01 - LdEM15; 

LdEM99; 
LdEG01 - LdEG17; 

LdEL02 - LdEL03; 

LdEL09 - LdEL16; 
LdEP01 - LdEP15 

LdGOP01 - LdGOP03; 

LdGOK01 - LdGOK07 
LdEDU1 - LdEDU3; 

LdPRO1 - LdPRO2; 

LdZAG; LdIE01; 

Według kosztorysów 

wynikających 
z planów, programów, 

decyzji, podlegających 

odrębnemu postępo-
waniu podjętemu przez 

podmioty realizujące 

działania. 

- właściwe organy administracji publicznej, 

- przedsiębiorstwa kompetentne do rozwoju 

sieci ciepłowniczych lub gazowych lub ener-
getycznych, 

- właściciele budynków, 

- mieszkańcy,  
- podmioty korzystające ze środowiska,  

- właściwe zarządy dróg publicznych,  

- organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, 
-zarządzający funduszami celowymi, 

- zarządzający funduszami unijnymi, 

- zarządzający innymi środkami finansowymi 
zewnętrznymi 

Data rozpoczęcia 

realizacji działań 

naprawczych Progra-
mu 

- od daty objęcia 

Programem. 
 

Data zakończenia 

realizacji Programu 
- 2020 r. 

- budżet gminy, 

- dofinansowanie 
unijne, 

- dotacja i pożyczki 

z funduszów docelo-
wych, 

- kredyty i pożyczki 

bankowe, 
- inne środki ze-

wnętrzne, 

- środki własne osób 
fizycznych,  

- środki własne wła-

ścicieli nieruchomości 

kutnowski 
Krośniewice Ld12SldB(a)Pa09 

Żychlin Ld12SldB(a)Pa08 

opoczyński Drzewica Ld12SldB(a)Pa20 

pajęczański 
Działoszyn Ld12SldB(a)Pa01 

Pajęczno Ld12SldB(a)Pa01 

piotrkowski Wolbórz Ld12SldB(a)Pa01 

poddębicki 
Uniejów Ld12SldB(a)Pa25 

Poddębice Ld12SldB(a)Pa21 

radomszczański 
Kamieńsk Ld12SldB(a)Pa01 

Przedbórz Ld12SldB(a)Pa01 

rawski Biała Rawska Ld12SldB(a)Pa11 

sieradzki 

Błaszki Ld12SldB(a)Pa07 

Warta Ld12SldB(a)Pa12 

Złoczew Ld12SldB(a)Pa13 

wieruszowski Wieruszów Ld12SldB(a)Pa02 

zduńskowolski Szadek Ld12SldB(a)Pa18 
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Tabela 4. Harmonogram rzeczowo-finansowy, obszary działań oraz podmioty, do których skierowane są działania naprawcze programu oraz źródła ich finansowa-

nia, w celu osiągnięcia poziomu docelowego benzo(a)pirenu dotyczący gmin wiejskich oraz części wiejskich w gminach miejsko-wiejskich 

Powiat 

Gminy wiejskie  

lub część wiejska  

gmin miejsko-

wiejskich 

Kody obszarów  

przekroczeń poziomu 

docelowego  

benzo(a)pirenu B(a)P 

Zakres działań 

naprawczych  

według kodów 

Szacowany koszt 

realizacji 
Podmioty realizujące działania 

Data rozpoczęcia 

i zakończenia 

działania 

Źródła finansowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 

bełchatowski 

Kleszczów 
Ld12SldB(a)Pa01; 

Ld12SldB(a)Pa33 

LdEM01 - LdEM015; 
LdEM99; 

LdEG01 - LdEG17; 

LdEL02, LdEL03; 
LdEL09 - LdEL16 

LdEP01 - LdEP15; 

LdGOP01 - LdGOP03; 
LdGOK01 - LdGOK07; 

LdEDU1 - LdEDU3; 

LdPRO1 - LdPRO2; 
LdREK; LdZAG; 

LdIE01; LdFIN 

Według kosztorysów 

wynikających 
z planów, programów, 

decyzji, podlegających 

odrębnemu postępowa-
niu podjętemu przez 

podmioty realizujące 
działania. 

- właściwe organy administracji publicznej, 
- przedsiębiorstwa kompetentne do rozwoju 

sieci ciepłowniczych lub gazowych lub energe-

tycznych, 
- właściciele budynków, 

- mieszkańcy, 

- właściwe zarządy dróg publicznych, 
- organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, 

-zarządzający funduszami celowymi, 
- zarządzający funduszami unijnymi, 

- zarządzający innymi środkami finansowymi 

zewnętrznym 

Data rozpoczęcia 
realizacji działań na-

prawczych Programu  

- od daty objęcia Pro-
gramem. 

 

Data zakończenia 
realizacji Programu 

- 2020 r. 

- budżet gminy, 

- dofinansowanie 
unijne, 

- dotacja i pożyczki 

z funduszów docelo-
wych, 

- kredyty i pożyczki 

bankowe, 
- inne środki zewnętrz-

ne, 
- środki własne osób 

fizycznych,  

- środki własne właści-

cieli nieruchomości 

Kluki Ld12SldB(a)Pa01 

Szczerców Ld12SldB(a)Pa06 

opoczyński Paradyż Ld12SldB(a)Pa03 

bełchatowski 

Bełchatów Ld12SldB(a)Pa01 

LdEM01;  
LdEM03 - LdEM015; 

LdEM99; 

LdEL09 - LdEL16; 
LdGOP01 - LdGOP03; 

LdGOK01 - LdGOK07 

LdEDU1 - LdEDU3; 
LdPRO1 - LdPRO2; 

LdZAG; LdIE01 

Drużbice Ld12SldB(a)Pa01 

Rusiec Ld12SldB(a)Pa06 

Zelów* Ld12SldB(a)Pa01 

brzeziński 

Dmosin Ld12SldB(a)Pa01 

Jeżów Ld12SldB(a)Pa01 

Rogów Ld12SldB(a)Pa01 

kutnowski 
Bedlno Ld12SldB(a)Pa08 

Łanięta Ld12SldB(a)Pa04 

kutnowski 

Krzyżanów Ld10SldB(a)Pa02 

Nowe Ostrowy Ld12SldB(a)Pa09 

Oporów 
Ld12SldB(a)Pa04; 

Ld12SldB(a)Pa08 

Strzelce Ld12SldB(a)Pa04 

Krośniewice* 
Ld12SldB(a)Pa04; 

Ld12SldB(a)Pa09 

Żychlin* Ld12SldB(a)Pa08 

łaski 

Buczek Ld12SldB(a)Pa01 

Łask* Ld12SldB(a)Pa01 

Sędziejowice Ld12SldB(a)Pa01 
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Powiat 

Gminy wiejskie  

lub część wiejska  

gmin miejsko-

wiejskich 

Kody obszarów  

przekroczeń poziomu 

docelowego  

benzo(a)pirenu B(a)P 

Zakres działań  

naprawczych  

według kodów 

Szacowany koszt 

realizacji 
Podmioty realizujące działania 

Data rozpoczęcia 

i zakończenia 

działania 

Źródła finansowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 

łaski 
Widawa 

Ld12SldB(a)Pa06; 
Ld12SldB(a)Pa15 

LdEM01; 
LdEM03 - LdEM015; 

LdEM99; 

LdEL09 - LdEL16; 
LdGOP01 - LdGOP03; 

LdGOK01 - LdGOK07 

LdEDU1 - LdEDU3; 
LdPRO1 - LdPRO2; 

LdZAG; LdIE01 

Według kosztorysów 

wynikających 
z planów, programów, 

decyzji, podlegających 

odrębnemu postępo-
waniu podjętemu przez 

podmioty realizujące 

działania. 

- właściwe organy administracji publicznej, 
- przedsiębiorstwa kompetentne do rozwoju 

sieci ciepłowniczych lub gazowych lub energe-

tycznych, 
- właściciele budynków, 

- mieszkańcy, 

- właściwe zarządy dróg publicznych, 
- organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, 

-zarządzający funduszami celowymi, 

- zarządzający funduszami unijnymi, 
- zarządzający innymi środkami finansowymi 

zewnętrznym 

Data rozpoczęcia 
realizacji działań 

naprawczych Programu 

- od daty objęcia Pro-
gramem. 

 

Data zakończenia 
realizacji Programu 

- 2020 r. 

- budżet gminy, 

- dofinansowanie 
unijne, 

- dotacja i pożyczki 

z funduszów docelo-
wych, 

- kredyty i pożyczki 

bankowe, 
- inne środki zewnętrz-

ne, 

- środki własne osób 
fizycznych, 

- środki własne właści-

cieli nieruchomości 

Wodzierady Ld12SldB(a)Pa01 

łęczycki 

Daszyna Ld12SldB(a)Pa01 

Góra Świętej Małgor-
zaty 

Ld12SldB(a)Pa01 

Grabów Ld12SldB(a)Pa10 

Łęczyca Ld12SldB(a)Pa01 

Piątek Ld12SldB(a)Pa28 

Witonia 
Ld12SldB(a)Pa01; 

Ld12SldB(a)Pa27 

łowicki 

Bielawy Ld12SldB(a)Pa01 

Chąśno Ld12SldB(a)Pa01 

Domaniewice Ld12SldB(a)Pa01 

Kiernozia Ld12SldB(a)Pa01 

łowicki 

Kocierzew Południowy Ld12SldB(a)Pa01 

Łyszkowice Ld12SldB(a)Pa01 

Nieborów Ld12SldB(a)Pa01 

Zduny Ld12SldB(a)Pa01 

łódzki wschodni Koluszki* Ld12SldB(a)Pa01 

opoczyński 

Białaczów Ld10SldB(a)Pa05 

Sławno Ld10SldB(a)Pa05 

Opoczno* Ld10SldB(a)Pa05 

Drzewica* 
Ld12SldB(a)Pa20; 

Ld12SldB(a)Pa24 

Mniszków 
Ld12SldB(a)Pa01; 

Ld12SldB(a)Pa36 

Żarnów Ld12SldB(a)Pa03 

pabianicki 
Dłutów 

Ld12SldB(a)Pa01; 

Ld12SldB(a)Pa29 

Lutomiersk Ld10SldB(a)Pa03 

pajęczański 

Kiełczygłów Ld12SldB(a)Pa39 

Nowa Brzeźnica 
Ld12SldB(a)Pa01; 

Ld12SldB(a)Pa32 

Rząśnia Ld12SldB(a)Pa01 
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Powiat 

Gminy wiejskie  

lub część wiejska  

gmin miejsko-

wiejskich 

Kody obszarów  

przekroczeń poziomu 

docelowego  

benzo(a)pirenu B(a)P 

Zakres działań  

naprawczych  

według kodów 

Szacowany koszt 

realizacji 
Podmioty realizujące działania 

Data rozpoczęcia 

i zakończenia 

działania 

Źródła finansowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 

pajęczański 

Siemkowice 

Ld12SldB(a)Pa01; 

Ld12SldB(a)Pa34; 

Ld12SldB(a)Pa35 

LdEM01; 

LdEM03 - LdEM015; 
LdEM99; 

LdEL09 - LdEL16; 

LdGOP01 - LdGOP03; 
LdGOK01 - LdGOK07 

LdEDU1 - LdEDU3; 

LdPRO1 - LdPRO2; 
LdZAG; LdIE01 

Według kosztorysów 

wynikających 

z planów, programów, 
decyzji, podlegających 

odrębnemu postępo-

waniu podjętemu przez 
podmioty realizujące 

działania. 

- właściwe organy administracji publicznej, 

- przedsiębiorstwa kompetentne do rozwoju 
sieci ciepłowniczych lub gazowych lub energe-

tycznych, 

- właściciele budynków, 
- mieszkańcy, 

- właściwe zarządy dróg publicznych, 

- organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, 
-zarządzający funduszami celowymi, 

- zarządzający funduszami unijnymi, 

- zarządzający innymi środkami finansowymi 
zewnętrznym 

Data rozpoczęcia 

realizacji działań 
naprawczych Programu 

- od daty objęcia Pro-

gramem. 
 

Data zakończenia 

realizacji Programu 
- 2020 r. 

- budżet gminy, 

- dofinansowanie 

unijne, 
- dotacja i pożyczki 

z funduszów docelo-

wych, 
- kredyty i pożyczki 

bankowe, 

- inne środki zewnętrz-
ne, 

- środki własne osób 

fizycznych, 
- środki własne właści-

cieli nieruchomości 

Strzelce Wielkie Ld12SldB(a)Pa01 

Sulmierzyce Ld12SldB(a)Pa01 

Pajęczno* Ld12SldB(a)Pa01 

Działoszyn* Ld12SldB(a)Pa01 

piotrkowski 
Aleksandrów Ld12SldB(a)Pa01 

Czarnocin Ld12SldB(a)Pa01 

piotrkowski 

Gorzkowice Ld12SldB(a)Pa01 

Łęki Szlacheckie Ld12SldB(a)Pa01 

Ręczno Ld12SldB(a)Pa01 

Wolbórz* Ld10SldB(a)Pa04 

Rozprza Ld11SldB(a)Pa04 

poddębicki 
Poddębice* Ld12SldB(a)Pa21 

Uniejów* Ld12SldB(a)Pa25 

radomszczański 

Dobryszyce Ld12SldB(a)Pa01 

Gidle Ld12SldB(a)Pa01 

Gomunice Ld12SldB(a)Pa01 

Kobiele Wielkie Ld12SldB(a)Pa01 

Kodrąb Ld12SldB(a)Pa01 

Lgota Wielka Ld12SldB(a)Pa01 

Masłowice Ld12SldB(a)Pa01 

Radomsko Ld12SldB(a)Pa01 

Wielgomłyny Ld12SldB(a)Pa01 

Żytno Ld12SldB(a)Pa01 

Przedbórz* Ld12SldB(a)Pa01 

Kamieńsk* Ld12SldB(a)Pa01 

rawski 

Cielądz Ld12SldB(a)Pa05 

Rawa Mazowiecka Ld12SldB(a)Pa05 

Biała Rawska* Ld12SldB(a)Pa11 

Regnów Ld12SldB(a)Pa05 

sieradzki 

Brzeźno Ld12SldB(a)Pa26 

Sieradz Ld12SldB(a)Pa01 

Burzenin Ld12SldB(a)Pa23 

Wróblew Ld12SldB(a)Pa01 
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Powiat 

Gminy wiejskie  

lub część wiejska  

gmin miejsko-

wiejskich 

Kody obszarów  

przekroczeń poziomu 

docelowego  

benzo(a)pirenu B(a)P 

Zakres działań 

naprawczych  

według kodów 

Szacowany koszt 

realizacji 
Podmioty realizujące działania 

Data rozpoczęcia 

i zakończenia 

działania 

Źródła finansowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 

sieradzki 

Błaszki* 
Ld12SldB(a)Pa01; 

Ld12SldB(a)Pa07 

LdEM01; 

LdEM03 - LdEM015; 
LdEM99; 

LdEL09 - LdEL16; 

LdGOP01 - LdGOP03; 
LdGOK01 - LdGOK07 

LdEDU1 - LdEDU3; 

LdPRO1 - LdPRO2; 
LdZAG; LdIE01 

Według kosztorysów 

wynikających 

z planów, programów, 
decyzji, podlegających 

odrębnemu postępo-

waniu podjętemu przez 
podmioty realizujące 

działania. 

- właściwe organy administracji publicznej, 

- przedsiębiorstwa kompetentne do rozwoju 
sieci ciepłowniczych lub gazowych lub energe-

tycznych, 

- właściciele budynków, 
- mieszkańcy,  

- właściwe zarządy dróg publicznych,  

- organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, 
- zarządzający funduszami celowymi, 

- zarządzający funduszami unijnymi, 

- zarządzający innymi środkami finansowymi 

zewnętrznym 

Data rozpoczęcia 

realizacji działań 
naprawczych Programu  

- od daty objęcia Pro-

gramem. 
 

Data zakończenia 

realizacji Programu 
- 2020 r. 

- budżet gminy, 
- dofinansowanie 

unijne, 
- dotacja i pożyczki 

z funduszów docelo-

wych, 
- kredyty i pożyczki 

bankowe, 

- inne środki zewnętrz-
ne, 

- środki własne osób 

fizycznych,  

- środki własne właści-

cieli nieruchomości 

Warta* 
Ld12SldB(a)Pa01; 

Ld12SldB(a)Pa12 

Złoczew* Ld12SldB(a)Pa13 

skierniewicki 

Skierniewice Ld12SldB(a)Pa01 

Bolimów Ld12SldB(a)Pa01 

Słupia Ld12SldB(a)Pa01 

Głuchów 

Ld12SldB(a)Pa01; 
Ld12SldB(a)Pa19; 

Ld12SldB(a)Pa22; 

Ld12SldB(a)Pa37 

Godzianów Ld12SldB(a)Pa01 

Lipce Reymontowskie Ld12SldB(a)Pa01 

Maków Ld12SldB(a)Pa01 

Nowy 

Kawęczyn 
Ld12SldB(a)Pa01 

tomaszowski 

Będków Ld12SldB(a)Pa01 

Czerniewice 

Ld12SldB(a)Pa01; 

Ld12SldB(a)Pa05; 

Ld12SldB(a)Pa31 

Inowłódz Ld12SldB(a)Pa01 

Rokiciny 
Ld12SldB(a)Pa01; 

Ld12SldB(a)Pa30 

Rzeczyca Ld12SldB(a)Pa40 

Ujazd Ld12SldB(a)Pa01 

wieluński 

Biała Ld12SldB(a)Pa02 

Czarnożyły Ld12SldB(a)Pa02 

Mokrsko Ld12SldB(a)Pa02 

Osjaków Ld12SldB(a)Pa16 

Ostrówek Ld12SldB(a)Pa14 

Pątnów 
Ld12SldB(a)Pa01; 

Ld12SldB(a)Pa02 

Skomlin Ld12SldB(a)Pa02 

Wierzchlas Ld12SldB(a)Pa02 
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Powiat 

Gminy wiejskie  

lub część wiejska  

gmin miejsko-

wiejskich 

Kody obszarów  

przekroczeń poziomu 

docelowego  

benzo(a)pirenu B(a)P 

Zakres działań  

naprawczych  

według kodów 

Szacowany koszt 

realizacji 
Podmioty realizujące działania 

Data rozpoczęcia 

i zakończenia 

działania 

Źródła finansowania 

1 2 3 4 5 6 7 8 

wieruszowski 

Wieruszów* Ld12SldB(a)Pa02 

LdEM01; 

LdEM03 - LdEM015; 

LdEM99; 
LdEL09 - LdEL16; 

LdGOP01 - LdGOP03; 

LdGOK01 - LdGOK07 
LdEDU1 - LdEDU3; 

LdPRO1 - LdPRO2; 

LdZAG; LdIE01 

Według kosztorysów 
wynikających 

z planów, programów, 

decyzji, podlegających 
odrębnemu postępo-

waniu podjętemu przez 

podmioty realizujące 
działania. 

- właściwe organy administracji publicznej, 

- przedsiębiorstwa kompetentne do rozwoju 

sieci ciepłowniczych lub gazowych lub energe-
tycznych, 

- właściciele budynków, 

- mieszkańcy,  
- właściwe zarządy dróg publicznych,  

- organizacje i stowarzyszenia ekologiczne, 

- zarządzający funduszami celowymi, 
- zarządzający funduszami unijnymi, 

- zarządzający innymi środkami finansowymi 

zewnętrznym 

Data rozpoczęcia 

realizacji działań 

naprawczych Programu  
- od daty objęcia Pro-

gramem. 

 
Data zakończenia 

realizacji Programu 

- 2020 r. 

- budżet gminy, 
- dofinansowanie 

unijne, 

- dotacja i pożyczki 
z funduszów docelo-

wych, 

- kredyty i pożyczki 
bankowe, 

- inne środki zewnętrz-

ne, 
- środki własne osób 

fizycznych,  

- środki własne właści-
cieli nieruchomości 

Bolesławiec Ld12SldB(a)Pa02 

Czastary Ld12SldB(a)Pa02 

Galewice Ld12SldB(a)Pa02 

Lututów Ld12SldB(a)Pa17 

Łubnice Ld12SldB(a)Pa02 

Sokolniki Ld12SldB(a)Pa02 

zduńskowolski 

Zapolice Ld12SldB(a)Pa01 

Zduńska Wola Ld12SldB(a)Pa01 

Szadek* 
Ld12SldB(a)Pa01; 

Ld12SldB(a)Pa18 

zgierski 

Głowno Ld12SldB(a)Pa01 

Parzęczew Ld12SldB(a)Pa01 

Ozorków Ld12SldB(a)Pa01 

* - część wiejska gminy miejsko-wiejskiej. 
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Tabela 5. Kody działań naprawczych 

Kod działania Opis działania 

1 2 

Kierunek nr 1 – w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z sektora  

komunalno–bytowego 

LdEM01 budowa lub rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych lub/i gazowych lub/i energetycznych 

LdEM02 zmiana dotychczasowego sposobu zaopatrzenia części gminy w ciepło, polegająca na podłączeniu 

budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wymianie przestarzałych konstrukcyjnie źródeł wę-

glowych na posiadające certyfikaty energetyczno–emisyjne („znak bezpieczeństwa ekologicznego”) 

wysokosprawne źródła ciepła opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: kotły kondensacyjne, 

konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem opałowym lekkim, bądź zasilane w energię cieplną z 

źródeł energii odnawialnej (odpowiadających normom polskim i europejskim), ewentualnie paliwa-

mi stałymi spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu paliwa stałego 

zgodnie z DTR tych kotłów uniemożliwiają spalanie paliw niekwalifikowanych 

LdEM03 stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego rodzaju/typu 

kotła 

LdEM04 stosowanie źródeł ciepła bezemisyjnych lub/i niskoemisyjnych posiadających certyfikaty energetycz-

no–emisyjne (znak „bezpieczeństwa ekologicznego”) 

LdEM05 stosowanie źródeł ciepła niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpowiada-

jących normom polskim i europejskim 

LdEM06 przegląd kotłowni węglowych w zakresie stanu technicznego, efektywności energetycznej oraz wiel-

kości w odniesieniu do potrzeb użytkowych, w celu określenia zakresu prac dot. wymiany kotłów 

(wraz z instalacją wewnętrzną), ich modernizacji, remontu lub konserwacji 

LdEM07 prowadzenie na bieżąco konserwacji i remontów kotłów oraz kominów odprowadzających do powie-

trza spaliny 

LdEM08 termomodernizacja budynków 

LdEM09 instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów termostatycz-

nych grzejnikowych 

LdEM10 instalowanie i stosowanie technik odpylania, w miarę możliwości technicznych i finansowych 

LdEM11 kontrola gospodarstw domowych w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, w celu zanie-

chania praktyk spalania w domowych kotłach i paleniskach odpadów lub paliw niekwalifikowanych 

LdEM12 kontrola przestrzegania tzw. „Regulaminu pracowniczego ogrodu działkowego” w zakresie wyposa-

żenia domków działkowych w źródła grzewcze, ewidencja tych źródeł oraz kontrola warunków ich 

eksploatacji 

LdEM13 organizacja terenów rekreacyjnych z wyznaczonymi miejscami do organizowania ognisk 

i grillowania 

LdEM14 skuteczne egzekwowanie zakazu wypalania łąk, ścierniska i pól 

LdEM15 wprowadzenie zakazu grillowania na balkonach i tarasach 

LdEM99 Inne niewymienione działania 

Kierunek nr 2 – w zakresie ograniczania emisji powierzchniowej pochodzącej z działalności gospodarczej 

LdEG01 zmiana sposobu ogrzewania budynków na ogrzewanie z sieci ciepłowniczej lub wymiana przestarza-

łych konstrukcyjnie węglowych źródeł wytwarzania energii cieplnej i pary technologicznej na wyso-

kosprawne źródła niskoemisyjne, posiadające certyfikaty energetyczno–emisyjne („znak bezpieczeń-

stwa ekologicznego”), opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: kotły kondensacyjne, kon-

wencjonalne niskotemperaturowe), olejem opałowym lekkim lub paliwami stałymi spalanymi 

w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu paliwa stałego zgodnie z DTR tych ko-

tłów, uniemożliwiają spalanie paliw niekwalifikowanych 

LdEG02 termomodernizacja budynków, o ile istnieją ku temu przesłanki ekonomiczne 

LdEG03 wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem 

LdEG04 stosowanie niskoemisyjnych lub bezemisyjnych źródeł energii odnawialnej odpowiadających nor-

mom polskim i europejskim 

LdEG05 wprowadzanie technik i technologii zwiększających efektywność energetyczną instalacji 

i zmniejszenie zużycia paliw 

LdEG06 stosowanie paliwa o parametrach jakościowych jak najlepiej dostosowanych do danego rodzaju /typu 

kotła 

LdEG07 stosowanie technik odpylania o dużej sprawności 

LdEG08 wprowadzanie metod odzysku energii cieplnej, o ile jest to uzasadnione technicznie i ekonomicznie 

LdEG09 stosowanie niskoemisyjnych technik i technologii, ze szczególnym uwzględnieniem przetwórstwa 
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mięsa na skalę komercyjną (fast-foody, restauracje, itp.) 

LdEG10 stosowanie technologii zapobiegających powstawaniu emisji niezorganizowanej pyłu 

LdEG11 stosowanie metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu 

LdEG12 wprowadzanie dodatkowych, ze względu na konieczność ochrony powietrza, obowiązków pomiaro-

wych emisji 

LdEG13 edukacja ekologiczna pracowników – kształtowanie i wdrażanie postaw proekologicznych 

LdEG14 regularne odkurzanie i mycie hal produkcyjnych oraz ich wyposażenia 

LdEG15 bieżące przeglądy, konserwacja i remonty: instalacji emitujących pył, urządzeń odpylających, syste-

mów wentylacji, emitorów i urządzeń monitorujących wielkość emisji 

LdEG16 kontrola instalacji w zakresie właściwego gospodarowania odpadami, w celu zaniechania praktyk 

spalania w domowych kotłach i paleniskach odpadów lub paliw niekwalifikowanych 

LdEG17 instalowanie i stosowanie urządzeń do pomiarów zużycia energii cieplnej i zaworów termostatycz-

nych grzejnikowych 

Kierunek nr 3 – w zakresie ograniczania emisji liniowej (komunikacyjnej) 

LdEL01 opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania transportem, ruchem, przepły-

wem towarów i informacją, ułatwiających wykorzystanie infrastruktury i pojazdów, w tym transportu 

publicznego 

LdEL02 rozwój systemu transportu publicznego zapewniającego szybkie, dogodne dojazdy, w szczególności 

do pracy, placówek edukacyjnych i obiektów użyteczności publicznej 

LdEL03 budowa obwodnic i dróg, mających na celu odciążenie nadmiernego natężenia ruchu  

LdEL04 tworzenie stref z ograniczeniem prędkości ruchu pojazdów 

LdEL05 kształtowanie polityki cenowej opłat za parkowanie w zależności od wieku pojazdów i wskaźników 

emisyjnych 

LdEL06 kształtowanie polityki cenowej zachęcającej do korzystania z publicznego transportu zbiorowego, 

zamiast indywidualnego transportu prywatnego 

LdEL07 zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu zbiorowego w celu zachęcenia do korzystania z tego 

transportu 

LdEL08 organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta łącznie z systemem taniego trans-

portu zbiorowego do centrum miasta (system Park & Ride) 

LdEL09 budowa systemu tras rowerowych, jako alternatywnego środka transportu 

LdEL10 sukcesywna, planowa wymiana pojazdów wykorzystywanych w systemie transportu publicznego i 

służbach miejskich na niskoemisyjne  

LdEL11 czyszczenie ulic na mokro, szczególnie w czasie dni bezopadowych 

LdEL12 wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni 

LdEL13 planowe utwardzanie dróg gruntowych 

LdEL14 modernizacja dróg i parkingów – wymiana nawierzchni na nową wykonaną z materiałów i w techno-

logii gwarantującej ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji 

LdEL15 stosowanie przy budowie dróg metod ograniczających emisję niezorganizowaną pyłu 

LdEL16 budowa stacji zasilania w CNG lub energię elektryczną miejskich środków transportu  

Kierunek nr 4 - w zakresie ograniczania emisji punktowej pochodzącej z działalności gospodarczej 

LdEP01 sukcesywne wprowadzanie technologii pozwalających na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej 

w kogeneracji 

LdEP02 wprowadzanie systemów efektywnego zarządzania energią, surowcami i środowiskiem 

LdEP03 
stosowanie jak najlepszych dla danego typu paleniska paliw, tj. o wysokiej wartości opałowej, małej 

zawartości popiołu i siarki 

LdEP04 stosowanie technik odpylania o dużej efektywności 

LdEP05 stosowanie instalacji i urządzeń o wysokiej sprawności i efektywności energetycznej 

LdEP06 zmniejszenie strat przesyłu energii 

LdEP07 zwiększanie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie energii finalnej 

LdEP08 wprowadzanie metod odzysku energii cieplnej 

LdEP09 stosowanie technologii zapobiegających powstawaniu emisji niezorganizowanej pyłu 

LdEP10 stosowanie metod ograniczających emisje niezorganizowaną pyłu 

LdEP11 
wprowadzenie dodatkowych obowiązków pomiarowych emisji pyłu z istotnych źródeł emisji pyłu, ze 

względu na konieczność ochrony powietrza 

LdEP12 stosowanie energooszczędnych technologii 

LdEP13 termomodernizacja obiektów przemysłowych 
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LdEP14 

bieżąca konserwacja i remonty instalacji związanych z emisją pyłu: spalania paliw i technologicz-

nych wraz z systemami wentylacyjnymi i emitorami oraz urządzeniami monitorującymi poziom emi-

sji pyłu 

LdEP15 
wykorzystanie instalacji przemysłowych i ciepła odpadowego do ogrzewania budynków sektora ko-

munalno-bytowego i budynków użyteczności publicznej 

Kierunek nr 5 - w zakresie gospodarowania zużytymi oponami 

LdGOP01 likwidacja „dzikich” składowisk zużytych opon 

LdGOP02 zapewnienie możliwości odpowiedniego gromadzenia zużytych opon 

LdGOP03 wyznaczenie specjalnych dni zbiórki zużytych opon 

Kierunek nr 6 - w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

LdGOK01 
wprowadzanie odpowiednich lokalnych regulacji prawnych, uniemożliwiających spalanie odpadów 

(śmieci) na terenach prywatnych posesji 

LdGOK02 usprawnianie infrastruktury recyklingu, w celu ułatwienia zbiórki odpadów 

LdGOK03 zachęcanie do stosowania kompostowników 

LdGOK04 
organizowanie stałych miejsc selektywnej zbiórki odpadów pochodzenia roślinnego oraz rozpo-

wszechnianie informacji o miejscach ich magazynowania 

LdGOK05 
rozwój sieci łatwo dostępnych miejsc zbiórki makulatury oraz powszechnie dostępna informacja 

o lokalizacji tych miejsc zbiórki 

LdGOK06 
organizowanie i egzekwowanie selektywnej zbiórki odpadów, w szczególności palnych, takich jak 

np. makulatura 

LdGOK07 zbiórka makulatury 

Kierunek nr 7 - w zakresie edukacji ekologicznej i reklamy 

LdEDU1 

kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie metod oszczędzania energii 

cieplnej, elektrycznej i paliw oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości, roz-

powszechnianie metod zapobiegania pożarom 

LdEDU2 

prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości 

spalania odpadów połączonych z informacją na temat kar administracyjnych za spalanie paliw nie-

kwalifikowanych i odpadów 

LdEDU3 
uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci cieplnej, 

termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej 

LdPRO1 
promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych kotłów o wysokim wskaźniku efektywności energetycznej 

oraz źródeł energii odnawialnej 

LdPRO2 propagowanie budownictwa pasywnego i energooszczędnego 

LdREK 
wspieranie przedsięwzięć polegających na reklamie oraz innych rodzajach promocji towaru i usług 

propagujących model konsumpcji zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju i ochrony powietrza 

Kierunek nr 8 - w zakresie planowania przestrzennego 

LdZAG 

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu prze-

strzennym, służących jako podstawa formalna podejmowania inwestycji, w szczególności takich jak: 

plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy oraz decyzje o warunkach zabudowy, zapisów dotyczących: 

a) sposobu zaopatrzenia w ciepło, nadając priorytet, w przypadku gdy istnieją ku temu techniczne 

i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczenia energii, ogrzewaniu z miejskiej sieci 

ciepłowniczej, a w następnej kolejności ogrzewaniu gazowemu, olejowemu i ze źródeł energii 

odnawialnej (odpowiadających normom polskim i europejskim) oraz ogrzewaniu paliwami sta-

łymi, ale pod następującymi warunkami: 

- gdy brak jest możliwości podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej, 

- spalanie paliw stałych prowadzone będzie w kotłach nowej generacji posiadających certyfika-

ty energetyczno-paliwowe (znak: bezpieczeństwa ekologicznego), 

b) lokowania nowych instalacji wytwarzających energię cieplną i zakładów przemysłowych wytwa-

rzających ciepło odpadowe w miejscach umożliwiających maksymalne wykorzystanie energii 

cieplnej w celu zaopatrzenia w ciepło innych obiektów przemysłowych, mieszkalnych i użytecz-

ności publicznej, 

c) wprowadzania zieleni izolacyjnej i urządzonej oraz niekubaturowe zagospodarowanie przestrzeni 
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publicznych miasta (place, skwery), 

d) kształtowania korytarzy ekologicznych celem lepszego przewietrzania miast, w tym zmiana do-

tychczasowego przeznaczenia gruntów po zlikwidowanej zabudowie na tereny zielone, pasaże, 

place lub inne formy niekubaturowego wykorzystania przestrzeni, 

e) modernizacji układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza ścisłe centrum miasta, 

f) reorganizacji układu komunikacyjnego po wprowadzeniu stref zamkniętych dla ruchu samocho-

dowego w ścisłym centrum miasta, 

g) zakazu na terenach mieszkaniowych działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem tere-

nu w sposób powodujący emisję niezorganizowaną pyłu, 

h) tworzenia preferencyjnych warunków do realizacji inwestycji związanych z uciepłownieniem ze 

źródeł centralnych lub/i rozwojem sieci gazowniczej, 

i) wyznaczenia stref przemysłowych i obszarów budownictwa mieszkaniowego, z uwzględnieniem 

czynników środowiskowych, w szczególności kierunku napływu mas powietrza 

Kierunek nr 9 - w zakresie identyfikacji źródeł emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz rozwoju narzędzi do zinte-

growanego zarządzania jakością powietrza 

LdIE01  
kontynuacja inwentaryzacji źródeł emisji punktowej i powierzchniowej – utworzenie baz danych 

pozwalających na inwentaryzację źródeł emisji 

Kierunek nr 10 – w zakresie finansowania realizacji działań naprawczych programów ochrony powietrza 

LdFIN 

stworzenie preferencji finansowania dla: 

- realizacji działań naprawczych programu ochrony powietrza na wskazanych w Programie obszarach 

przekroczeń, 

- działań wynikających z planów działań krótkoterminowych, 

- wzmocnienia systemu oceny jakości powietrza 
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Tabela 6. Kody obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10.* 

Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej 
Kod obszarów przekroczeń 

Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  
okres uśredniania wyników pomiarów 

powiat gmina 24-godziny (d) rok kalendarzowy (a) 

bełchatowski miejska Bełchatów Ld12SldPM10d18 - Załącznik nr 2b Rys. 25, 26 

brzeziński 
miejska Brzeziny Ld12SldPM10d24 Ld12SldPM10a07 

Załącznik nr 2b Rys. 33, 34; 

Załącznik nr 2b Rys. 39, 40 

wiejska Brzeziny Ld12SldPM10d05 - Załącznik nr 2b Rys. 9, 10 

kutnowski 
miejska Kutno Ld11SldPM10d01 Ld11SldPM10a01 

Załącznik nr 2a Rys. 1, 2; 

Załącznik nr 2a Rys. 17, 18 

wiejska Kutno Ld12SldPM10d07 - Załącznik nr 2b Rys. 13, 14 

łaski miejsko-wiejska Łask Ld12SldPM10d15 - Załącznik nr 2b Rys. 23, 24 

łęczycki miejska Łęczyca Ld12SldPM10d20 - Załącznik nr 2b Rys. 29, 30 

łowicki 
miejska Łowicz Ld12SldPM10d04 - Załącznik nr 2b Rys. 7, 8 

wiejska Łowicz Ld12SldPM10d04 - Załącznik nr 2b Rys. 7, 8 

łódzki wschodni 

wiejska Andrespol Ld12SldPM10d05 - Załącznik nr 2b Rys. 9, 10 

wiejska Brójce Ld12SldPM10d05 - Załącznik nr 2b Rys. 9, 10 

wiejska Nowosolna Ld12SldPM10d05 - Załącznik nr 2b Rys. 9, 10 

miejsko-wiejska Rzgów Ld12SldPM10d09 - Załącznik nr 2b Rys. 15, 16 

miejsko-wiejska Tuszyn Ld12SldPM10d12 - Załącznik nr 2b Rys. 19, 20 

miejsko-wiejska Koluszki Ld12SldPM10d23 - Załącznik nr 2b Rys. 31, 32 

opoczyński miejsko-wiejska Opoczno Ld11SldPM10d07 Ld11SldPM10a03 
Załącznik nr 2a Rys. 13, 14; 

Załącznik nr 2a Rys. 21, 22 

pabianicki 

wiejska Ksawerów Ld10SldPM10d02 - Załącznik nr 2 Rys. 2 

wiejska Dobroń Ld10SldPM10d01 - Załącznik nr 2 Rys. 1 

wiejska Pabianice Ld10sldPM10d03 - Załącznik nr 2 Rys. 3 

miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski Ld10SldPM10d07 - Załącznik nr 2 Rys. 7 

piotrkowski 

wiejska Grabica Ld12SldPM10d01 - Załącznik nr 2b Rys. 1, 2  

wiejska Moszczenica Ld12SldPM10d01 - Załącznik nr 2b Rys. 1, 2 

wiejsko-miejska Sulejów Ld12SldPM10d01 - Załącznik nr 2b Rys. 1, 2 

wiejska Wola Krzysztoporska Ld10SldPM10d06 - Załącznik nr 2 Rys. 6 

radomszczański 
miejska Radomsko Ld11SldPM10d08 - Załącznik nr 2a Rys. 15, 16 

wiejska Ładzice Ld12SldPM10d03 - Załącznik nr 2b Rys. 5, 6 
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Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej 
Kod obszarów przekroczeń 

Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  
okres uśredniania wyników pomiarów 

powiat gmina 24-godziny (d) rok kalendarzowy (a) 

rawski miejska Rawa Mazowiecka Ld12SldPM10d14 Ld12SldPM10a03 
Załącznik nr 2b Rys. 21, 22; 

Załącznik nr 2b Rys. 37, 38 

 

Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej 
Kod obszarów przekroczeń 

Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  
okres uśredniania wyników pomiarów 

powiat gmina 24-godziny (d) rok kalendarzowy (a) 

sieradzki miejska Sieradz Ld11SldPM10d03 - Załącznik nr 2a Rys. 5, 6 

miasto na prawach powiatu Skierniewice Ld11SldPM10d02 - Załącznik nr 2a Rys. 3, 4 

tomaszowski 

miejska Tomaszów Mazowiecki Ld11SldPM10d05 - Załącznik nr 2a Rys. 9, 10; 

wiejska Tomaszów Mazowiecki Ld12SldPM10d02 - Załącznik nr 2b Rys. 3, 4 

wiejska Lubochnia Ld12SldPM10d02 - Załącznik nr 2b Rys. 3, 4 

wieluński miejsko-wiejska Wieluń Ld12SldPM10d10 - Załącznik nr 2b Rys.17, 18 

zduńskowolski miejska Zduńska Wola Ld11SldPM10d04 - Załącznik nr 2a Rys. 7, 8 

zgierski 

wiejska Zgierz Ld10SldPM10d04 - Załącznik nr 2 Rys. 4 

obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej Aleksandrów Łódzki Ld10SldPM10d05 - Załącznik nr 2 Rys. 5 

miejska Głowno Ld12SldPM10d06 - Załącznik nr 2b Rys. 11, 12 

miejsko-wiejska Stryków Ld12SldPM10d06 - Załącznik nr 2b Rys. 11, 12 

miejska Ozorków 
Ld12SldPM10d19 

- 
Załącznik nr 2b Rys. 27, 28 

Ld12SldPM10d25 Załącznik nr 2b Rys. 35, 36 

* Przy określaniu kodów obszarów przekroczeń oraz odniesień do przedstawień graficznych obszarów przekroczeń przyjęto następujące zasady: 

1) obszary o kodach Ld10SldPM10… oraz załączniki nr 2 odnoszą się do uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. wykonanej w wyniku klasyfikacji stref 

przedstawionej w „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie łódzkim w 2010 r.”; 

2) obszary o kodach Ld11SldPM10… oraz załączniki nr 2a odnoszą się do uchwały nr XLII/778/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 listopada 2013 r. wykonanej w wyniku klasyfikacji stref 

przedstawionej w „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie łódzkim w 2011 r.”; 

3) obszary o kodach Ld12SldPM10… oraz załączniki nr 2b określono w wyniku klasyfikacji stref przedstawionej w „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie łódzkim w 2012 r.”. 
 

Tabela 7. Kody obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5.* 

Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej Kod obszarów przekroczeń Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  powiat gmina rok kalendarzowy (a) 

miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski Ld11SldPM2,5a01 Załącznik nr 2a Rys. 23, 24 

* Przy określaniu kodów obszarów przekroczeń oraz odniesień do przedstawień graficznych obszarów przekroczeń przyjęto następujące zasady: 

1) obszary o kodach Ld11SldPM2,5… oraz załączniki nr 2a odnoszą się do uchwały nr XLII/778/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 listopada 2013 r. wykonanej w wyniku klasyfikacji stref 

przedstawionej w „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie łódzkim w 2011 r.”. 
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Tabela 8. Kody obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10.* 

Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej 
Kod obszarów przekroczeń 

Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  powiat gmina 

bełchatowski 

miejska Bełchatów Ld12SldB(a)Pa01 
Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

wiejska Bełchatów Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Rusiec Ld12SldB(a)Pa06 
Załącznik nr 2b Rys. 53, 54 

wiejska Szczerców Ld12SldB(a)Pa06 

wiejska Kleszczów 
Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

Ld12SldB(a)Pa33 Załącznik nr 2b Rys. 107, 108 

wiejska Kluki Ld12SldB(a)Pa01 

Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 miejsko-wiejska Zelów Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Drużbice Ld12SldB(a)Pa01 

brzeziński 

miejska Brzeziny Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

wiejska Brzeziny Ld11SldB(a)Pa03 Załącznik nr 2a Rys. 29, 30 

wiejska Dmosin Ld12SldB(a)Pa01 

Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 wiejska Jeżów Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Rogów Ld12SldB(a)Pa01 

kutnowski 

miejska Kutno Ld10SldB(a)Pa02 
Załącznik nr 2 Rys. 9 

wiejska Kutno Ld10SldB(a)Pa02 

miejsko-wiejska Krośniewice 
Ld12SldB(a)Pa04 Załącznik nr 2b Rys. 49, 50 

Ld12SldB(a)Pa09 Załącznik nr 2b Rys. 59, 60 

wiejska Krzyżanów Ld10SldB(a)Pa02 Załącznik nr 2 Rys. 9 

wiejska Łanięta Ld12SldB(a)Pa04 
Załącznik nr 2b Rys. 49, 50 

wiejska Oporów 
Ld12SldB(a)Pa04 

Ld12SldB(a)Pa08 Załącznik nr 2b Rys. 57, 58 

wiejska Strzelce Ld12SldB(a)Pa04 Załącznik nr 2b Rys. 49, 50 

miejsko-wiejska Żychlin Ld12SldB(a)Pa08 
Załącznik nr 2b Rys. 57, 58 

wiejska Bedlno Ld12SldB(a)Pa08 

wiejska Nowe Ostrowy Ld12SldB(a)Pa09 Załącznik nr 2b Rys. 59, 60 

łaski 

miejsko-wiejska Łask Ld12SldB(a)Pa01 

Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 
wiejska Buczek Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Sędziejowice Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Wodzierady Ld12SldB(a)Pa01 
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Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej 
Kod obszarów przekroczeń 

Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  powiat gmina 

wiejska Widawa 
Ld12SldB(a)Pa06 Załącznik nr 2b Rys.53, 54 

Ld12SldB(a)Pa15 Załącznik nr 2b Rys. 71, 72 
 

Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej 
Kod obszarów przekroczeń 

Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  powiat gmina 

łęczycki 

miejska Łęczyca Ld12SldB(a)Pa01 

Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 
wiejska Łęczyca Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Daszyna Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Góra Świętej Małgorzaty Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Grabów Ld12SldB(a)Pa10 Załącznik nr 2b Rys. 61, 62 

wiejska Witonia 
Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

Ld12SldB(a)Pa27 Załącznik nr 2b Rys. 95, 96 

wiejska Piątek Ld12SldB(a)Pa28 Załącznik nr 2b Rys. 97, 98 

łowicki 

miejska Łowicz Ld12SldB(a)Pa01 

Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

wiejska Łowicz Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Bielawy Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Chąśno Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Domaniewice Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Kiernozia Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Kocierzew Południowy Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Łyszkowice Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Nieborów Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Zduny Ld12SldB(a)Pa01 

łódzki wschodni 

wiejska Andrespol Ld10SldB(a)Pa06 
Załącznik nr 2 Rys. 13 

wiejska Brójce Ld10SldB(a)Pa06 

miejsko-wiejska Koluszki Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

wiejska Nowosolna Ld11SldB(a)Pa02 Załącznik nr 2a Rys. 27, 28 

miejsko-wiejska Rzgów Ld12SldB(a)Pa01 
Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

miejsko-wiejska Tuszyn Ld12SldB(a)Pa01 

opoczyński 
miejsko-wiejska Opoczno Ld10SldB(a)Pa05 

Załącznik nr 2 Rys. 12 
wiejska Białaczów Ld10SldB(a)Pa05 
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Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej 
Kod obszarów przekroczeń 

Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  powiat gmina 

wiejska Paradyż Ld12SldB(a)Pa03 Załącznik nr 2b Rys. 47, 48 

wiejska Sławno Ld10SldB(a)Pa05 Załącznik nr 2 Rys. 12 

wiejska Żarnów Ld12SldB(a)Pa03 Załącznik nr 2b Rys. 47, 48 

miejsko-wiejska Drzewica 
Ld12SldB(a)Pa20 Załącznik nr 2b Rys. 81, 82 

Ld12SldB(a)Pa24 Załącznik nr 2b Rys. 89, 90 

wiejska Mniszków 
Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

Ld12SldB(a)Pa36 Załącznik nr 2b Rys. 113, 114 
 

Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej 
Kod obszarów przekroczeń 

Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  powiat gmina 

pabianicki 

wiejska Pabianice Ld10SldB(a)Pa03 Załącznik nr 2 Rys. 10 

wiejska Lutomiersk Ld10SldB(a)Pa03 Załącznik nr 2 Rys. 10 

wiejska Dłutów 
Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

Ld12SldB(a)Pa29 Załącznik nr 2b Rys. 99, 100 

wiejska Dobroń Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

wiejska Ksawerów Ld10SldB(a)Pa03 Załącznik nr 2 Rys. 10 

pajęczański 

miejsko-wiejska Działoszyn Ld12SldB(a)Pa01 

Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

miejsko-wiejska Pajęczno Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Rząśnia Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Strzelce Wielkie Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Sulmierzyce Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Nowa Brzeźnica 
Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

Ld12SldB(a)Pa32 Załącznik nr 2b Rys. 105, 106 

wiejska Siemkowice 

Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

Ld12SldB(a)Pa34 Załącznik nr 2b Rys. 109, 110 

Ld12SldB(a)Pa35 Załącznik nr 2b Rys. 111, 112 

wiejska Kiełczygłów Ld12SldB(a)Pa39 Załącznik nr 2b Rys. 117, 118 

miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski Ld10SldB(a)Pa07 Załącznik nr 2 Rys. 14 

piotrkowski 

miejsko-wiejska Sulejów Ld10SldB(a)Pa04 Załącznik nr 2 Rys. 11 

wiejska Aleksandrów Ld12SldB(a)Pa01 
Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

wiejska Czarnocin Ld12SldB(a)Pa01 
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Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej 
Kod obszarów przekroczeń 

Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  powiat gmina 

wiejska Gorzkowice Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Grabica Ld10SldB(a)Pa04 Załącznik nr 2 Rys. 11 

wiejska Łęki Szlacheckie Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

wiejska Moszczenica Ld10SldB(a)Pa04 Załącznik nr 2 Rys. 11 

wiejska Ręczno Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

wiejska Rozprza Ld11SldB(a)Pa04 Załącznik nr 2a Rys. 31, 32 

miejsko-wiejska Wolbórz Ld10SldB(a)Pa04 Załącznik nr 2 Rys. 11 

wiejska Wola Krzysztoporska Ld10SldB(a)Pa04 Załącznik nr 2 Rys. 11 

poddębicki 
miejsko-wiejska Poddębice Ld12SldB(a)Pa21 Załącznik nr 2b Rys. 83, 84 

miejsko-wiejska Uniejów Ld12SldB(a)Pa25 Załącznik nr 2b Rys. 91, 92 
 

Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej 
Kod obszarów przekroczeń 

Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  powiat gmina 

radomszczański 

miejska Radomsko Ld12SldB(a)Pa01 

Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

wiejska Radomsko Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Dobryszyce Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Gidle Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Gomunice Ld12SldB(a)Pa01 

miejsko-wiejska Kamieńsk Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Kobiele Wielkie Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Kodrąb Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Lgota Wielka Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Ładzice Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Masłowice Ld12SldB(a)Pa01 

miejsko-wiejska Przedbórz Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Wielgomłyny Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Żytno Ld12SldB(a)Pa01 

rawski 

miejska Rawa Mazowiecka Ld12SldB(a)Pa05 

Załącznik nr 2b Rys. 51, 52 wiejska Rawa Mazowiecka Ld12SldB(a)Pa05 

wiejska Cielądz Ld12SldB(a)Pa05 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 158 – Poz. 4557



Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej 
Kod obszarów przekroczeń 

Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  powiat gmina 

wiejska Regnów Ld12SldB(a)Pa05 

miejsko-wiejska Biała Rawska Ld12SldB(a)Pa11 Załącznik nr 2b Rys. 63, 64 

sieradzki 

miejska Sieradz Ld12SldB(a)Pa01 
Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

wiejska Sieradz Ld12SldB(a)Pa01 

miejsko-wiejska Błaszki 
Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

Ld12SldB(a)Pa07 Załącznik nr 2b Rys. 55, 56 

miejsko-wiejska Warta 
Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

Ld12SldB(a)Pa12 Załącznik nr 2b Rys. 65, 66 

wiejska Wróblew Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

miejsko-wiejska Złoczew Ld12SldB(a)Pa13 Załącznik nr 2b Rys. 67, 68 

wiejska Burzenin Ld12SldB(a)Pa23 Załącznik nr 2b Rys. 87, 88 

wiejska Brzeźnio Ld12SldB(a)Pa26 Załącznik nr 2b Rys. 93, 94 

miasto na prawach powiatu Skierniewice Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 
 

Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej 
Kod obszarów przekroczeń 

Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  powiat gmina 

skierniewicki 

wiejska Skierniewice Ld12SldB(a)Pa01 
Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

wiejska Bolimów Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Głuchów 

Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

Ld12SldB(a)Pa19 Załącznik nr 2b Rys. 79, 80 

Ld12SldB(a)Pa22 Załącznik nr 2b Rys. 85, 86 

Ld12SldB(a)Pa37 Załącznik nr 2b Rys. 115, 116 

wiejska Godzianów Ld12SldB(a)Pa01 

Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

wiejska Lipce Reymontowskie Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Maków Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Nowy Kawęczyn Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Słupia Ld12SldB(a)Pa01 

tomaszowski 

miejski Tomaszów Mazowiecki Ld12SldB(a)Pa01 

Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 wiejska Tomaszów Mazowiecki Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Będków Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Czerniewice Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 
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Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej 
Kod obszarów przekroczeń 

Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  powiat gmina 

Ld12SldB(a)Pa05 Załącznik nr 2b Rys. 51, 52 

Ld12SldB(a)Pa31 Załącznik nr 2b Rys. 103, 104 

wiejska Inowłódz Ld12SldB(a)Pa01 

Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 wiejska Lubochnia Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Ujazd Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Rokiciny 
Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

Ld12SldB(a)Pa30 Załącznik nr 2b Rys. 101, 102 

wiejska Rzeczyca Ld12SldB(a)Pa40 Załącznik nr 2b Rys. 119, 120 

wieluński 

miejsko-wiejska Wieluń Ld12SldB(a)Pa02 

Załącznik nr 2b Rys. 45, 46 
wiejska Biała Ld12SldB(a)Pa02 

wiejska Czarnożyły Ld12SldB(a)Pa02 

wiejska Mokrsko Ld12SldB(a)Pa02 

wiejska Pątnów 
Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

Ld12SldB(a)Pa02 Załącznik nr 2b Rys. 45, 46 

wiejska Skomlin Ld12SldB(a)Pa02 
Załącznik nr 2b Rys. 45, 46 

wiejska Wierzchlas Ld12SldB(a)Pa02 

wiejska Ostrówek Ld12SldB(a)Pa14 Załącznik nr 2b Rys. 69, 70 

wiejska Osjaków Ld12SldB(a)Pa16 Załącznik nr 2b Rys. 73, 74 
 

Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej 
Kod obszarów przekroczeń 

Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  powiat gmina 

wieruszowski 

miejsko-wiejska Wieruszów Ld12SldB(a)Pa02 

Załącznik nr 2b Rys. 45, 46 

wiejska Bolesławiec Ld12SldB(a)Pa02 

wiejska Czastary Ld12SldB(a)Pa02 

wiejska Galewice Ld12SldB(a)Pa02 

wiejska Łubnice Ld12SldB(a)Pa02 

wiejska Sokolniki Ld12SldB(a)Pa02 

wiejska Lututów Ld12SldB(a)Pa17 Załącznik nr 2b Rys. 75, 76 

zduńskowolski 

miejska Zduńska Wola Ld12SldB(a)Pa01 
Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

wiejska Zduńska Wola Ld12SldB(a)Pa01 

miejsko-wiejska Szadek 
Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

Ld12SldB(a)Pa18 Załącznik nr 2b Rys. 77, 78 
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Lokalizacja obszarów przekroczeń w strefie łódzkiej 
Kod obszarów przekroczeń 

Odniesienie do przedstawienia graficznego 

obszarów przekroczeń  powiat gmina 

wiejska Zapolice Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

zgierski 

miejska Głowno Ld12SldB(a)Pa01 

Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 
wiejska Głowno Ld12SldB(a)Pa01 

miejska Ozorków Ld12SldB(a)Pa01 

wiejska Ozorków Ld12SldB(a)Pa01 

obszar wiejski gminy miejsko-wiejskiej Aleksandrów Łódzki Ld10SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2 Rys. 8 

wiejska Parzęczew Ld12SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2b Rys. 41, 42, 43, 44 

miejsko-wiejska Stryków Ld11SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2a Rys. 25, 26 

wiejska Zgierz Ld10SldB(a)Pa01 Załącznik nr 2 Rys. 8 

* Przy określaniu kodów obszarów przekroczeń oraz odniesień do przedstawień graficznych obszarów przekroczeń przyjęto następujące zasady: 

1) obszary o kodach Ld10SldB(a)P… oraz załączniki nr 2 odnoszą się do uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. wykonanej w wyniku klasyfikacji stref 

przedstawionej w „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie łódzkim w 2010 r.”; 

2) obszary o kodach Ld11SldB(a)P… oraz załączniki nr 2a odnoszą się do uchwały nr XLII/778/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 listopada 2013 r. wykonanej w wyniku klasyfikacji stref 

przedstawionej w „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie łódzkim w 2011 r.”; 

3) obszary o kodach Ld12SldB(a)P… oraz załączniki nr 2b określono w wyniku klasyfikacji stref przedstawionej w „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie łódzkim w 2012 r.”.
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Załącznik nr 6  

do uchwały nr LIII/945/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 28 października 2014 r. 

„Załącznik nr 6a  

do uchwały nr XXXV/690/13 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

TRYB I SPOSÓB POWIADAMIANIA PODMIOTÓW O: 

- ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, ryzyku przekroczenia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 lub ryzyku przekroczenia poziomu docelowego B(a)P zawar-

tego w pyle zawieszonym PM10, 

- przekroczeniu poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, przekroczeniu poziomu dopuszczalne-

go pyłu zawieszonego PM2,5 lub przekroczeniu poziomu docelowego B(a)P zawartego w pyle zawieszo-

nym PM10, 

- ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10, 

- przekroczeniu poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10. 

 

Tabela 1. Tryb i sposób powiadamiania 

Zakres działań  

krótkoterminowych 

Podmioty realizujące 

działania 

Tryb powiadamiania przez  

Wojewódzki Zespół Zarządzania 

Kryzysowego 

Sposób 

powiadamiania 

1 2 3 4 

Alert poziom I – wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego lub ryzyka przekroczenia 

poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 

LdDKA01 – LdDKA07; 

LdDKI01 

organy administracji 

publicznej właściwe ze 

względu na lokalizację 

obszarów przekroczeń 

Niezwłocznie, po otrzymaniu informa-

cji od Łódzkiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska o 

ryzyku przekroczenia poziomu dopusz-

czalnego pyłu zawieszonego PM10 lub 

PM2,5 lub docelowego B(a)P 

- drogą e-mailową i telefoniczną, 

- na stronie internetowej Łódz-

kiego Urzędu Wojewódzkiego, 

- na stronach internetowych 

powiatów i gmin. 
LdDKP01 – LdDKP05 

podmioty korzystające 

ze środowiska 

W trybie określonym w art. 92 ust. 1d 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska LdDKM01 – LdDKM07 obywatele 

Alert poziom II – wystąpienie przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego lub przekroczenia poziomu doce-

lowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 

LdDKP01 – LdDKP07 
Podmioty korzystające 

ze środowiska 
W trybie określonym w art. 92 ust. 1d 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska 

- drogą e-mailową i telefoniczną, 

- na stronie internetowej Łódz-

kiego Urzędu Wojewódzkiego, 

- na stronach internetowych 

powiatów i gmin, 

- za pomocą lokalnych mediów  

LdDKM01 – LdDKM07 obywatele 

Alert poziom III – wystąpienie ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (możliwość wystąpienia 

smogu pyłowego) 

LdDKA01 – LdDKA04; 

LdDKA08 – LdDKA15; 

LdDKI01 

organy administracji 

publicznej właściwe ze 

względu na lokalizację 

obszarów przekroczeń 

Niezwłocznie, po otrzymaniu informa-

cji od Łódzkiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska o 

ryzyku przekroczenia poziomu alarmo-

wego pyłu zawieszonego PM10 

- drogą e-mailową i telefoniczną,  

- na stronie internetowej Łódz-

kiego Urzędu Wojewódzkiego, 

- na stronach internetowych 

powiatów i gmin, 

- za pomocą lokalnych mediów 

LdDKP01 – LdDKP05; 

LdDKP07 – LdDKP11; 

LdDKI01 

podmioty korzystające 

ze środowiska W trybie określonym w art. 92 ust. 1d 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska  
LdDKM01; 

LdDKM03 – LdDKM07; 

LdDKM09 – LdDKM11; 

obywatele 
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Zakres działań  

krótkoterminowych 

Podmioty realizujące 

działania 

Tryb powiadamiania przez  

Wojewódzki Zespół Zarządzania 

Kryzysowego 

Sposób 

powiadamiania 

1 2 3 4 

LdDKI01 

LdDKM08 

grupy osób szczególnie 

wrażliwych na wysokie 

stężenia pyłu zawie-

szonego PM10 

Alert poziom IV – wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10  

(smog pyłowy) 

LdDKP01 – LdDKP05; 

LdDKP07 – LdDKP09; 

LdDKP12 – LdDKP14; 

LdDKI01 

podmioty korzystające 

ze środowiska 

Niezwłocznie, po otrzymaniu informa-

cji od Łódzkiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska o 

przekroczeniu poziomu alarmowego 

pyłu zawieszonego PM10 

- drogą e-mailową i telefoniczną,  

- na stronie internetowej Łódz-

kiego Urzędu Wojewódzkiego, 

- na stronach internetowych 

powiatów i gmin, 

- za pomocą lokalnych mediów 

LdDKM01; 

LdDKM03 – LdDKM08; 

LdDKM10 – LdDKM13; 

LdDKI01 

obywatele 

W trybie określonym w art. 92 ust. 1d 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska 

 

 

Załącznik nr 7  

do uchwały nr LIII/945/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 28 października 2014 r. 

„Załącznik nr 6b  

do uchwały nr XXXV/690/13 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

PRZEWIDYWANE SKUTKI REALIZACJI DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH, ZAGROŻENIA 

I BARIERY REALIZACJI 

Przewidywane skutki realizacji działań krótkoterminowych:  

1. Krótkotrwałe zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów. 

2. Zmniejszenie zużycia paliw w maszynach silnikowych. 

3. Krótkotrwałe ograniczenie pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, benzo(a)pirenu zawarte-

go w pyle zawieszonym PM10 oraz prekursorów aerozoli wtórnych. 

4. Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, ben-

zo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10. 

Główne zagrożenia i bariery w realizacji Planu: 

1. Narastające natężenie ruchu pojazdów silnikowych w całym kraju i wzrost emisji tlenków azotu. 

2. Budowa i rozbudowa dróg szybkiego ruchu i autostrad – wzrost zużycia paliw. 

3. Brak przepisów zapewniających wprowadzenie skutecznych, krótkoterminowych ograniczeń ruchu lub 

wyłączenia z ruchu pojazdów silnikowych ze względu na konieczność ochrony powietrza i zdrowia oby-

wateli. 
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4. Brak przepisów ustawowych ograniczających korzystanie z pojazdów, maszyn i urządzeń z silnikami spa-

linowymi, z uwagi na ponadnormatywne zanieczyszczenie powietrza oraz konieczność ochrony zdrowia 

ludzi. 

5. Powszechne korzystanie z pojazdów, maszyn i urządzeń silnikowych o przestarzałej konstrukcji i wyso-

kich wskaźnikach emisyjnych, z uwagi na brak możliwości finansowych obywateli na zakup niskoemisyj-

nych pojazdów, maszyn i urządzeń silnikowy zawansowanych technologicznie. 

6. Brak lub słabo rozwinięta komunikacja miejska i międzygminna zapewniająca obsługę i osiąganie po-

wszechnych celów podróży zwielokrotnionej liczby pasażerów w sytuacji wprowadzenia ograniczenia ru-

chu samochodów osobowych, ze względu na konieczność ochrony powietrza i zdrowia ludzi. 

7. Brak lub słabo rozwinięty transport szynowy miejski i międzygminny, mogący odciążyć komunikację sa-

mochodową. 

8. Brak systemów zarządzania ruchem na większości dróg w województwie i w związku z tym, brak możli-

wości szybkiego reagowania na komunikaty wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego wprowa-

dzającego min. ograniczenia prędkości na drogach, w sytuacjach ponadnormatywnego zanieczyszczenia 

powietrza. 

9. Brak parkingów ParkRide, w związku z tym, konieczność poruszania się po drogach miejskich samo-

chodów osobowych dowożących ludzi do miejsc pracy i nauki. 

10. Słabo rozwinięta sieć tras rowerowych. 

11. Brak wystarczającej edukacji ekologicznej obywateli na tematy związane z problematyką zanieczyszczeń 

powietrza oraz ich szkodliwym oddziaływaniem na zdrowie ludzi. 

12. Niewystarczająca edukacja ekologiczna kierowców i w związku z tym brak wiedzy na temat sposobów 

jazdy mających wpływ na zmniejszenie zużycia paliw w pojazdach silnikowych. 

13. Sprzeciw społeczeństwa w stosunku do pewnych ograniczeń (zakaz używania sprzętu ogrodniczego, bu-

dowlanego, ograniczenie prędkości ruchu), nawet jeśli podyktowane będą koniecznością ochrony zdrowia. 

14. Zła sytuacja ekonomiczna wielu mieszkańców skłaniająca do stosowania najtańszych wysokoemisyjnych 

metod ogrzewania. 
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Załącznik nr 8  
do uchwały nr LIII/945/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 28 października 2014 r. 

„Załącznik nr 8b 

do uchwały nr XXXV/690/13 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

1. Zagadnienia wstępne 

Pył zawieszony jest mieszaniną drobniutkich cząstek o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (PM10), 

dzięki czemu może wnikać do płuc. Najgroźniejsze dla zdrowia są cząsteczki o średnicy do 2,5 mikrometra, 

ponieważ mają zdolność przenikania do pęcherzyków płucnych i krwiobiegu. Inną istotną cechą decydującą 

o szkodliwości jest ich skład chemiczny. Na powierzchni pyłów przenoszone są toksyczne związki chemiczne, 

takie jak: metale ciężkie (arsen, nikiel, kadm, ołów, arsen i in.) oraz wielopierścieniowe węglowodory aroma-

tyczne (WWA), min. takie jak benzo(a)piren i benzen, a także dioksyny, furany, jony sodu, potasu, wapnia, 

magnezu, jony amonowe, siarczany, chlorki i in. 

Szkodliwość dla zdrowia pyłu zawieszonego przejawia się w ogólnym osłabieniu układu oddechowego, co 

skutkuje większą zachorowalnością na astmę, alergię, POChP (przewlekłą obturacyjną chorobę płuc), choroby 

o podłożu alergicznym. Drobniutkie cząsteczki pyłu wpływają szkodliwie na układ krwionośny, przyczyniając 

się do wzrostu liczby arytmii oraz zawałów serca. Cząsteczki węglowodorów aromatycznych takich jak ben-

zen, czy benzopiren wykazują właściwości rakotwórcze. Krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia pyłu 

PM10 jest równie niebezpieczna jak i wieloletnia ekspozycja na ledwie przekraczającą normę koncentrację 

pyłu, powodując wzrost liczby zgonów oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji. 

Z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że długotrwałe narażenie na działanie pyłu za-

wieszonego PM10 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Szacuje się, że życie przeciętnego mieszkańca 

Unii Europejskiej jest z tego powodu krótsze o ponad 8 miesięcy. Natomiast życie przeciętnego Polaka jest 

krótsze o kolejne 2 miesiące, z uwagi na występujące w naszym kraju większe zanieczyszczenie pyłem niż 

w krajach Unii. 

Na ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego i zawartego w nim benzo(a)pirenu przedstawiciela WWA 

narażone są szczególnie dzieci i osoby starsze. 

Z uwagi na stwierdzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przekroczenia pozio-

mu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie łódzkiej Sejmik Wo-

jewództwa Łódzkiego działając na podstawie art. 91 ust. 3, ust. 3a i ust. 5 oraz art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.) przyjął uchwa-

łę nr XXXV/690/13 z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w woj. 

łódzkim w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego ben-

zo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. 

Kod strefy: PL1002. (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2013 r. poz. 3471). Przekazana Zarządowi Wojewódz-

twa Łódzkiego tzw. „Ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2011 roku”, wskazująca nowe obszary 

przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego ben-

zo(a)pirenu stanowiła podstawę do zmiany Programu, co Sejmik Województwa przyjął uchwałą nr XLII/778/13 

z dnia 25 listopada 2013 roku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2014 r. poz. 106). W wyniku klasyfikacji 

stref dokonanej w ramach „Oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2012 roku” WIOŚ w Łodzi 

wytypował następne obszary przekroczeń poziomu dopuszczalnego zawieszonego PM10 i poziomu docelowe-

go benzo(a)pirenu, które winny być objęte programem ochrony powietrza. W związku z tym, Sejmik Woje-

wództwa z mocy art. 91 ust. 3 i ust. 5 ustawy - Prawo ochrony środowiska jest zobowiązany do kolejnej zmiany 

przedmiotowej uchwały i planu działań krótkoterminowych, stanowiącego na podstawie art. 91 ust. 3a ustawy 

integralną część Programu, który dodatkowo uszczegółowiono. 
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Po zmianach w uchwale Sejmiku programem ochrony powietrza i planem działań krótkoterminowych obję-

to następujące gminy, w których zidentyfikowano przekroczenia i określono zakres działań naprawczych, tj.: 

1) w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10: 

a) powiat bełchatowski – gmina miejska Bełchatów, 

b) powiat brzeziński – gmina wiejska Brzeziny, gmina miejska Brzeziny, 

c) powiat kutnowski – gmina wiejska Kutno, gmina miejska Kutno, 

d) powiat łaski – gmina miejsko-wiejska Łask, 

e) powiat łęczycki – gmina miejska Łęczyca, 

f) powiat łowicki – gmina wiejska Łowicz, gmina miejska Łowicz, 

g) powiat łódzki wschodni - gmina wiejska Andrespol, gmina wiejska Brójce, gmina miejsko-wiejska Ko-

luszki, gmina wiejska Nowosolna, gmina miejsko-wiejska Rzgów, gmina miejsko-wiejska Tuszyn, 

h) powiat opoczyński – gmina miejsko-wiejska Opoczno, 

i) powiat pabianicki – gmina wiejska Dobroń, gmina wiejska Ksawerów, gmina wiejska Pabianice, 

j) powiat piotrkowski – gmina wiejska Grabica, gmina wiejska Moszczenica, gmina miejsko-wiejska Sule-

jów, gmina wiejska Wola Krzysztoporska, 

k) powiat radomszczański – gmina wiejska Ładzice, gmina miejska Radomsko, 

l) powiat rawski – gmina miejska Rawa Mazowiecka, 

m) powiat sieradzki – gmina miejska Sieradz, 

n) powiat tomaszowski – gmina wiejska Lubochnia, gmina wiejska Tomaszów Mazowiecki, gmina miejska 

Tomaszów Mazowiecki, 

o) powiat wieluński – gmina miejsko-wiejska Wieluń, 

p) powiat zduńskowolski – gmina miejska Zduńska Wola, 

q) powiat zgierski – część wiejska gminy miejsko-wiejskiej Aleksandrów Łódzki, gmina miejska Głowno, 

gmina miejska Ozorków, gmina miejsko-wiejska Stryków, gmina wiejska Zgierz, 

r) miasto na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski, 

s) miasto na prawach powiatu – Skierniewice; 

2) w celu osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 – miasto na prawach powiatu 

Piotrków Trybunalski; 

3) w celu osiągnięcia poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10: 

a) powiat bełchatowski – gmina wiejska Bełchatów, gmina miejska Bełchatów, gmina wiejska Drużbice, 

gmina wiejska Kleszczów, gmina wiejska Kluki, gmina wiejska Rusiec, gmina wiejska Szczerców, gmi-

na miejsko-wiejska Zelów, 

b) powiat brzeziński – gmina wiejska Brzeziny, gmina miejska Brzeziny, gmina wiejska Dmosin, gmina 

wiejska Jeżów, gmina wiejska Rogów, 

c) powiat kutnowski – gmina wiejska Bedlno, gmina miejsko-wiejska Krośniewice, gmina wiejska Krzyża-

nów, gmina wiejska Kutno, gmina miejska Kutno, gmina wiejska Łanięta, gmina wiejska Nowe Ostro-

wy, gmina wiejska Oporów, gmina wiejska Strzelce, gmina miejsko-wiejska Żychlin, 

d) powiat łaski – gmina wiejska Buczek, gmina miejsko-wiejska Łask, gmina wiejska Sędziejowice, gmina 

wiejska Widawa, gmina wiejska Wodzierady, 

e) powiat łęczycki – gmina wiejska Daszyna, gmina wiejska Góra Świętej Małgorzaty, gmina wiejska Gra-

bów, gmina wiejska Łęczyca, gmina miejska Łęczyca, gmina wiejska Piątek, gmina wiejska Witonia, 
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f) powiat łowicki – gmina wiejska Bielawy, gmina wiejska Chąśno, gmina wiejska Domaniewice, gmina 

wiejska Kiernozia, gmina wiejska Kocierzew Południowy, gmina wiejska Łowicz, gmina miejska Ło-

wicz, gmina wiejska Łyszkowice, gmina wiejska Nieborów, gmina wiejska Zduny, 

g) powiat łódzki wschodni – gmina wiejska Andrespol, gmina wiejska Brójce, gmina wiejska Nowosolna, 

gmina miejsko-wiejska Koluszki, gmina miejsko-wiejska Rzgów, gmina miejsko-wiejska Tuszyn, 

h) powiat opoczyński – gmina wiejska Białaczów, gmina miejsko-wiejska Drzewica, gmina wiejska 

Mniszków, gmina miejsko-wiejska Opoczno, gmina wiejska Paradyż, gmina wiejska Sławno, gmina 

wiejska Żarnów, 

i) powiat pabianicki – gmina wiejska Dłutów, gmina wiejska Dobroń, gmina wiejska Ksawerów, gmina 

wiejska Lutomiersk, gmina wiejska Pabianice, 

j) powiat pajęczański – gmina miejsko-wiejska Działoszyn, gmina wiejska Kiełczygłów, gmina wiejska 

Nowa Brzeźnica, gmina miejsko-wiejska Pajęczno, gmina wiejska Rząśnia, gmina wiejska Siemkowice, 

gmina wiejska Strzelce Wielkie, gmina wiejska Sulmierzyce, 

k) powiat piotrkowski – gmina wiejska Aleksandrów, gmina wiejska Czarnocin, gmina wiejska Gorzkowi-

ce, gmina wiejska Grabica, gmina wiejska Moszczenica, gmina wiejska Ręczno, gmina wiejska Rozprza, 

gmina miejsko-wiejska Sulejów, gmina wiejska Łęki Szlacheckie, gmina wiejska Wola Krzysztoporska, 

gmina miejsko-wiejska Wolbórz, 

l) powiat poddębicki – gmina miejsko-wiejska Poddębice, gmina miejsko-wiejska Uniejów, 

m) powiat radomszczański – gmina wiejska Dobryszyce, gmina wiejska Gidle, gmina wiejska Gomunice, 

gmina miejsko-wiejska Kamieńsk, gmina wiejska Kobiele Wielkie, gmina wiejska Kodrąb, gmina wiej-

ska Lgota Wielka, gmina wiejska Ładzice, gmina wiejska Masłowice, gmina miejsko-wiejska Przedbórz, 

gmina wiejska Radomsko, gmina miejska Radomsko, gmina wiejska Wielgomłyny, gmina wiejska Żytno, 

n) powiat rawski – gmina miejsko-wiejska Biała Rawska, gmina wiejska Cielądz, gmina wiejska Rawa Ma-

zowiecka, gmina miejska Rawa Mazowiecka, gmina wiejska Regnów, 

o) powiat sieradzki – gmina miejsko-wiejska Błaszki, gmina wiejska Brzeźnio, gmina wiejska Burzenin, 

gmina wiejska Sieradz, gmina miejska Sieradz, gmina miejsko-wiejska Warta, gmina wiejska Wróblew, 

gmina miejsko-wiejska Złoczew, 

p) powiat skierniewicki – gmina wiejska Bolimów, gmina wiejska Głuchów, gmina wiejska Godzianów, 

gmina wiejska Lipce Reymontowskie, gmina wiejska Maków, gmina wiejska Nowy Kawęczyn, gmina 

wiejska Skierniewice, gmina wiejska Słupia, 

q) powiat tomaszowski – gmina wiejska Będków, gmina wiejska Czerniewice, gmina wiejska Inowłódz, 

gmina wiejska Lubochnia, gmina wiejska Rokociny, gmina wiejska Rzeczyca, gmina wiejska Tomaszów 

Mazowiecki, gmina miejska Tomaszów Mazowiecki, gmina wiejska Ujazd, 

r) powiat wieluński – gmina wiejska Biała, gmina wiejska Czarnożyły, gmina wiejska Mokrsko, gmina 

wiejska Osjaków, gmina wiejska Ostrówek, gmina wiejska Pątnów, gmina wiejska Skomlin, gmina miej-

sko-wiejska Wieluń, gmina wiejska Wierzchlas, 

s) powiat wieruszowski – gmina wiejska Bolesławiec, gmina wiejska Czastary, gmina wiejska Galewice, 

gmina wiejska Lututów, gmina wiejska Łubnice, gmina wiejska Sokolniki, gmina miejsko-wiejska Wie-

ruszów, 

t) powiat zduńskowolski – gmina miejsko-wiejska Szadek, gmina wiejska Zapolice, gmina wiejska Zduń-

ska Wola, gmina miejska Zduńska Wola, 

u) powiat zgierski – część wiejska gminy miejsko-wiejskiej Aleksandrów Łódzki, gmina wiejska Głowno, 

gmina miejska Głowno, gmina wiejska Ozorków, gmina miejska Ozorków, gmina wiejska Parzęczew, 

gmina miejsko-wiejska Stryków, gmina wiejska Zgierz, 

v) miasto na prawach powiatu – Piotrków Trybunalski, 

w) miasto na prawach powiatu – Skierniewice. 
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Materiałem merytorycznym do zmiany uchwały Sejmiku Województwa są analizy i obliczenia zawarte 

w studium pt. „Opracowanie i aktualizacja programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkotermino-

wych na podstawie oceny jakości powietrza w województwie łódzkim w 2012 r. w celu osiągnięcia standardów 

jakości powietrza i poziomów docelowych”. Autorem opracowań jest Biuro Studiów i Pomiarów Proekolo-

gicznych „EKOMETRIA” Sp. z o.o. z Gdańska. 

Wykonanie opracowań było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Łodzi. 

Mając na uwadze art. 91 ust. 1 i ust. 5 i ust. 9 ustawy - Prawo ochrony środowiska Zarząd Województwa 

Łódzkiego przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 z dnia 26 kwietnia 

2013 roku do zaopiniowania właściwym organom administracji samorządowej oraz zapewnił udział społeczeń-

stwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie Programu. Przesłane uwagi i wnioski zostały 

uwzględnione przy sporządzeniu zmian w Programie. 

Program wraz z Planem został sporządzony na podstawie przepisów art. 84 ust. 2 i art. 92 ust. 2 ustawy - 

Prawo ochrony środowiska i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie pro-

gramów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych (Dz. U. 2012 r. poz. 1028), z uwzględnie-

niem przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu 

przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2012 r. poz. 1034). 

2. Metody stosowane do oceny jakości powietrza i programu ochrony powietrza 

Poziom stężeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i B(a)P wyznaczono na podstawie wyników pomiarów 

w punktach pomiarowych Wojewódzkiego Systemu Oceny Jakości Powietrza, działającego w ramach Pań-

stwowego Monitoringu Środowiska oraz metody uzupełniającej - modelowania matematycznego. 

2.1. Pomiary stężeń pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu 

W 2012 r. pomiary stężeń pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu prowadzono w punktach pomiaro-

wych Wojewódzkiego Sytemu Oceny Jakości Powietrza. Lokalizację punktów pomiaru stężeń pyłu zawieszo-

nego PM10 i benzo(a)pirenu w 2012 roku przedstawia załącznik nr 1b do uchwały. 

W 2012 roku monitoring jakości powietrza w strefie łódzkiej w zakresie zanieczyszczenia pyłem zawieszo-

nym PM2,5 był prowadzony na 1 stanowisku w Piotrkowie Trybunalskim, na którym zmierzone stężenia prze-

kroczyły poziom dopuszczalny, natomiast w zakresie zanieczyszczenia pyłem zawieszonym PM10 na 

13 stanowiskach (Gajew, Piotrków Trybunalski – 2 stanowiska, Radomsko – 2 stanowiska, Kutno, Sieradz, 

Skierniewice, Opoczno, Brzeziny, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Zduńska Wola), gdzie przekro-

czenie poziomu dopuszczalnego stężenia średniego dobowego i średniego rocznego stwierdzono na wszystkich 

stanowiskach pomiarowych. Największe stężenia odnotowano w Opocznie i Radomsku, gdzie normy zostały 

przekroczone ponad dwukrotnie. W 2012 r., w porównaniu do 2011 r., wzrosła liczba stanowisk pomiaru stężeń 

bezno(a)pirenu z trzech do dziesięciu. Wielokrotne przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu odno-

towano we wszystkich punktach pomiarowych, tj.: Kutnie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Brzezinach, 

Radomsku, Rawie Mazowieckiej, Sieradzu, Skierniewicach, Tomaszowie Mazowieckim i Zduńskiej Woli. 

Występowanie ponadnormatywnych stężeń benzo(a)pirenu stwierdzono prawie we wszystkich gminach woje-

wództwa, z wyjątkiem gmin: Brąszewice, Budziszewice, Dalików, Dąbrowice, Goszczanów, Klonowa, Ko-

nopnica, Kowiesy, Pęczniew, Poświętne, Sadkowice, Świnice Warckie, Wartkowice, Zadzim, Żelechlinek. 

2.2. Modelowanie matematyczne 

Modelowanie matematyczne jest metodą wspomagającą techniki pomiarowe. Pozwala one na uzyskanie in-

formacji o przestrzennym zróżnicowaniu stężeń na obszarze strefy. W strefie łódzkiej do modelowania posłużył 

model CALPUFF z preprocesorem CALMET, który uwzględnia rzeźbę terenu oraz wpływ pól meteorologicz-

nych zmiennych w czasie i przestrzeni oraz przemiany i depozycję zanieczyszczeń. Do modelu CALPUFF jako 

dane wejściowe zastosowano wyniki modelowania modelem CALMET, czyli parametry pola meteorologicz-

nego dla obszarów strefy oraz dane o emisji zanieczyszczeń: punktowej, liniowej, powierzchniowej, związane 

z działalnością rolniczą. W ostatnim etapie wyniki modelowania przetworzono z użyciem pakietu oprogramo-

wania wykonanego w firmie BSiPP „Ekometria”. 

Model jest jednym z polecanych przez Ministerstwo Środowiska i GIOŚ w opracowaniu z 2008 roku pt. 

„Aktualizacja zasad sporządzania naprawczych programów ochrony powietrza w strefach” oraz w pracy 
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„Wskazówki dotyczące modelowania matematycznego w systemie zarządzania jakością powietrza” przygoto-

wanej na zlecenie i Ministerstwa Środowiska w 2003 r. Jest również jednym z rekomendowanych przez EPA. 

Dokładność (niepewność) modelu CALPUFF’a jest szacowana na 70-80% dla wartości średniorocznych np. 

NO2 (błąd oszacowania, definiowany jako maksymalne odchylenie mierzonych i obliczanych poziomów sub-

stancji wynosi 20-30%), czyli spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1032). 

Stosowana w powyższym rozporządzeniu miara niepewności modelowania jest wyrażana poprzez błąd 

względny (Bw): 

Bw = (Sp -Sm)/Sp, 

gdzie: 

Sp – wartość PM10 wyznaczona pomiarowo, 

Sm – wartość PM10 wyznaczona modelowo. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 169 – Poz. 4557



Pył zawieszony PM10 

Tabela 1. Niepewność modelowania pyłu zawieszonego PM10 w strefie łódzkiej w 2012 r. 

Lp. Lokalizacja stacji Kod krajowy stacji 

Pył zawieszony 

PM10 24h 

[µg/m3] 

Pył zawieszony 

PM10 rok 

[µg/m3] 

Sp (pomiar) Sm (model) 
Bw 

(błąd względny) 
Sp (pomiar) Sm (model) 

Bw 

(błąd względny) 

1 
Brzeziny, 

ul. Reformacka 1 
LdBrzeziWIOSMReforma 84,5 61,8 -27 42,9 33,1 -23 

2 
Kutno, 

ul Wilcza 
LdKutnoWIOSMWilcza 74,0 68,3 -8 38,3 41,1 7 

3 
Opoczno, 

Pl. Kościuszki 15 
LdOpocznWIOSMPlKosci 120,0 58,1 -52 60,2 32,7 -46 

4 
Pabianice, 

ul. Kilińskiego 41 
LdPabianWIOSMKilinsk 86,0 63,1 -27 43,6 33,0 -24 

5 
Piotrków Trybunalski, 

ul. Sienkiewicza 16 
LdPiotrkWIOSMSienkie 97,0 96,2 -1 48,0 47,7 -1 

6 
Radomsko, 

ul. Rolna 2 
LdRadomsWIOSMRolna2 101,6 71,0 -30 51,8 36,0 -31 

7 
Rawa Mazowiecka, 

ul. Niepodległości 8 
LdRawaMaWIOSMKoscius 89,9 71,0 -21 43,5 38,0 -13 

8 
Sieradz, 

ul. Grunwaldzka 28 
LdSieradWSSEMGrunwal 79,0 81,7 3 38,2 38,2 0 

9 
Skierniewice, 

ul. Jagiellońska 28 
LdSkiernWIOSMWitaStw 83,8 54,3 -35 43,0 28,9 -33 

10 
Tomaszów Mazowiecki 

ul. Św. Antoniego 43 
LdTomaszWIOSMSwAnton 91,7 82,2 -10 46,3 42,8 -8 

11 
Zduńska Wola, 

ul. Królewska 10 
LdZdWolaWIOSMKrolews 92,5 61,7 -33 46,7 30,6 -34 

12 Gajew LdGajewWIOSAGajew 43,8 31,4 -28 24,0 19,4 -19 

13 
Piotrków Trybunalski, 

Krakowskie Przedmieście 
LdPiotrkWIOSAKrakPrz 72,5 69,9 -4 38,1 36,8 -4 

14 
Radomsko, 

ul. Sokola 4 
LdRadomsWIOSASokola4 62,8 62,6 0 34,5 34,8 1 

1 Punkt należący administracyjnie do aglomeracji łódzkiej. 
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Analiza błędu względnego wskazuje na bardzo dobrą zgodność wyników modelowania z pomiarami. Błąd 

względny na wszystkich stanowiskach określony dla stężeń średniorocznych jest niższy od dopuszczalnej war-

tości 50%. 

Jedynie w przypadku jednego punktu pomiarowego w Opocznie wyniki modelowania wskazują na dość wy-

sokie niedoszacowanie wartości stężeń pyłu zawieszonego PM10 z modelowania. Wiąże się to przede wszyst-

kim z możliwym niedoszacowaniem emisji z indywidualnego ogrzewania jak i ze stosowaniem gorszej jakości 

paliw. 

B(a)P zawarty w pyle zawieszonym PM10 

Tabela 2. Niepewność modelowania B(a)P w strefie łódzkiej w 2012 r. 

Lp. Lokalizacja stacji Kod krajowy stacji 

B(a)P rok [ng/m3] 

Sp (pomiar) Sm (model) 
Bw 

(błąd względny) 

1 Brzeziny, ul. Reformacka 1 LdBrzeziWIOSMReforma 10,5 4,6 -56 

2 Kutno, ul. Wilcza LdKutnoWIOSMWilcza 5,1 5,5 8 

3 Opoczno, Pl. Kościuszki 15 LdOpocznWIOSMPlKosci 4,5 4,5 0 

4 
Piotrków Trybunalski 

ul. Sienkiewicza 16 
LdPiotrkWIOSMSienkie 19,2 4,7 -76 

5 Radomsko, ul. Rolna 2 LdRadomsWIOSMRolna2 7 3,5 -49 

6 
Rawa Mazowiecka 

ul. Niepodległości 8 
LdRawaMaWIOSMKoscius 9,6 7,5 -21 

7 Sieradz, ul. Grunwaldzka 28 LdSieradWSSEMGrunwal 10,8 5,7 -47 

8 
Skierniewice, 

ul. Jagiellońska 28 
LdSkiernWIOSMWitaStw 9 5,5 -39 

9 
Tomaszów Mazowiecki 

ul. Św. Antoniego 43 
LdTomaszWIOSMSwAnton 4,9 4,7 -4 

10 
Zduńska Wola, 

ul. Królewska 10 
LdZdWolaWIOSMKrolews 7,3 3,9 -47 

Analiza błędu względnego wskazuje na dość dobrą zgodność wyników modelowania z pomiarami. Błąd 

względny na prawie wszystkich stanowiskach określony dla stężeń średniorocznych jest niższy od dopuszczal-

nej wartości 60%. 

Jedynie w przypadku jednego punktu pomiarowego w Piotrkowie Trybunalskim wyniki modelowania 

wskazują na dość wysokie niedoszacowanie wartości B(a)P z modelowania. 

Również w kilku innych miastach (Brzeziny, Sieradz, Skierniewice, Radomsko, Zduńska Wola) wyniki mo-

delowania B(a)P wskazują na niedoszacowanie emisji powierzchniowej. Wiąże się to przede wszystkim 

z możliwym niedoszacowaniem emisji z indywidualnego ogrzewania jak i ze stosowaniem (głównie w mniej-

szych miejscowościach) gorszej niż zakładana jakoś paliw. 

3. Czynniki mające wpływ na przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 

i PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu B(a)P 

3.1. Warunki meteorologiczne w strefie łódzkiej w 2012 r. mające wpływ na poziom substancji i wyni-

ki uzyskiwane z modelowania 

Analizę podstawowych elementów i zjawisk meteorologicznych wykonano dla pól meteorologicznych, uzy-

skanych za pomocą modeli WRF/CALMET i obejmujących obszar strefy łódzkiej. Analiza dotyczy prędkości 

i kierunku wiatru, temperatury, opadów atmosferycznych, wilgotności względnej oraz klas równowagi atmosfe-

ry. Wspomniane elementy są wymagane przez model CALPUFF do wyznaczenia przestrzennego rozkładu 

stężeń zanieczyszczeń. 
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Warunki wietrzne 

W 2012 roku na obszarze strefy łódzkiej średnia roczna prędkość wiatru na wysokości 10 m zmieniała się 

w zakresie 4,3-4,7 m/s. Analiza częstość występowania prędkości wiatru z określonego zakresu wskazuje, że 

najczęściej występowały wiatry z zakresu prędkości od 3 m/s do 5 m/s. Udział tych wiatrów wynosił 44%. 

W sierpniu zauważalny był wzrost cisz atmosferycznych i wiatrów o małych prędkościach (nie przekraczają-

cych 1,5 m/s), natomiast w okresie styczeń-marzec zauważalny był wzrost udziału wiatrów najsilniejszych. 

Najniższy odsetek cisz oraz wiatrów o małych występował w centralnej części województwa, gdzie kształtował 

się na poziomie 5%. W północno wschodniej części województwa wartość tego parametru wzrosła do około 8%. 

 

 

Rys. 1. Procentowy udział prawdopodobieństwa występowania prędkości wiatru w określonych przedzia-

łach w strefie łódzkiej w 2012 r. 

W przypadku kierunku wiatru trudno wyznaczyć dominujący kierunek wiatru dla całego obszaru wojewódz-

twa, dlatego dla wybranych stacji pomiarowych wyznaczono odpowiadające im oczka siatki i dla nich wyko-

nano róże wiatru. Na podstawie analizy róż wiatrów można stwierdzić, iż w strefie łódzkiej w 2012 r. domino-

wały wiatry z sektora zachodniego, głównie z kierunku zachodniego i wyraźnym udziałem wiatrów południo-

wo-zachodnich. 

Temperatura powietrza 

Średnia roczna wartość temperatury dla strefy łódzkiej w 2012 roku wynosiła 9,9°C. Temperatura powietrza 

przyjmowała wartości z zakresu od około 9,2 – 9,6°C w centralnej i południowo-wschodniej części strefy do 

około 10–10,6°C w części południowo–zachodniej. Najchłodniejszym miesiącem w roku 2012 na obszarze 

strefy łódzkiej był luty, ze średnią temperaturą -5,5ºC. Ujemna średnia miesięczna wartość temperatury wystę-

powała ponadto w styczniu i grudniu. Najcieplejszym miesiącem w 2012 roku był lipiec ze średnią temperaturą 

na poziomie 21,7°C. Ponadto w najcieplejszych zazwyczaj miesiącach roku – czerwcu i sierpniu średnie mie-

sięczne wartości temperatury wynosiły odpowiednio 18,2°C oraz 20,3°C. 

Opad atmosferyczny 

Przestrzenny rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych w 2012 roku w strefie łódzkiej wskazuje na 

zmienność tego parametru w zakresie 390–600 mm. Najniższe sumy opadów wyróżniają północny obszar wo-

jewództwa, a najwyższe występują w południowej części województwa. Najwyższe sumy opadów występowa-

ły w czerwcu, a najniższe w maju. 
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Wilgotność powietrza 

Wilgotność powietrza na obszarze strefy łódzkiej w roku 2012 średnio wyniosła 67%. Zakres wilgotności 

powietrza na terenie strefy jest niewielki i wynosi od 66% do 69% - obszarem o najwyższej wartości omawia-

nego parametru jest rejon aglomeracji łódzkiej, a obszarem o najniższej wartości cała wschodnia część woje-

wództwa. Najniższe średnie miesięczne wartości wilgotności względnej powietrza wystąpiły w maju i w kwiet-

niu (57-58%) oraz w lipcu i w sierpniu (59%). Najwyższa wartość omawianego parametru wyróżnia miesiące 

zimowe – styczeń, luty i grudzień, w których średnia miesięczna wartość wilgotności względnej powietrza 

kształtowała się w granicach 79-82%. 

Klasa równowagi atmosfery 

Bardzo istotnym parametrem dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń jest klasa równowagi atmosfery 

Pasquilla, która opisuje pionowe ruchy powietrza związane z gradientem temperatury i prędkością wiatru. Wy-

stępuje 6 klas równowagi atmosfery, z których najmniej korzystne są – 1 i 2 oraz 5 i 6. 

A – ekstremalnie niestabilne warunki (równowaga bardzo chwiejna), 

B – umiarkowanie niestabilne warunki (równowaga chwiejna), 

C – nieznacznie niestabilne warunki (równowaga nieznacznie chwiejna), 

D – neutralne warunki (równowaga obojętna), 

E – nieznacznie stabilne warunki (równowaga stała), 

F – umiarkowanie stabilne warunki (równowaga bardzo stała). 

Najczęściej, w strefie łódzkiej występowała klasa równowagi atmosfery D, która jest zdecydowanie najko-

rzystniejsza dla rozpraszania zanieczyszczeń. W okresie wiosennym i letnim widoczny jest wyraźny wzrost 

częstości występowania klasy B i zmniejszenie częstości występowania klasy D, co oznacza pogorszenie się 

warunków związanych ze stanem równowagi atmosfery. 

3.2. Emisja do powietrza pyłu zawieszonego PM10 i zawartego w nim benzo(a)pirenu 

Na poziom stężeń pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu w strefie, oprócz warunków meteorologicznych ma 

wpływ emisja pochodząca z wewnątrz strefy oraz napływowa: z pasa 30 m wokół strefy, z województw 

ościennych, z pozostałej części Polski oraz Europy, ustalana w postaci warunków brzegowych. 

W nowoczesnych systemach szacowania poziomu emisji wprowadzono modele emisji uwzględniające 

zmienność czasową, przestrzenną i związaną ze zmiennością parametrów meteorologicznych, które są jednym 

z czynników decydujących o jakości modelowania emisji. 

Schemat modelowania emisji przedstawiono w załączniku nr 8 do uchwały. 

Źródła pochodzenia pyłu zawieszonego 

Pył zawieszony, zarówno PM10 jaki i PM2,5, może pochodzić z emisji bezpośredniej (pył pierwotny) lub 

w wyniku reakcji między substancjami znajdującymi się w atmosferze (pył wtórny). Pył wtórny to w głównej 

mierze pył zawieszony PM2,5. Prekursorami pyłów wtórnych są przede wszystkim tlenki siarki, tlenki azotu 

i amoniak. 

Źródła pyłu zawieszonego w powietrzu można podzielić na antropogeniczne i naturalne. Wśród antropoge-

nicznych wymienić należy: 

- źródła przemysłowe (energetyczne spalanie paliw i źródła technologiczne), 

- transport samochodowy (pył ze ścierania oraz pył unoszony), 

- spalanie paliw w sektorze bytowo-gospodarczym. 

Źródła naturalne to przede wszystkim: 

- pylenie roślin, 

- erozja gleb, 

- wietrzenie skał, 
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- aerozol morski. 

W zależności od typu źródła emisji pył zawieszony PM2,5 stanowi od 60% do ponad 90% pyłu zawieszo-

nego PM10. 

3.2.1. Emisja napływowa pyłu dla strefy strefa łódzka w 2012 r. 

Sposób szacowania emisji napływowej i określania warunków brzegowych omówiono w załączniku nr 8 do 

uchwały. 

Warunki brzegowe 

Przy formułowaniu Programu przeprowadzono analizę obejmującą emisję ze źródeł położonych w innych 

województwach, a nawet poza granicami kraju. W tym celu włączono w modelu CALPUFF moduł stężeń 

brzegowych, dla wszystkich substancji pierwotnych i wtórnych (azotany i siarczany) oraz amoniaku, określając 

wartości średnioroczne substancji oraz ich comiesięczną zmienność. Do wyznaczenia wielkości emisji wyko-

rzystano wyniki ze stacji pomiarowych systemu EMEP lub modelu EMEP. Poniżej przedstawiono napływ pyłu 

zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu w 2012 r. 

 

 

Rys. 2. Warunki brzegowe pyłu zawieszonego PM10 dla strefy łódzkiej w 2012 r. 
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Rys. 3. Warunki brzegowe B(a)P dla strefy łódzkiej w 2012 r. 
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Emisja punktowa i napływowa 

Do obliczeń emisji punktowej napływowej posłużyła utworzona przez „Ekometria” Sp. z o.o. baza emisji 

punktowej dla kraju, zawierająca następujące informacje o emitorach punktowych energetycznych i technolo-

gicznych: 

- Lokalizację, 

- Adres i nazwę, 

- Dane technologiczne emitora, 

- Dane technologiczne kotłów, 

- Emisje zanieczyszczeń, 

- Kategorię SNAP. 

Emisja powierzchniowa napływowa 

Emisja powierzchniowa analizowanych substancji z obszaru strefy łódzkiej oraz pasa 30 km wokół niej, 

w miastach powiatowych, została wyznaczona na podstawie informacji o sposobie ogrzewania, bilansie paliw 

pozyskanych z bazy danych statystycznych GUS, informacji o rozmieszczeniu ludności oraz dostępnych do-

kumentów, m.in. planów zaopatrzenia w ciepło, map sieci cieplnych i gazowych oraz studiów uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ponadto została przeprowadzona wizja lokalna, umożliwiająca 

identyfikację obszarów o określonych typach ogrzewania. Emisja w pozostałych miejscowościach została wy-

znaczona na podstawie liczby ludności oraz informacji o sposobach ogrzewania mieszkań w poszczególnych 

powiatach i gminach, uzyskanej z Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, zaktualizowanej dla roku 

2012. 

Wyznaczona emisja powierzchniowa pyłu zawieszonego PM10 oraz B(a)P może być niedoszacowana. 

W obliczeniach korzystano ze wskaźników emisji dla standardowego paliwa, nie uwzględniając gorszego jako-

ściowo węgla, drewna czy spalania odpadów. Z uwagi na brak inwentaryzacji kominków, nie zostały one 

w obliczeniach uwzględnione. Kominki opalane drewnem lub biopaliwem są obecnie instalowane nie tylko 

w zabudowie jednorodzinnej, ale również w zabudowie wielorodzinnej (kamienicach). Stanowią one często 

główne źródło grzewcze lub wykorzystywane są do dogrzewania pomieszczeń. Emisja B(a)P ze spalania drew-

na, szczególnie niesezonowanego, jest wyższa niż z węgla. W obliczeniach nie uwzględniono zabronionego 

prawem spalanie odpadów, które są nagminnie spalane w kotach i piecach domowych oraz małych zakładach 

produkcyjnych. Ponadto na terenie miast znajdują się zazwyczaj ogrody działkowe, częściowo zamieszkiwane 

przez cały rok, z których emisja zanieczyszczeń nie jest ujmowana w żadnych bilansach i raportach. 

Emisja liniowa napływowa 

Dane dotyczące emisji komunikacyjnej (liniowej) dla dróg krajowych i wojewódzkich pozyskano z opraco-

wań wykonanych przez „Transprojekt – Warszawa”: „Generalny pomiar ruchu w 2010 r.” – pomiar ruchu na 

drogach krajowych oraz „Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 roku”. Opracowania te zawierają 

wartości średnie dobowe natężenia ruchu (SDR) z uwzględnieniem struktury pojazdów oraz zamieszczają 

wskaźniki ilustrujące dotychczasową oraz prognozowaną zmienność parametrów ruchu w kolejnych latach. 

Wykorzystano także wyniki pomiaru natężenia ruchu w miastach objętych pasem 30 km wokół strefy. Szcze-

gółowy sposób wyznaczania emisji liniowej napływowej opisano w załączniku nr 8 do uchwały. 

Emisja z rolnictwa 

Emisję z rolnictwa podzielono na grupy: 

- emisja pochodząca z dużych ferm, 

- emisja z hodowli indywidualnej, 

- emisja pochodząca z nawożenia sztucznego, 

- emisja pochodząca z nawożenia naturalnego, 

- emisja pochodząca z upraw polowych, 
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- emisja z maszyn rolniczych. 

Na podstawie użytkowania terenu wyznaczono obszary aktywne rolniczo, do których przywiązano emisję 

i wykonano katastry 5 km x 5 km. 

Szczegółowy opis źródeł emisji rolniczej opisano w załączniku nr 8 do uchwały. 

3.2.2. Emisja z obszaru strefy 

Emisja punktowa 

Charakterystyka techniczno-ekologiczna najważniejszych instalacji i urządzeń emitujących pył zawieszony 

PM10 oraz benzo(a)piren zawarty w pyle zawieszonym PM10 na terenie strefy. 

Instalacje i urządzenia emitujące zanieczyszczenia należy charakteryzować wg podziału na: 

- Instalacje przemysłowe i energetyczne, 

- Instalacje komunalne, 

- Urządzenia transportowe. 

Największe instalacje na terenie strefy łódzkiej związane są z energetyka zawodową, jednak ze względu na 

charakter emisji (emisja zorganizowana, wysokie emitory, zastosowanie technik odpylania), stężenia pyłu oraz 

B(a)P niesionego w pyle w strefie pochodzące z tych źródeł nie są wysokie. 

Emisja powierzchniowa 

W większości przypadków w Polsce, i tak jest również w strefie łódzkiej, ponadnormatywne stężenia pyłu 

zawieszonego PM10 oraz B(a)P związane są z tzw. „niską emisją”, pochodzącą z ogrzewania indywidualnego, 

gdzie jako podstawowe paliwo używany jest węgiel, szczególnie ten o niskiej jakości z dużą zawartością popio-

łu i siarki, a jako źródło grzewcze używane są kotły o niskiej sprawności. Spalanie paliwa stałego w niskich 

temperaturach, tzw. niepełne spalanie powoduje, iż emisja pyłów i innych zanieczyszczeń niesionych w pyle 

jest bardzo wysoka. Dodatkowo bardzo drobny pył PM2,5, wchodzący w skład pyłu PM10 tworzą aerozole 

tlenków siarki i azotu, których emisja w dużej mierze pochodzi ze spalania paliw stałych, a dla NOx dodatkowo 

z komunikacji. Również emisja B(a)P występuje głównie przy niepełnym spalaniu paliw stałych. Ponadto 

B(a)P jest „niesiony” w pyle, a więc jego emisji sprzyja brak urządzeń odpylających. 

W energetyce zawodowej (w dużych i średnich elektrociepłowniach i elektrowniach), gdzie spalanie odby-

wa się w bardzo wysokich temperaturach, a sprawność urządzeń redukujących emisję pyłów dochodzi do 95% 

praktycznie nie występuje emisja B(a)P. 

Ze względu na rosnące ceny gazu oraz ciepła sieciowego obserwuje się tendencję do powrotu na ogrzewanie 

paliwem stałym. W wielu gospodarstwach domowych gazem ogrzewa się, gdy temperatury na zewnątrz 

nie spadają poniżej 0o C, a poniżej tej temperatury przechodzi się na ogrzewanie węglowe. Równie częste jest 

tzw. „dogrzewanie” coraz bardziej popularnymi kominkami opalanymi drewnem, nawet w budynkach wieloro-

dzinnych. 

Emisja liniowa 

Emisja liniowa to emisja pochodząca z ruchu komunikacyjnego, na którą składa się w głównej mierze emi-

sja pył zawieszony pochodzący ze spalania paliw w silnikach spalinowych oraz ze ścierania opon i nawierzchni 

podczas ruchu pojazdów na drogach. 

Wraz ze zwiększonym wzrostem pojazdów na drogach problem z zanieczyszczeniami transportowymi bar-

dzo dynamicznie narasta. W ciągu ostatnich kilku lat, tj. w okresie 2005-2010 natężenie ruchu na sieci dróg 

krajowych zwiększyło się o 22%, w tym wzrost na drogach międzynarodowych wyniósł 21%, zaś na pozosta-

łych drogach krajowych 23%. W województwie łódzkim wskaźnik wzrostu ruchu w latach 2005-2010 na dro-

gach międzynarodowych wyniósł 1,20, a na pozostałych drogach krajowych 1,15. Na drodze międzynarodowej 

E75 wskaźnik wzrostu ruchu wyniósł 1,17. W 2010 roku wraz ze wzrostem znaczenia dróg w układzie funk-

cjonalnym wzrastał procentowy udział w ruchu samochodów ciężarowych z przyczepami i bez przyczep. 

Udział pyłu z komunikacji w bilansie emisji nie jest dominujący, ale staje się coraz bardziej znaczący. Należy 

zaznaczyć, że najwięcej pyłu zawieszonego PM10 z komunikacji pochodzi z unosu. 
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Wzrost liczby samochodów, a co za tym idzie częstsze migracje ludności, zły stan nawierzchni oraz po-

wstawanie nowych odcinków dróg wiążą się ze wzrostem emisji, w szczególności emisji z zabrudzenia jezdni. 

Stężenia pochodzące od tego typu emisji zależą od jakości nawierzchni jezdni, ilości pojazdów, ich wagi, spo-

sobu utrzymania jezdni. 

Problem jest tym większy, że ilość używanych samochodów z roku na rok rośnie, a Polska jest ciągle 

w trakcie budowy nowoczesnej sieci drogowej, która umożliwiłaby płynne przemieszczanie się ciągle rosnącej 

liczby pojazdów. Brak autostrad, dróg szybkiego ruchu i obwodnic miast szczególnie negatywnie odbija się na 

stanie atmosfery w dużych miastach. Sytuację pogarszają jeszcze fatalnej jakości drogi lokalne (wąskie, zły 

stan techniczny, brak osobnych pasów ruchu dla komunikacji miejskiej), źle zorganizowany i nie dotowany 

transport publiczny, zła organizacja ruchu, brak dróg rowerowych. 

Udział pyłu z komunikacji w bilansie emisji nie jest dominujący, ale staje się coraz bardziej znaczący. Przy 

czym w emisji pyłu PM10 udział najdrobniejszych frakcji pyłu PM2,5 wynosi: 

- ze spalania w pojazdach - 100%, 

- ścierania opon - 70%, 

- ścierania hamulców - 40%, 

- ścierania nawierzchni - 50%, 

- z unosu - 24%. 

Należy zaznaczyć, że najwięcej pyłu zawieszonego PM10 z komunikacji pochodzi z unosu. 

Układ komunikacyjny strefy łódzkiej oraz sposób ustalania emisji liniowej, w tym z brudu drogowego zo-

stał opisany w załączniku nr 8 do uchwały. 

Emisja z rolnictwa 

Źródłem emisji pyłu zawieszonego PM10 z rolnictwa są uprawy oraz hodowla. Bezpośrednio wpływ rolnic-

twa na stężenia nie jest istotny, stanowi jednak element tła. Równocześnie jest to element, który jest najtrudniej 

zredukować, ze względu na brak możliwości technicznych oraz na charakter emisji (emisja okresowa). Nato-

miast praktycznie nie występuje emisja B(a)P z rolnictwa. 

3.3. Bilans emisji pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 dla 

strefy łódzkiej w 2012 r. 

Tabela 3. Bilans emisji pyłu zawieszonego PM10 oraz B(a)P dla strefy łódzkiej w 2012 r. 

Typ emisji Pył zawieszony PM10 Benzo(a)piren 

Ze względu na lokalizację źródła Ze względu na typ źródła Mg/rok % kg/rok % 

NAPŁYWOWA 

Punktowa z wysokich źródeł 6 204 5.8 83 1.0 

Punktowa z pasa 30 km 4 348 4.0 108 1.3 

Powierzchniowa z pasa 30 km 41 561 38.6 4412 52.5 

Liniowa z pasa 30 km 11 384 10.6 184 2.2 

Z rolnictwa z pasa 30 km 2 898 2.7 - - 

Z TERENU STREFY 

Punktowa 2 756 2.6 598.9 7.1 

Powierzchniowa 28 060 26.1 2 933.0 34.9 

Liniowa 7 499 7.0 86.0 1.0 

Z rolnictwa 2 830 2.6 - - 

Razem 10 7540 100 8405 100 

Na podstawie przedstawionego bilansu można stwierdzić, że największy udział w emisji ogólnej analizowa-

nych zanieczyszczeń ma emisja powierzchniowa ze strefy i pochodząca z pasa 30 km od strefy. Udział emisji 

ogólnej dla typu źródła powierzchniowego z pasa 30 km od strefy kształtuje się na poziomie: 38,6% dla pyłu 

PM10 oraz 52,5% dla benzo(a)pirenu. Natomiast udział emisji ogólnej dla typu źródła powierzchniowego 

z terenu strefy kształtuje się na poziomie: 26,1% dla pyłu PM10 oraz 34,9% dla benzo(a)pirenu. 
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Rozpatrując emisję napływową pyłu zawieszonego PM10 dla strefy łódzkiej, w 2012 r. otrzymujemy prawie 

66,4 tys. Mg, z czego zdecydowanie największy udział – 63%, ma tzw. „emisja niska” związana z indywidual-

nym sposobem ogrzewania w miejscowościach leżących w pasie 30 km wokół strefy. Taką samą zależność 

mamy dla emisji napływowej B)a)P dla strefy łódzkiej w 2012 r., gdzie otrzymujemy prawie 4,7 tys. kg, 

z czego zdecydowanie największy udział – 92% emisji stanowi tzw. „emisja niska”. 

 

 

Rys. 4. Udział procentowy emisji pyłu zawieszonego PM10 poszczególnych typów poza strefą łódzką 

w 2012 r. 

 

 

Rys. 5. Procentowy udział typów źródeł w bilansie emisji pyłu zawieszonego PM10 dla strefy łódzkiej 

w 2012 r. 
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Rys. 6. Udział procentowy emisji B(a)P poszczególnych typów poza strefą łódzką w 2012 r. 

 

 

Rys. 7. Procentowy udział typów źródeł w bilansie emisji B(a)P dla strefy łódzkiej w 2012 r. 

4. Stężenia substancji w powietrzu wyznaczone na podstawie modelowania 

Zgodnie z prawem polskim i Unii Europejskiej podstawą do oceny jakości powietrza w strefach jest pomiar 

stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych na terenie strefy. Natomiast obliczenia stężeń substancji zanie-

czyszczających powietrze za pomocą modelowania w powietrzu stężeń zanieczyszczeń są podstawowym na-

rzędziem analitycznym, umożliwiającym wyznaczenie obszarów przekroczeń. 

Obliczenia rozkładów stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu wykonane zostały 

z wykorzystaniem modelu CALMET/CALPUFF w oparciu o uzupełnioną bazę emisji i dane meteorologiczne 

za 2012 rok. Uzupełnieniom i uszczegółowieniu podlegały informacje dotyczące wszystkich typów emisji. 

Obliczenia modelem CALPUFF wykonane zostały w podziale na typy źródeł: 

- punktowe, 

- powierzchniowe, 

- liniowe, 

- związane z działalnością rolniczą. 

Dodatkowo źródła podzielone zostały na te zlokalizowane na terenie strefy i poza nią (pas 30 km dla 

wszystkich typów źródeł, województwo łódzkie dla źródeł punktowych o wysokości powyżej 30 m oraz na-

pływ spoza województwa). 
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Takie rozwiązanie umożliwia niezależne wyznaczenie stężeń pochodzących z dowolnego typu emisji, a w 

konsekwencji do wyznaczenia udziałów imisji pochodzącej z każdego typu źródeł w imisji całkowitej oraz 

wyznaczenia powierzchni przekroczeń i liczby ludności narażonej na ponadnormatywne stężenia zanieczysz-

czeń, w całości i dla różnych typów źródeł. 

W ostatnim etapie wyniki modelowania przetworzono z użyciem pakietu oprogramowania wykonanego 

w firmie BSiPP „Ekometria”. 

Wyznaczony za pomocą modelowania matematycznego poziom stężeń pyłu zawieszonego PM10 

i benzo(a)pirenu w siatce receptorów uznano za wiarygodny, ponieważ zapewniono wymaganą rozporządze-

niem Ministra Środowiska z 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji 

w powietrzu (Dz. U. z dnia 18 września 2012 r. poz. 1032) niepewność modelowania. Wyniki analizy błędów 

modelowania zostały przedstawione w punkcie 2.2. niniejszego Uzasadnienia. 

4.1. Poziom tła dla uwzględnionych w Programie substancji 

W Programie Ochrony Powietrza dla strefy łódzkiej uwzględniono stężenia ze źródeł położonych poza stre-

fą, kształtujących: 

1. Tło pyłu zawieszonego PM10 rok: 

- tło regionalne na terenie strefy wynosi 1,1 – 8 µg/m3, 

- tło całkowite na terenie strefy wynosi 14 – 21 µg/m3. 

2. Tło B(a)Zawartego w pyle zawieszonym PM10 rok: 

- tło regionalne na terenie strefy wynosi 0,1 – 0,7 ng/m3, 

- tło całkowite na terenie strefy wynosi 0,7 – 1,4 ng/m3. 

 

 

Rys. 8. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy w strefie 

łódzkiej pochodzące z tła regionalnego w 2012 r. 
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Rys. 9. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy w strefie 

łódzkiej pochodzące z tła całkowitego w 2012 r. 

 

 

Rys. 10. Stężenia B(a)P o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy w strefie łódzkiej pochodzące 

z tła regionalnego w 2012 r. 
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Rys. 11. Stężenia B(a)P okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy w strefie łódzkiej pochodzące z tła 

całkowitego w 2012 r. 

4.2. Obszary przekroczeń poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego 

PM2,5 i benzo(a)pirenu oraz ich charakterystyka 

Lokalizację i charakterystykę obszarów przekroczeń, pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5 

i benzo(a)pirenu przedstawiają tabele 4–6. 
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Tabela 4. Lokalizacja i charakterystyka obszarów przekroczeń w odniesieniu do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla 

okresu uśredniania wyników pomiarów 24-godziny 

Kod obszaru 

przekroczeń 
Lokalizacja obszaru 

Powierzchnia obszaru przekroczeń 

poziomu dopuszczalnego 

[km2] 

Liczba ludności  

obszarów przekroczeń 

Emisja łączna PM10 z obszaru przekroczeń 

objętych programem w 2012 roku 

[Mg] 

Stężenia 

z pomiarów 

[µg/m3] 

Charakter 

Obszaru 

1 2 3 4 5 6 7 

Ld12SldPM10d01 

Miasto Piotrków Trybunalski 35,6 74,4 tys. 1050,9 97,0 Miejski 

gmina wiejska Grabica 3,0 0,3 tys. 42,4 - Rolniczy 

gmina wiejska Moszczenica 0,8 0,1 tys. 0,04 - Rolniczy 

gmina miejsko-wiejska Sulejów 1,1 0,1 tys. 6,4 - Rolniczy 

gmina wiejska Wola Krzysztoporska 2,6 0,2 tys. 27,1 - Rolniczy 

Ld12SldPM10d02 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 21,3 61,8 tys. 784,2 91,7 Miejski 

gmina wiejska Tomaszów Mazo-

wiecki 
3,4 0,4 tys. 22,6 - Rolniczy 

gmina wiejska Lubochnia 5,4 0,2 tys. 28,7 - Rolniczy 

Ld12SldPM10d03 
Miasto Radomsko 23,2 39,7 tys. 622,5 101,6 Miejski 

gmina wiejska Ładzice 2,9 0,2 tys. 691,4 - Rolniczy 

Ld12SldPM10d04 
Miasto Łowicz 17,5 27,8 tys. 541,9 - Miejski 

gmina wiejska Łowicz 6,4 0,4 tys. 167,3 - Rolniczy 

Ld12SldPM10d05 

gmina wiejska Andrespol 12,1 7,6 tys. 181,3 - Rolniczy 

gmina wiejska Brójce 0,1 0,1 tys. 4,1 - Rolniczy 

gmina wiejska Brzeziny 0,9 0,1 tys. 0,2 - Rolniczy 

gmina wiejska Nowosolna 8,8 0,4 tys. 14,1 - Rolniczy 

Ld12SldPM10d06 
Miasto Głowno 8,9 11,7 tys. 348,1 - Miejski 

gmina miejsko-wiejska Stryków 0,5 0,1 tys. 11,4 - Rolniczy 
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Kod obszaru 

przekroczeń 
Lokalizacja obszaru 

Powierzchnia obszaru przekroczeń 

poziomu dopuszczalnego [km2] 

Liczba ludności  

obszarów przekroczeń 

Emisja łączna PM10 z obszaru  

przekroczeń objętych programem 

w 2012 roku 

[Mg] 

Stężenia 

z pomiarów 

[µg/m3] 

Charakter 

Obszaru 

1 2 3 4 5 6 7 

Ld12SldPM10d07 
Miasto Kutno 6,5 31,9 tys. 244,1 74,0 Miejski 

gmina wiejska Kutno 0,1 0,1 tys. - - Rolniczy 

Ld12SldPM10d08 Miasto Sieradz 6,6 34,5 tys. 312,0 79,0 Miejski 

Ld12SldPM10d09 

Miasto Rzgów 2,6 0,6 tys. 91,9 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Rzgów 
3,1 0,1 tys. 57,2 - Rolniczy 

Ld12SldPM10d10 

Miasto Wieluń 3,8 12,1 tys. 203,2 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Wieluń 
0,1 0,1 tys. - - Rolniczy 

Ld12SldPM10d11 Miasto Skierniewice 3,4 13,3 tys. 167,7 83,8 Miejski 

Ld12SldPM10d12 

Miasto Tuszyn 3,1 2,4 tys. 99,6 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Tuszyn 
0,1 0,1 tys. 5,7 - Rolniczy 

Ld12SldPM10d13 gmina wiejska Ksawerów 3,0 2,3 tys. 59,6 - Rolniczy 

Ld12SldPM10d14 Miasto Rawa Mazowiecka 3,0 9,2 tys. 159,0 89,9 Miejski 

Ld12SldPM10d15 

Miasto Łask 2,4 8,9 tys. 117,4 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Łask 
0,1 0,1 tys. - - Rolniczy 

Ld12SldPM10d16 gmina wiejska Zgierz 2,1 0,2 tys. 5,5 - Rolniczy 

Ld12SldPM10d17 
obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Aleksandrów Łódzki 
2,1 0,2 tys. 5,4 - Rolniczy 

Ld12SldPM10d18 Miasto Bełchatów 1,9 15,1 tys. 55,5 - Miejski 

Ld12SldPM10d19 Miasto Ozorków 1,8 11,4 tys. 62,8 - Miejski 

Ld12SldPM10d20 Miasto Łęczyca 1,4 10,8 tys. 65,5 - Miejski 
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Kod obszaru 

przekroczeń 
Lokalizacja obszaru 

Powierzchnia obszaru przekroczeń 

poziomu dopuszczalnego [km2] 

Liczba ludności  

obszarów przekroczeń 

Emisja łączna PM10 z obszaru przekroczeń 

objętych programem w 2012 roku 

[Mg] 

Stężenia 

z pomiarów 

[µg/m3] 

Charakter 

Obszaru 

1 2 3 4 5 6 7 

Ld12SldPM10d21 Miasto Opoczno 1,4 9,5 tys. 44,7 120,0 Miejski 

Ld12SldPM10d22 Miasto Zduńska Wola 1,3 8,1 tys. 84,3 92,5 Miejski 

Ld12SldPM10d23 Miasto Koluszki 1,1 3,4 tys. 48,6 - Miejski 

Ld12SldPM10d24 Miasto Brzeziny 0,5 4,3 tys. 60,3 84,5 Miejski 

Ld12SldPM10d25 Miasto Ozorków 0,5 1,3 tys. 22,0 - Miejski 

Tabela 5. Lokalizacja i charakterystyka obszarów przekroczeń w odniesieniu do obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 dla 

okresu uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy 

Kod obszaru 

przekroczeń 
Lokalizacja obszaru 

Powierzchnia obszaru przekroczeń  

poziomu dopuszczalnego [km2] 

Liczba ludności  

obszarów przekroczeń 

Emisja łączna PM10 z obszaru przekroczeń 

objętych programem w 2012 roku 

[Mg] 

Stężenia 

z pomiarów 

[µg/m3] 

Charakter 

obszaru 

1 2 3 4 5 6 7 

Ld12SldPM10a01 Miasto Piotrków Trybunalski 5,5 41,4 tys. 470,6 48,0 Miejski 

Ld12SldPM10a02 Miasto Radomsko 6,7 17,4 tys. 289,0 51,8 Miejski 

Ld12SldPM10a03 Miasto Rawa Mazowiecka 1,5 5,6 tys. 89,9 43,5 Miejski 

Ld12SldPM10a04 Miasto Opoczno 3,9 17,1 tys. 25,6 60,2 Miejski 

Ld12SldPM10a05 Miasto Tomaszów Mazowiecki 1,4 11,0 tys. 33,1 46,3 Miejski 

Ld12SldPM10a06 Miasto Zduńska Wola 0,3 1,8 tys. 44,8 46,7 Miejski 

Ld12SldPM10a07 Miasto Brzeziny 0,3 2,7 tys. 13,7 42,9 Miejski 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 186 – Poz. 4557



Tabela 6. Lokalizacja i charakterystyka obszarów przekroczeń w odniesieniu do obszarów przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle 

zawieszonym PM10 

Kod obszaru  

przekroczeń 
Lokalizacja obszaru 

Powierzchnia obszaru przekroczeń 

poziomu docelowego [km2] 

Liczba ludności  

obszaru  

przekroczeń 

Emisja łączna B(a)P z obszaru przekroczeń 

objętych programem w 2012 roku 

[kg] 

Stężenia z pomiarów 

[ng/m3] 

Charakter 

obszaru 

1 2 3 4 5 6 7 

Ld12SldB(a)Pa01 

Miasto Bełchatów 35,2 62,3 tys. 31,9 - Miejski 

gmina wiejska Bełchatów 105,2 5,6 tys. 15,5 - Rolniczy 

gmina wiejska Drużbice 11,4 0,4 tys. 1,5 - Rolniczy 

gmina wiejska Kleszczów 0,1 0,1 tys. - - Rolniczy 

gmina wiejska Kluki 32,8 1,2 tys. 4,6 - Rolniczy 

Miasto Zelów 10,8 8,1 tys. 17,6 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Zelów 
53,7 3,5 tys. 9,1 - Rolniczy 

gmina wiejska Buczek 50,2 3,1 tys. 9,8 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa01 

Miasto Łask 14,9 18,5 tys. 62,6 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Łask 
118,4 8,8 tys. 21,5 - Rolniczy 

gmina wiejska Sędziejowice 43,3 2,9 tys. 10,8 - Rolniczy 

gmina wiejska Wodzierady 3,0 0,1 tys. 0,4 - Rolniczy 

Miasto Łęczyca 9,0 15,8 tys. 15,9 - Miejski 

gmina wiejska Łęczyca 74,6 4,8 tys. 14,6 - Rolniczy 

gmina wiejska Daszyna 36,8 2,1 tys. 6,2 - Rolniczy 

gmina wiejska Góra Świętej Małgo-

rzaty 
25,6 1,5 tys. 5,0 - Rolniczy 

gmina wiejska Witonia 4,9 0,4 tys. 1,0 - Rolniczy 
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Kod obszaru  

przekroczeń 
Lokalizacja obszaru 

Powierzchnia obszaru przekroczeń 

poziomu docelowego [km2] 

Liczba ludności 

obszaru 

przekroczeń 

Emisja łączna B(a)P z obszaru przekroczeń 

objętych programem w 2012 roku 

[kg] 

Stężenia z pomiarów 

[ng/m3] 

Charakter 

obszaru 

1 2 3 4 5 6 7 

Ld12SldB(a)Pa01 

Miasto Łowicz 23,2 29,2 tys. 92,4 - Miejski 

gmina wiejska Łowicz 125,2 7,3 tys. 19,8 - Rolniczy 

gmina wiejska Bielawy 1,9 0,1 tys. 0,0007 - Rolniczy 

gmina wiejska Chąśno 71,8 3,3 tys. 9,8 - Rolniczy 

gmina wiejska Domaniewice 49,5 2,9 tys. 11,7 - Rolniczy 

gmina wiejska Kiernozia 46,7 2,5 tys. 8,2 - Rolniczy 

gmina wiejska Kocierzew Połu-

dniowy 
92,2 4,6 tys. 11,9 - Rolniczy 

gmina wiejska Łyszkowice 50,5 4,3 tys. 22,9 - Rolniczy 

gmina wiejska Nieborów 102,8 9,2 tys. 24,2 - Rolniczy 

gmina wiejska Zduny 42,0 2,4 tys. 9,7 - Rolniczy 

gmina wiejska Andrespol 23,6 11,0 tys. 25,9 - Rolniczy 

gmina wiejska Brójce 68,0 5,1 tys. 14,5 - Rolniczy 

Miasto Koluszki 9,8 13,3 tys. 31,0 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Koluszki 
87,0 7,8 tys. 17,8 - Rolniczy 

gmina wiejska Nowosolna 53,9 3,3 tys. 6,4 - Rolniczy 

Miasto Rzgów 16,9 3,4 tys. 12,1 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Rzgów 
49,0 2,9 tys. 22,7 - Rolniczy 
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Kod obszaru  

przekroczeń 
Lokalizacja obszaru 

Powierzchnia obszaru przekroczeń 

poziomu docelowego [km2] 

Liczba ludności 

obszaru  

przekroczeń 

Emisja łączna B(a)P z obszaru przekroczeń 

objętych programem w 2012 roku 

[kg] 

Stężenia z pomiarów 

[ng/m3] 

Charakter 

obszaru 

1 2 3 4 5 6 7 

Ld12SldB(a)Pa01 

Miasto Tuszyn 23,2 3,0 tys. 20,7 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Tuszyn 
49,7 2,1 tys. 6,8 - Rolniczy 

gmina wiejska Mniszków 3,5 0,2 tys. 0,5 - Rolniczy 

gmina wiejska Dłutów 3,7 0,2 tys. 0,4 - Rolniczy 

gmina wiejska Dobroń 63,0 5,2 tys. 15,3 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa01 

gmina wiejska Ksawerów 13,6 7,0 tys. 7,6 - Rolniczy 

gmina wiejska Lutomiersk 49,1 3,7 tys. 8,5 - Rolniczy 

gmina wiejska Pabianice 68,6 4,5 tys. 9,5 - Rolniczy 

Miasto Działoszyn 5,1 6,2 tys. 10,3 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Działoszyn 
95,4 6,2 tys. 15,4 - Rolniczy 

gmina wiejska Nowa Brzeźnica 41,2 2,0 tys. 8,6 - Rolniczy 

Miasto Pajęczno 20,3 3,0 tys. 22,3 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Pajęczno 
81,0 4,6 tys. 11,1 - Rolniczy 

gmina wiejska Rząśnia 56,2 3,6 tys. 10,5 - Rolniczy 

gmina wiejska Siemkowice 9,3 0,5 tys. 1,2 - Rolniczy 

gmina wiejska Strzelce Wielkie 67,7 4,5 tys. 12,0 - Rolniczy 

gmina wiejska Sulmierzyce 49,1 3,6 tys. 8,7 - Rolniczy 

gmina wiejska Aleksandrów 0,1 0,1 tys. - - Rolniczy 
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Kod obszaru  

przekroczeń 
Lokalizacja obszaru 

Powierzchnia obszaru przekroczeń 

poziomu docelowego [km2] 

Liczba ludności 

obszaru  

przekroczeń 

Emisja łączna B(a)P z obszaru przekroczeń 

objętych programem w 2012 roku 

[kg] 

Stężenia z pomiarów 

[ng/m3] 

Charakter 

obszaru 

1 2 3 4 5 6 7 

Ld12SldB(a)Pa01 

gmina wiejska Czarnocin 33,0 2,3 tys. 8,0 - Rolniczy 

gmina wiejska Gorzkowice 60,3 7,0 tys. 20,1 - Rolniczy 

gmina wiejska Grabica 81,7 4,7 tys. 13,8 - Rolniczy 

gmina wiejska Łęki Szlacheckie 4,2 0,1 tys. 0,3 - Rolniczy 

gmina wiejska Moszczenica 104,1 12,3 tys. 45,1 - Rolniczy 

gmina wiejska Ręczno 7,1 0,2 tys. 1,1 - Rolniczy 

gmina wiejska Rozprza 128,8 10,5 tys. 25,2 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa01 

Miasto Sulejów 18,2 5,5 tys. 14,6 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Sulejów 
105,9 6,7 tys. 17,7 - Rolniczy 

gmina wiejska Wola Krzysztopor-

ska 
145,4 10,3 tys. 30,2 - Rolniczy 

Miasto Wolbórz 13,0 1,8 tys. 5,4 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Wolbórz 
73,5 3,6 tys. 9,0 - Rolniczy 

Miasto Radomsko 50,3 48,6 tys. 103,1 10,8 Miejski 

gmina wiejska Radomsko 83,9 5,5 tys. 17,8 - Rolniczy 

gmina wiejska Dobryszyce 42,4 3,4 tys. 10,2 - Rolniczy 

gmina wiejska Gidle 96,1 5,6 tys. 14,4 - Rolniczy 

gmina wiejska Gomunice 60,5 5,9 tys. 9,7 - Rolniczy 

Miasto Kamieńsk 10,6 2,7 tys. 9,0 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Kamieńsk 
15,9 1,4 tys. 4,2 - Rolniczy 
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Kod obszaru  

przekroczeń 
Lokalizacja obszaru 

Powierzchnia obszaru przekroczeń 

poziomu docelowego [km2] 

Liczba ludności  

obszaru  

przekroczeń 

Emisja łączna B(a)P z obszaru przekro-

czeń objętych programem w 2012 roku 

[kg] 

Stężenia 

z pomiarów 

[ng/m3] 

Charakter 

obszaru 

1 2 3 4 5 6 7 

Ld12SldB(a)Pa01 

gmina wiejska Kobiele Wielkie 101,0 4,5 tys. 10,4 - Rolniczy 

gmina wiejska Kodrąb 90,1 4,4 tys. 10,7 - Rolniczy 

gmina wiejska Lgota Wielka 57,9 4,1 tys. 11,5 - Rolniczy 

gmina wiejska Ładzice 76,3 4,6 tys. 14,0 - Rolniczy 

gmina wiejska Masłowice 59,2 2,5 tys. 8,0 - Rolniczy 

Miasto Przedbórz 5,5 3,7 tys. 8,0 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Przedbórz 
5,1 0,1 tys. 0,4 - Rolniczy 

gmina wiejska Wielgomłyny 49,3 2,3 tys. 7,8 - Rolniczy 

gmina wiejska Żytno 76,2 2,1 tys. 6,6 - Rolniczy 

Miasto Sieradz 51,3 44,6 tys. 62,1 4,9 Miejski 

gmina wiejska Sieradz 81,2 4,6 tys. 12,9 - Rolniczy 

gmina wiejska Błaszki 2,5 0,2 tys. 0,2 - Rolniczy 

gmina wiejska Warta 2,9 0,1 tys. 0,2 - Rolniczy 

gmina wiejska Wróblew 41,1 2,5 tys. 9,3 - Rolniczy 

gmina wiejska Bolimów 16,0 0,9 tys. 3,3 - Rolniczy 

gmina wiejska Głuchów 11,7 0,7 tys. - - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa01 

gmina wiejska Godzianów 32,6 2,1 tys. 5,5 - Rolniczy 

gmina wiejska Lipce Reymontow-

skie 
36,6 2,8 tys. 7,3 - Rolniczy 
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Kod obszaru  

przekroczeń 
Lokalizacja obszaru 

Powierzchnia obszaru przekroczeń 

poziomu docelowego [km2] 

Liczba ludności  

obszaru przekroczeń 

Emisja łączna B(a)P z obszaru przekroczeń 

objętych programem w 2012 roku 

[kg] 

Stężenia 

z pomiarów 

[ng/m3] 

Charakter 

obszaru 

1 2 3 4 5 6 7 

Ld12SldB(a)Pa01 

gmina wiejska Maków 40,1 3,5 tys. 8,4 - Rolniczy 

gmina wiejska Nowy Kawęczyn 1,5 0,1 tys. 0,2 - Rolniczy 

Miasto Skierniewice 34,6 48,6 tys. 91,9 7,3 Miejski 

gmina wiejska Skierniewice 81,8 4,8 tys. 13,0 - Rolniczy 

gmina wiejska Słupia 32,3 2,3 tys. 6,0 - Rolniczy 

Miasto Tomaszów Mazowiecki 41,8 67,3 tys. 78,0 8,6 Miejski 

gmina wiejska Tomaszów Mazo-

wiecki 
98,8 7,4 tys. 29,3 - Rolniczy 

gmina wiejska Będków 47,1 3,1 tys. 9,1 - Rolniczy 

gmina wiejska Czerniewice 1,9 0,1 tys. 0,001 - Rolniczy 

gmina wiejska Inowłódz 25,8 1,0 tys. 3,6 - Rolniczy 

gmina wiejska Lubochnia 91,6 6,1 tys. 15,3 - Rolniczy 

gmina wiejska Rokiciny 52,8 4,1 tys. 14,3 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa01 

gmina wiejska Ujazd 45,7 6,0 tys. 19,4 - Rolniczy 

gmina wiejska Pątnów 21,5 1,5 tys. 1,9 - Rolniczy 

Miasto Zduńska Wola 24,6 44,8 tys. 45,8 9,2 Miejski 

gmina wiejska Zduńska Wola 65,3 8,2 tys. 25,2 - Rolniczy 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Szadek 
2,0 0,2 tys. 0,05 - Rolniczy 

gmina wiejska Zapolice 21,9 1,5 tys. 4,0 - Rolniczy 
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Kod obszaru  

przekroczeń 
Lokalizacja obszaru 

Powierzchnia obszaru przekroczeń 

poziomu docelowego [km2] 

Liczba ludności  

obszaru przekroczeń 

Emisja łączna B(a)P z obszaru przekroczeń 

objętych programem w 2012 roku 

[kg] 

Stężenia 

z pomiarów 

[ng/m3] 

Charakter 

obszaru 

1 2 3 4 5 6 7 

Ld12SldB(a)Pa01 

Miasto Głowno 18,7 15,1 tys. 85,1 - Miejski 

gmina wiejska Głowno 46,5 2,4 tys. 5,7 - Rolniczy 

Miasto Ozorków 14,7 20,9 tys. 23,3 - Miejski 

gmina wiejska Ozorków 69,7 5,2 tys. 17,1 - Rolniczy 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Aleksandrów Łódzki 
42,5 3,1 tys. 5,8 - Rolniczy 

gmina wiejska Parzęczew 37,3 2,2 tys. 6,3 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa01 

Miasto Stryków 8,6 3,6 tys. 9,8 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Stryków 
129,6 7,5 tys. 21,3 - Rolniczy 

gmina wiejska Zgierz 111,4 7,3 tys. 17,8 - Rolniczy 

Miasto Brzeziny 21,5 11,9 tys. 28,1 10,5 Miejski 

gmina wiejska Brzeziny 80,7 4,3 tys. 10,6 - Rolniczy 

gmina wiejska Dmosin 24,4 1,6 tys. 5,0 - Rolniczy 

gmina wiejska Jeżów 16,2 1,3 tys. 4,1 - Rolniczy 

gmina wiejska Rogów 58,9 4,5 tys. 11,3 - Rolniczy 

Miasto Piotrków Trybunalski 68,6 77,4 tys. 103,8 9,6 Miejski 

Ld12SldB(a)Pa02 

Miasto Wieluń 16,3 24,5 tys. 22,1 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Wieluń 
82,3 6,7 tys. 20,9 - Rolniczy 

Miasto Wieruszów 6,0 8,8 tys. 14,5 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Wieruszów 
76,5 4,5 tys. 13,4 - Rolniczy 

gmina wiejska Biała 55,7 4,1 tys. 13,1 - Rolniczy 
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Kod obszaru  

przekroczeń 
Lokalizacja obszaru 

Powierzchnia obszaru przekroczeń 

poziomu docelowego [km2] 

Liczba ludności  

obszaru przekroczeń 

Emisja łączna B(a)P z obszaru przekroczeń 

objętych programem w 2012 roku 

[kg] 

Stężenia 

z pomiarów 

[ng/m3] 

Charakter 

obszaru 

1 2 3 4 5 6 7 

Ld12SldB(a)Pa02 

gmina wiejska Czarnożyły 47,3 3,3 tys. 10,9 - Rolniczy 

gmina wiejska Mokrsko 76,8 5,4 tys. 15,0 - Rolniczy 

gmina wiejska Pątnów 45,6 3,1 tys. 12,8 - Rolniczy 

gmina wiejska Skomlin 32,9 2,3 tys. 7,5 - Rolniczy 

gmina wiejska Wierzchlas 59,4 4,2 tys. 14,9 - Rolniczy 

gmina wiejska Bolesławiec 46,2 3,2 tys. 10,3 - Rolniczy 

gmina wiejska Czastary 37,1 2,5 tys. 9,2 - Rolniczy 

gmina wiejska Galewice 46,2 3,2 tys. 15,5 - Rolniczy 

gmina wiejska Łubnice 46,1 3,2 tys. 11,7 - Rolniczy 

gmina wiejska Sokolniki 49,1 3,1 tys. 15,1 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa03 

Miasto Opoczno 24,1 22,6 tys. 54,4 19,2 Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Opoczno 
102,9 8,9 tys. 20,5 - Rolniczy 

gmina wiejska Białaczów 60,2 3,5 tys. 11,1 - Rolniczy 

gmina wiejska Paradyż 9,1 0,5 tys. 2,3 - Rolniczy 

gmina wiejska Sławno 15,5 1,1 tys. 3,3 - Rolniczy 

gmina wiejska Żarnów 3,3 0,2 tys. 1,2 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa04 

Miasto Kutno 34,9 48,6 tys. 58,9 5,1 Miejski 

gmina wiejska Kutno 79,1 6,0 tys. 18,7 - Rolniczy 

gmina miejsko-wiejska Krośniewice 3,7 1,0 tys. 0,6 - Rolniczy 

gmina wiejska Krzyżanów 18,9 1,1 tys. 2,4 - Rolniczy 

gmina wiejska Łanięta 0,1 0,1 tys. - - Rolniczy 

gmina wiejska Oporów 8,3 0,3 tys. 1,5 - Rolniczy 

gmina wiejska Strzelce 27,0 1,6 tys. 4,0 - Rolniczy 
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Kod obszaru  

przekroczeń 
Lokalizacja obszaru 

Powierzchnia obszaru przekroczeń 

poziomu docelowego [km2] 

Liczba ludności  

obszaru przekroczeń 

Emisja łączna B(a)P z obszaru przekroczeń 

objętych programem w 2012 roku 

[kg] 

Stężenia 

z pomiarów [ng/m3] 

Charakter 

obszaru 

1 2 3 4 5 6 7 

Ld12SldB(a)Pa05 

Miasto Rawa Mazowiecka 14,9 17,1 tys. 23,8 9,0 Miejski 

gmina wiejska Rawa Mazo-

wiecka 
50,7 2,9 tys. 7,3 - Rolniczy 

gmina wiejska Cielądz 0,3 0,1 tys. 0,01 - Rolniczy 

gmina wiejska Regnów 0,1 0,1 tys. 0,0007 - Rolniczy 

gmina wiejska Czerniewice 3,3 0,2 tys. - - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa06 

gmina wiejska Rusiec 34,0 2,2 tys. 22,0 - Rolniczy 

gmina wiejska Szczerców 25,2 3,5 tys. 13,3 - Rolniczy 

gmina wiejska Widawa 5,5 0,5 tys. 1,3 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa07 

Miasto Błaszki 1,7 2,3 tys. 4,2 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Błaszki 
62,2 4,6 tys. 14,9 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa08 

Miasto Żychlin 8,4 9,2 tys. 23,9 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Żychlin 
16,4 0,8 tys. 14,4 - Rolniczy 

gmina wiejska Bedlno 14,1 1,1 tys. 3,9 - Rolniczy 

gmina wiejska Oporów 0,8 0,1 tys. - - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa09 

Miasto Krośniewice 4,2 4,7 tys. 10,6 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Krośniewice 
15,2 4,5 tys. 2,1 - Rolniczy 

gmina wiejska Nowe Ostrowy 2,1 0,1 tys. 0,3 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa10 gmina wiejska Grabów 14,5 1,1 tys. 4,8 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa11 

Miasto Biała Rawska 5, 2,7 tys. 21,1 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Biała Rawska 
5,7 0,3 tys. 0,6 - Rolniczy 
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Kod obszaru  

przekroczeń 
Lokalizacja obszaru 

Powierzchnia obszaru przekroczeń 

poziomu docelowego [km2] 

Liczba ludności obszaru 

przekroczeń 

Emisja łączna B(a)P z obszaru przekroczeń 

objętych programem w 2012 roku 

[kg] 

Stężenia 

z pomiarów [ng/m3] 

Charakter 

obszaru 

1 2 3 4 5 6 7 

Ld12SldB(a)Pa12 

Miasto Warta 4,7 2,6 tys. 1,3 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Warta 
5,8 0,4 tys. 1,4 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa13 

Miasto Złoczew 8,3 3,0 tys. 7,0 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Złoczew 
2,0 0,1 tys. 0,2 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa14 gmina wiejska Ostrówek 8,1 0,4 tys. 1,6 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa15 gmina wiejska Widawa 6,9 0,5 tys. 3,4 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa16 gmina wiejska Osjaków 6,7 0,4 tys. 3,2 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa17 gmina wiejska Lututów 5,8 0,7 tys. 4,1 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa18 

Miasto Szadek 3,3 1,5 tys. 4,0 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Szadek 
2,4 0,2 tys. 1,1 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa19 gmina wiejska Głuchów 5,1 0,3 tys. 12,0 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa20 

Miasto Drzewica 3,4 3,5 tys. 11,5 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Drzewica 
5,0 3,5 tys. 0,8 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa21 

Miasto Poddębice 4,0 7,3 tys. 21,0 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Poddębice 
0,7 0,1 tys. - - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa22 gmina wiejska Głuchów 4,3 0,3 tys. 1,8 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa23 gmina wiejska Burzenin 3,8 0,4 tys. 3,0 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa24 gmina wiejska Drzewica 3,7 0,7 tys. 1,8 - Rolniczy 
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Kod obszaru  

przekroczeń 
Lokalizacja obszaru 

Powierzchnia obszaru przekroczeń 

poziomu docelowego  

[km2] 

Liczba ludności obszaru 

przekroczeń 

Emisja łączna B(a)P z obszaru przekroczeń 

objętych programem w 2012 roku 

[kg] 

Stężenia 

z pomiarów  

[ng/m3] 

Charakter 

obszaru 

1 2 3 4 5 6 7 

Ld12SldB(a)Pa25 

Miasto Uniejów 3,6 1,6 tys. 6,2 - Miejski 

obszar wiejski gminy miejsko-

wiejskiej Uniejów 
0,1 0,1 tys. - - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa26 gmina wiejska Brzeźnio 3,5 0,3 tys. 5,0 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa27 gmina wiejska Witonia 3,4 0,3 tys. 2,6 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa28 gmina wiejska Piątek 3,3 1,2 tys. 4,8 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa29 gmina wiejska Dłutów 3,3 0,2 tys. 1,3 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa30 gmina wiejska Rokiciny 3,2 0,1 tys. 1,3 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa31 gmina wiejska Czerniewice 3,2 0,2 tys. 1,9 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa32 gmina wiejska Nowa Brzeźnica 3,1 0,1 tys. 0,002 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa33 gmina wiejska Kleszczów 3,1 0,1 tys. 1,5 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa34 gmina wiejska Siemkowice 2,9 0,1 tys. 2,4 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa35 gmina wiejska Siemkowice 2,9 0,1 tys. 1,3 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa36 gmina wiejska Mniszków 2,3 0,1 tys. 1,2 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa37 gmina wiejska Głuchów 2,3 0,1 tys. 0,3 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa38 gmina wiejska Sulejów 2,1 0,1 tys. 1,1 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa39 gmina wiejska Kiełczygłów 2,1 0,1 tys. 2,3 - Rolniczy 

Ld12SldB(a)Pa40 gmina wiejska Rzeczyca 2,0 0,2 tys. 2,8 - Rolniczy 
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Rys. 12. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników 24 godziny w strefie łódzkiej 

pochodzące z łącznej emisji wszystkich typów w 2012 r. 

 

 

Rys. 13. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy w strefie 

łódzkiej pochodzące z łącznej emisji wszystkich typów w 2012 r. 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 198 – Poz. 4557



 

Rys. 14. Stężenia B(a)P o okresie uśredniania wyników rok kalendarzowy w strefie łódzkiej pochodzące 

z łącznej emisji wszystkich typów w 2012 r. 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie łódzkim w 2012 roku, Łódź 2012 

4.3. Udziały procentowe poszczególnych typów emisji w stężeniach 

Tabela 7. Udział w stężeniach typów emisji pyłu zawieszonego PM10 dla okresu uśredniania wyników po-

miarów 24-godziny 

Kod obszaru przekroczeń 
Zanieczyszczenie 

i okres uśredniania 
Udziały % poszczególnych typów emisji w imisji całkowitej 

1 2 3 

Ld12SldPM10d01 

PM10 24h 

Napływ: 18,9% 

Powierzchniowa: 76,8% 

Liniowa: 3,9% 

Rolnictwo: 0,2% 

Przemysłowa: 0,2% 

PM10 rok 

Napływ: 22,6% 

Powierzchniowa: 68,3% 

Liniowa: 7,4% 

Rolnictwo: 0,6% 

Przemysłowa: 1,1% 
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Kod obszaru przekroczeń 
Zanieczyszczenie 

i okres uśredniania 
Udziały % poszczególnych typów emisji w imisji całkowitej 

1 2 3 

Ld12SldPM10d02 

PM10 24h 

Napływ: 21,8% 

Powierzchniowa: 74,1% 

Liniowa: 3,0% 

Rolnictwo: 0,2% 

Przemysłowa: 0,9% 

PM10 rok 

Napływ: 33,8% 

Powierzchniowa: 61,6% 

Liniowa: 3,2% 

Rolnictwo: 0,7% 

Przemysłowa: 0,7% 

Ld12SldPM10d03 

PM10 24h 

Napływ: 20,5% 

Powierzchniowa: 71,3% 

Liniowa: 6,2% 

Rolnictwo: 0,3% 

Przemysłowa: 1,7% 

PM10 rok 

Napływ: 38,8% 

Powierzchniowa: 53,4% 

Liniowa: 5,8% 

Rolnictwo: 0,6% 

Przemysłowa: 1,4% 

Ld12SldPM10d04 

PM10 24h 

Napływ: 34,0% 

Powierzchniowa: 49,3% 

Liniowa: 15,3% 

Rolnictwo: 1,4% 

PM10 rok 

Napływ: 35,5% 

Powierzchniowa: 37,7% 

Liniowa: 25,2% 

Rolnictwo: 1,1% 

Przemysłowa: 0,5% 

Ld12SldPM10d05 

PM10 24h 

Napływ: 20,0% 

Powierzchniowa: 77,4% 

Liniowa: 1,2% 

Rolnictwo: 1,0% 

Przemysłowa: 0,4% 

PM10 rok 

Napływ: 54,6% 

Powierzchniowa: 41,0% 

Liniowa: 3,0% 

Rolnictwo: 0,9% 

Przemysłowa: 0,5% 

Ld12SldPM10d06 

PM10 24h 

Napływ: 29,9% 

Powierzchniowa: 48,4% 

Liniowa: 21,0% 

Rolnictwo: 0,4% 

Przemysłowa: 0,2% 

PM10 rok 

Napływ: 40,2% 

Powierzchniowa: 36,6% 

Liniowa: 21,2% 

Rolnictwo: 0,7% 

Przemysłowa: 1,3% 
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Kod obszaru przekroczeń 
Zanieczyszczenie 

i okres uśredniania 
Udziały % poszczególnych typów emisji w imisji całkowitej 

1 2 3 

Ld12SldPM10d07 

PM10 24h 

Napływ: 21,5% 

Powierzchniowa: 74,9% 

Liniowa: 2,4% 

Rolnictwo: 0,6% 

Przemysłowa: 0,5% 

PM10 rok 

Napływ: 37,1% 

Powierzchniowa: 57,3% 

Liniowa: 3,2% 

Rolnictwo: 1,8% 

Przemysłowa: 0,6% 

Ld12SldPM10d08 

PM10 24h 

Napływ: 13,6% 

Powierzchniowa: 79,3% 

Liniowa: 6,1% 

Rolnictwo: 0,7% 

Przemysłowa: 0,1% 

PM10 rok 

Napływ: 36,3% 

Powierzchniowa: 54,8% 

Liniowa: 7,2% 

Rolnictwo: 0,7% 

Przemysłowa: 1,0% 

Ld12SldPM10d09 

PM10 24h 

Napływ: 68,3% 

Powierzchniowa: 27,2% 

Liniowa: 3,4% 

Rolnictwo: 0,8% 

Przemysłowa: 0,3% 

PM10 rok 

Napływ: 51,1% 

Powierzchniowa: 38,6% 

Liniowa: 8,5% 

Rolnictwo: 1,2% 

Przemysłowa: 0,5% 

Ld12SldPM10d10 

PM10 24h 

Napływ: 34,1% 

Powierzchniowa: 57,0% 

Liniowa: 8,3% 

Rolnictwo: 0,6% 

PM10 rok 

Napływ: 40,8% 

Powierzchniowa: 49,0% 

Liniowa: 8,7% 

Rolnictwo: 1,1% 

Przemysłowa: 0,4% 

Ld12SldPM10d11 

PM10 24h 

Napływ: 37,6% 

Powierzchniowa: 61,4% 

Liniowa: 0,6% 

Rolnictwo: 0,2% 

Przemysłowa: 0,2% 

PM10 rok 

Napływ: 42,5% 

Powierzchniowa: 54,6% 

Liniowa: 1,7% 

Rolnictwo: 0,6% 

Przemysłowa: 0,5% 
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Kod obszaru przekroczeń 
Zanieczyszczenie 

i okres uśredniania 
Udziały % poszczególnych typów emisji w imisji całkowitej 

1 2 3 

Ld12SldPM10d12 

PM10 24h 

Napływ: 22,4% 

Powierzchniowa: 36,9% 

Liniowa: 37,5% 

Rolnictwo: 2,5% 

Przemysłowa: 0,7% 

PM10 rok 

Napływ: 46,2% 

Powierzchniowa: 29,2% 

Liniowa: 22,7% 

Rolnictwo: 1,4% 

Przemysłowa: 0,5% 

Ld12SldPM10d13 

PM10 24h 

Napływ: 62,4% 

Powierzchniowa: 36,0% 

Liniowa: 1,1% 

Rolnictwo: 0,2% 

Przemysłowa: 0,3% 

PM10 rok 

Napływ: 65,9% 

Powierzchniowa: 29,7% 

Liniowa: 3,1% 

Rolnictwo: 0,7% 

Przemysłowa: 0,6% 

Ld12SldPM10d14 

PM10 24h 

Napływ: 31,7% 

Powierzchniowa: 65,8% 

Liniowa: 2,2% 

Rolnictwo: 0,2% 

Przemysłowa: 0,1% 

PM10 rok 

Napływ: 38,7% 

Powierzchniowa: 35,5% 

Liniowa: 24,6% 

Rolnictwo: 0,9% 

Przemysłowa: 0,4% 

Ld12SldPM10d15 

PM10 24h 

Napływ: 32,5% 

Powierzchniowa: 56,4% 

Liniowa: 10,4% 

Rolnictwo: 0,2% 

Przemysłowa: 0,5% 

PM10 rok 

Napływ: 45,7% 

Powierzchniowa: 41,6% 

Liniowa: 11,3% 

Rolnictwo: 0,8% 

Przemysłowa: 0,6% 

Ld12SldPM10d16 

PM10 24h 

Napływ: 70,9% 

Powierzchniowa: 20,2% 

Liniowa: 6,4% 

Rolnictwo: 2,4% 

Przemysłowa: 0,1% 

PM10 rok 

Napływ: 78,8% 

Powierzchniowa: 15,4% 

Liniowa: 3,4% 

Rolnictwo: 1,7% 

Przemysłowa: 0,7% 
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Kod obszaru przekroczeń 
Zanieczyszczenie 

i okres uśredniania 
Udziały % poszczególnych typów emisji w imisji całkowitej 

1 2 3 

Ld12SldPM10d17 

PM10 24h 

Napływ: 83,6% 

Powierzchniowa: 12,0% 

Liniowa: 2,5% 

Rolnictwo: 1,1% 

Przemysłowa: 0,8% 

PM10 rok 

Napływ: 77,2% 

Powierzchniowa: 18,6% 

Liniowa: 2,8% 

Rolnictwo: 0,9% 

Przemysłowa: 0,5% 

Ld12SldPM10d18 

PM10 24h 

Napływ: 24,8% 

Powierzchniowa: 62,9% 

Liniowa: 10,5% 

Rolnictwo: 0,9% 

Przemysłowa: 0,9% 

PM10 rok 

Napływ: 47,9% 

Powierzchniowa: 36,7% 

Liniowa: 13,8% 

Rolnictwo: 0,8% 

Przemysłowa: 0,7% 

Ld12SldPM10d19 

PM10 24h 

Napływ: 49,9% 

Powierzchniowa: 48,4% 

Liniowa: 1,2% 

Rolnictwo: 0,2% 

Przemysłowa: 0,2% 

PM10 rok 

Napływ: 56,2% 

Powierzchniowa: 37,2% 

Liniowa: 4,8% 

Rolnictwo: 1,4% 

Przemysłowa: 0,4% 

Ld12SldPM10d20 

PM10 24h 

Napływ: 24,4% 

Powierzchniowa: 66,3% 

Liniowa: 7,8% 

Rolnictwo: 0,8% 

Przemysłowa: 0,6% 

PM10 rok 

Napływ: 43,6% 

Powierzchniowa: 45,5% 

Liniowa: 9,6% 

Rolnictwo: 1,0% 

Przemysłowa: 0,3% 

Ld12SldPM10d21 

PM10 24h 

Napływ: 47,7% 

Powierzchniowa: 44,4% 

Liniowa: 5,8% 

Rolnictwo: 0,6% 

Przemysłowa: 1,4% 

PM10 rok 

Napływ: 44,3% 

Powierzchniowa: 45,2% 

Liniowa: 8,3% 

Rolnictwo: 0,7% 

Przemysłowa: 1,4% 
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Kod obszaru przekroczeń 
Zanieczyszczenie 

i okres uśredniania 
Udziały % poszczególnych typów emisji w imisji całkowitej 

1 2 3 

Ld12SldPM10d22 

PM10 24h 

Napływ: 33,1% 

Powierzchniowa: 64,3% 

Liniowa: 2,2% 

Rolnictwo: 0,2% 

Przemysłowa: 0,1% 

PM10 rok 

Napływ: 46,4% 

Powierzchniowa: 49,6% 

Liniowa: 2,7% 

Rolnictwo: 0,8% 

Przemysłowa: 0,5% 

Ld12SldPM10d23 

PM10 24h 

Napływ: 44,0% 

Powierzchniowa: 52,6% 

Liniowa: 2,0% 

Rolnictwo: 0,9% 

Przemysłowa: 0,5% 

PM10 rok 

Napływ: 52,7% 

Powierzchniowa: 40,3% 

Liniowa: 3,9% 

Rolnictwo: 1,9% 

Przemysłowa: 1,1% 

Ld12SldPM10d24 

PM10 24h 

Napływ: 34,8% 

Powierzchniowa: 60,1% 

Liniowa: 0,1% 

Rolnictwo: 0,1% 

Przemysłowa: 0,4% 

PM10 rok 

Napływ: 48,0% 

Powierzchniowa: 39,3% 

Liniowa: 11,3% 

Rolnictwo: 0,9% 

Przemysłowa: 0,6% 

Ld12SldPM10d25 

PM10 24h 

Napływ: 41,1% 

Powierzchniowa: 47,4% 

Liniowa: 10,2% 

Rolnictwo: 0,9% 

Przemysłowa: 0,4% 

PM10 rok 

Napływ: 50,9% 

Powierzchniowa: 35,4% 

Liniowa: 11,9% 

Rolnictwo: 1,2% 

Przemysłowa: 0,5% 

Tabela 8. Udział w stężeniach typów emisji pyłu zawieszonego PM10 dla okresu uśredniania wyników 

pomiarów rok kalendarzowy 

Kod obszaru przekroczeń 
Zanieczyszczenie 

i okres uśredniania 
Udziały % poszczególnych typów emisji w imisji całkowitej 

1 2 3 

Ld12SldPM10a01 

PM10 24h 

Napływ: 18,9% 

Powierzchniowa: 76,8% 

Liniowa: 3,9% 

Rolnictwo: 0,2% 

Przemysłowa: 0,2% 

PM10 rok 

Napływ: 22,7% 

Powierzchniowa: 68,3% 

Liniowa: 7,4% 

Rolnictwo: 0,6% 

Przemysłowa: 1,0% 
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Kod obszaru przekroczeń 
Zanieczyszczenie 

i okres uśredniania 
Udziały % poszczególnych typów emisji w imisji całkowitej 

1 2 3 

Ld12SldPM10a02 

PM10 24h 

Napływ: 20,5% 

Powierzchniowa: 71,3% 

Liniowa: 6,2% 

Rolnictwo: 0,3% 

Przemysłowa: 1,7% 

PM10 rok 

Napływ: 38,8% 

Powierzchniowa: 53,4% 

Liniowa: 5,8% 

Rolnictwo: 0,6% 

Przemysłowa: 1,4% 

Ld12SldPM10a03 

PM10 24h 

Napływ: 31,7% 

Powierzchniowa: 65,8% 

Liniowa: 2,2% 

Rolnictwo: 0,2% 

Przemysłowa: 0,1% 

PM10 rok 

Napływ: 38,7% 

Powierzchniowa: 35,5% 

Liniowa: 24,6% 

Rolnictwo: 0,9% 

Przemysłowa: 0,4% 

Ld12SldPM10a04 

PM10 24h 

Napływ: 47,7% 

Powierzchniowa: 44,5% 

Liniowa: 5,8% 

Rolnictwo: 0,6% 

Przemysłowa: 1,4% 

PM10 rok 

Napływ: 44,3% 

Powierzchniowa: 45,3% 

Liniowa: 8,3% 

Rolnictwo: 0,7% 

Przemysłowa: 1,4% 

Ld12SldPM10a05 

PM10 24h 

Napływ: 21,5% 

Powierzchniowa: 74,0% 

Liniowa: 3,0% 

Rolnictwo: 0,6% 

Przemysłowa: 0,9% 

PM10 rok 

Napływ: 35,0% 

Powierzchniowa: 56,3% 

Liniowa: 6,8% 

Rolnictwo: 0,9% 

Przemysłowa: 1,0% 

Ld12SldPM10a06 

PM10 24h 

Napływ: 33,1% 

Powierzchniowa: 64,3% 

Liniowa: 2,2% 

Rolnictwo: 0,3% 

Przemysłowa: 0,1% 

PM10 rok 

Napływ: 46,4% 

Powierzchniowa: 49,7% 

Liniowa: 2,6% 

Rolnictwo: 0,8% 

Przemysłowa: 0,5% 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 205 – Poz. 4557



 

Kod obszaru przekroczeń 
Zanieczyszczenie 

i okres uśredniania 
Udziały % poszczególnych typów emisji w imisji całkowitej 

1 2 3 

Ld12SldPM10a07 

PM10 24h 

Napływ: 34,8% 

Powierzchniowa: 60,1% 

Liniowa: 4,5% 

Rolnictwo: 0,2% 

Przemysłowa: 0,4% 

PM10 rok 

Napływ: 48,0% 

Powierzchniowa: 39,3% 

Liniowa: 11,3% 

Rolnictwo: 0,8% 

Przemysłowa: 0,6% 

Tabela 9. Udział w stężeniach typów emisji benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 dla okresu 

uśredniania wyników pomiarów rok kalendarzowy 

Kod obszaru przekroczeń Zanieczyszczenie i okres uśredniania Udziały % poszczególnych typów emisji w imisji całkowitej 

1 2 3 

Ld12SldB(a)Pa01 B(a)P rok 

Napływ: 12,0% 

Powierzchniowa: 84,9% 

Liniowa: 1,0% 

Przemysłowa: 2,1% 

Ld12SldB(a)Pa02 B(a)P rok 

Napływ: 18,0% 

Powierzchniowa: 80,9% 

Liniowa: 0,9% 

Przemysłowa: 0,2% 

Ld12SldB(a)Pa03 B(a)P rok 

Napływ: 14,3% 

Powierzchniowa: 84,2% 

Liniowa: 0,7% 

Przemysłowa: 0,8% 

Ld12SldB(a)Pa04 B(a)P rok 

Napływ: 11,7% 

Powierzchniowa: 85,2% 

Liniowa: 0,2% 

Przemysłowa: 2,8% 

Ld12SldB(a)Pa05 B(a)P rok 

Napływ: 11,7% 

Powierzchniowa: 87,1% 

Liniowa: 0,5% 

Przemysłowa: 0,7% 

Ld12SldB(a)Pa06 B(a)P rok 

Napływ: 42,1% 

Powierzchniowa: 54,8% 

Liniowa: 0,4% 

Przemysłowa: 2,7% 

Ld12SldB(a)Pa07 B(a)P rok 

Napływ: 49,1% 

Powierzchniowa: 49,2% 

Liniowa: 1,1% 

Przemysłowa: 0,5% 

Ld12SldB(a)Pa08 B(a)P rok 

Napływ: 39,9% 

Powierzchniowa: 56,7% 

Liniowa: 1,2% 

Przemysłowa: 2,3% 
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Kod obszaru przekroczeń Zanieczyszczenie i okres uśredniania Udziały % poszczególnych typów emisji w imisji całkowitej 

1 2 3 

Ld12SldB(a)Pa09 B(a)P rok 

Napływ: 40,4% 

Powierzchniowa: 54,7% 

Liniowa: 1,5% 

Przemysłowa: 3,4% 

Ld12SldB(a)Pa10 B(a)P rok 

Napływ: 55,0% 

Powierzchniowa: 43,5% 

Liniowa: 0,3% 

Przemysłowa: 1,2% 

Ld12SldB(a)Pa11 B(a)P rok 

Napływ: 46,9% 

Powierzchniowa: 41,7% 

Liniowa: 0,6% 

Przemysłowa: 10,7% 

Ld12SldB(a)Pa12 B(a)P rok 

Napływ: 52,1% 

Powierzchniowa: 45,8% 

Liniowa: 1,3% 

Przemysłowa: 0,8% 

Ld12SldB(a)Pa13 B(a)P rok 

Napływ: 54,0% 

Powierzchniowa: 43,1% 

Liniowa: 1,7% 

Przemysłowa: 1,1% 

Ld12SldB(a)Pa14 B(a)P rok 

Napływ: 62,7% 

Powierzchniowa: 35,5% 

Liniowa: 0,9% 

Przemysłowa: 0,8% 

Ld12SldB(a)Pa15 B(a)P rok 

Napływ: 55,6% 

Powierzchniowa: 42,4% 

Liniowa: 0,9% 

Przemysłowa: 1,1% 

Ld12SldB(a)Pa16 B(a)P rok 

Napływ: 64,7% 

Powierzchniowa: 33,5% 

Liniowa: 0,9% 

Przemysłowa: 0,9% 

Ld12SldB(a)Pa17 B(a)P rok 

Napływ: 51,1% 

Powierzchniowa: 47,8% 

Liniowa: 0,4% 

Przemysłowa: 0,6% 

Ld12SldB(a)Pa18 B(a)P rok 

Napływ: 47,5% 

Powierzchniowa: 49,4% 

Liniowa: 1,5% 

Przemysłowa: 1,6% 

Ld12SldB(a)Pa19 B(a)P rok 

Napływ: 57,0% 

Powierzchniowa: 37,8% 

Liniowa: 1,2% 

Przemysłowa: 4,0% 

Ld12SldB(a)Pa20 B(a)P rok 

Napływ: 48,5% 

Powierzchniowa: 47,5% 

Liniowa: 0,5% 

Przemysłowa: 3,5% 

Ld12SldB(a)Pa21 B(a)P rok 

Napływ: 38,2% 

Powierzchniowa: 56,1% 

Liniowa: 0,6% 

Przemysłowa: 5,1% 

Ld12SldB(a)Pa22 B(a)P rok 

Napływ: 56,7% 

Powierzchniowa: 39,9% 

Liniowa: 0,4% 

Przemysłowa: 2,9% 
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Kod obszaru przekroczeń Zanieczyszczenie i okres uśredniania Udziały % poszczególnych typów emisji w imisji całkowitej 

1 2 3 

Ld12SldB(a)Pa23 B(a)P rok 

Napływ: 53,9% 

Powierzchniowa: 44,4% 

Liniowa: 0,7% 

Przemysłowa: 1,0% 

Ld12SldB(a)Pa24 B(a)P rok 

Napływ: 63,1% 

Powierzchniowa: 33,9% 

Liniowa: 0,3% 

Przemysłowa: 2,6% 

Ld12SldB(a)Pa25 B(a)P rok 

Napływ: 44,9% 

Powierzchniowa: 53,2% 

Liniowa: 1,1% 

Przemysłowa: 0,7% 

Ld12SldB(a)Pa26 B(a)P rok 

Napływ: 58,5% 

Powierzchniowa: 34,6% 

Liniowa: 1,8% 

Przemysłowa: 5,2% 

Ld12SldB(a)Pa27 B(a)P rok 

Napływ: 57,7% 

Powierzchniowa: 40,2% 

Liniowa: 0,4% 

Przemysłowa: 1,7% 

Ld12SldB(a)Pa28 B(a)P rok 

Napływ: 47,8% 

Powierzchniowa: 50,2% 

Liniowa: 0,6% 

Przemysłowa: 1,5% 

Ld12SldB(a)Pa29 B(a)P rok 

Napływ: 62,0% 

Powierzchniowa: 34,6% 

Liniowa: 0,9% 

Przemysłowa: 2,4% 

Ld12SldB(a)Pa30 B(a)P rok 

Napływ: 63,0% 

Powierzchniowa: 33,7% 

Liniowa: 0,8% 

Przemysłowa: 2,6% 

Ld12SldB(a)Pa31 B(a)P rok 

Napływ: 58,8% 

Powierzchniowa: 36,6% 

Liniowa: 2,1% 

Przemysłowa: 2,5% 

Ld12SldB(a)Pa32 B(a)P rok 

Napływ: 86,5% 

Powierzchniowa: 12,5% 

Liniowa: 0,2% 

Przemysłowa: 0,9% 

Ld12SldB(a)Pa33 B(a)P rok 

Napływ: 67,0% 

Powierzchniowa: 31,0% 

Liniowa: 0,2% 

Przemysłowa: 1,7% 

Ld12SldB(a)Pa34 B(a)P rok 

Napływ: 64,2% 

Powierzchniowa: 34,8% 

Liniowa: 0,2% 

Przemysłowa: 0,8% 

Ld12SldB(a)Pa35 B(a)P rok 

Napływ: 64,6% 

Powierzchniowa: 34,4% 

Liniowa: 0,2% 

Przemysłowa: 0,8% 

Ld12SldB(a)Pa36 B(a)P rok 

Napływ: 60,4% 

Powierzchniowa: 36,3% 

Liniowa: 1,2% 

Przemysłowa: 2,1% 
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Kod obszaru przekroczeń Zanieczyszczenie i okres uśredniania Udziały % poszczególnych typów emisji w imisji całkowitej 

1 2 3 

Ld12SldB(a)Pa37 B(a)P rok 

Napływ: 62,7% 

Powierzchniowa: 33,2% 

Liniowa: 1,1% 

Przemysłowa: 3,0% 

Ld12SldB(a)Pa38 B(a)P rok 

Napływ: 63,2% 

Powierzchniowa: 34,0% 

Liniowa: 0,8% 

Przemysłowa: 2,0% 

Ld12SldB(a)Pa39 B(a)P rok 

Napływ: 62,4% 

Powierzchniowa: 36,5% 

Liniowa: 0,2% 

Przemysłowa: 0,9% 

Ld12SldB(a)Pa40 B(a)P rok 

Napływ: 57,4% 

Powierzchniowa: 40,1% 

Liniowa: 0,4% 

Przemysłowa: 2,0% 

5. Prognoza emisji substancji do powietrza na lata 2015 i 2020 dla obszaru Polski i strefy łódzkiej 

Prognoza stężeń zanieczyszczeń pyłem drobnym i bardzo drobnym wykonana została w oparciu o opraco-

wanie „Aktualizacja prognoz pyłu PM10 i PM2,5 dla lat 2015, 2020 na podstawie modelowania z wykorzysta-

niem nowych wskaźników emisyjnych Etap II” wykonane na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środo-

wiska przez BSiPP „Ekometria” w 2012 r., gdzie w oparciu o założony scenariusz emisyjny wykonano obli-

czenia stężeń zanieczyszczeń dla lat 2015 i 2020. 

Poniżej przedstawiono omówione w powyższej pracy zmiany emisji poszczególnych typów, będące rezulta-

tem zmian prawa polskiego i unijnego oraz wynikającego z tego zmiany stężeń. 

5.1. Prognoza emisji substancji do powietrza na lata 2015 i 2020 dla obszaru Polski 

Emisja przemysłowa 

Analiza dostępnych danych statystyki publicznej z lat 2008-2011 wskazuje na spadek aktywności źródeł 

przemysłowych emisji zanieczyszczeń do powietrza, który w głównej mierze związany jest z globalnym kryzy-

sem ekonomicznym, a tym samym spadkiem produkcji. Na skutek tego oraz ukształtowania się globalnej sytu-

acji ekonomicznej, a także ciągłego rozwoju sytuacji politycznej w aspekcie ochrony powietrza (w tym zarzą-

dzania emisjami oraz krajowej i międzynarodowej polityki redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza), więk-

szość opracowań eksperckich dotyczących projekcji emisji zanieczyszczeń, całkowicie lub w dużej części, jest 

nieaktualna. Ponadto zauważa się brak opracowań zawierających szczegółowe prognozy sektorowe związanych 

z głównymi gałęziami gospodarki w Polsce (np. energetyka zawodowa, produkcja w przemyśle metali żela-

znych, produkcja w przemyśle surowców mineralnych, przetwórstwo surowców chemicznych, itd.). 

Prognoza wydana przez Ministerstwo Finansów zakłada, że udział przemysłu w tworzeniu PKB będzie ma-

lał z 24,3% w 2008 r. do 19,7% w roku 2030, co daje średni roczny spadek na poziomie 0,2%. Równocześnie 

prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną przez przemysł na poziomie 22% (czyli 

około 1% rocznie) oraz nieznaczny wzrost na ciepło sieciowe (na poziomie około 0,5% rocznie). 

Z powyższych analiz można z powodzeniem przyjąć poniższe założenia do prognozy dla przemysłu: 

1) wzrost zużycia energii związany ze wzrostem zapotrzebowania na nią, a wynikający pośrednio ze wzrostu 

liczby gospodarstw domowych oraz konsumpcyjnego stylu życia ludzi; 

2) obowiązkowy spadek emisji wynikający z założeń dyrektyw i międzynarodowych zobowiązań Polski (np. 

pakiet klimatyczny); 

3) spadek emisji związany z zastosowaniem nowych niskoemisyjnych technologii oraz odnawialnych źródeł 

energii. 

W związku z tym w kolejnych latach prognozy dla omawianych kategorii zaproponowano 5-20% spadek 

emisji dla podstawowych związków (SO2, NO2, pyły) w stosunku do roku 2010. W przypadku NMLZO, zapro-
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ponowano wzrost emisji na poziomie 2-20% z wyjątkiem kategorii SNAP 051, gdzie zaproponowano kilkuna-

stoprocentowy spadek emisji. 

Emisja z ogrzewania indywidualnego 

Analizując obecną sytuację oraz dane prognostyczne oszacowano, iż do 2015 r. spadek emisji z ogrzewania 

indywidualnego nie przekroczy 5% w stosunku do emisji określonej dla 2010 r. Zakończenie programów 

ochrony powietrza zgodnie z zawartymi w nich harmonogramami pozwala na nieco bardziej optymistyczne 

szacunki dla roku 2020 r. i dlatego spadek emisji z ogrzewania indywidualnego prognozuje się na poziomie 

25% w stosunku do roku bazowego. 

Emisja komunikacyjna 

W opracowaniu2 dokładnie omówiony został problem konstrukcji wskaźników emisji ze spalania paliwa 

w silniku dla roku 2010. Biorąc pod uwagę wszelkie możliwe regulacje prawne odnośnie europejskich standar-

dów emisji spalin oraz zmiany w strukturze wiekowej floty, skonstruowano zestaw oddzielnych wskaźników 

dla lat 2015 i 2020, które biorąc pod uwagę postęp technologiczny są istotnie niższe od obecnie stosowanych. 

Równocześnie w perspektywie kolejnych 10 lat należy liczyć się ze wzrostem ilości pojazdów na drogach. 

W poniższej tabeli zebrano wskaźniki prognozy dla poszczególnych typów pojazdów. 

Tabela 10. Skumulowany wskaźnik wzrostu ruchu w stosunku do 2010 r. 

Rok Samochody osobowe 
Samochody  

dostawcze 

Samochody ciężarowe  

bez przyczep i naczep 

Samochody ciężarowe 

z przyczepami i naczepami 

2015 1,230 1,080 1,085 1,085 

2020 1,462 1,161 1,171 1,171 

Równocześnie założono niewielki spadek emisji pyłu z zabrudzenia jezdni wynikający z częstszego czysz-

czenia jezdni, które jest podawane jako jedno z działań naprawczych w programach ochrony powietrza. 

Powyższe założenia pozwoliły na określenie zmian emisji w stosunku do roku 2010. 

 

 

Rys. 15. Prognoza emisji poszczególnych zanieczyszczeń pochodzących z komunikacji 

                                                      
1 Selected Nomenclature for sources of Air Pollution (SNAP) - wykaz źródeł emisji opracowany dla celów inwentaryzacji 

emisji w krajach Unii Europejskiej; SNAP 05 – Wydobycie i dystrybucja paliw kopalnych. 
2 Trapp W., Paciorek M., i inni: Aktualizacja prognoz pyłu PM10 i PM2,5 dla lat 2015, 2020 na podstawie modelowania 

z wykorzystaniem nowych wskaźników emisyjnych, Etap I, Przygotowanie zaktualizowanych danych emisyjnych dla 

roku bazowego niezbędnych do wykonania prognoz stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 dla lat 2015 i 2020, GIOŚ 

Warszawa, 2012. 
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Powyższe zestawie wskazuje, iż ze względu na zmiany związane z regulacjami w sprawie norm EURO 

istotnie spada emisja NOx, CO oraz NMLZO. Niestety wzrost natężenia ruchu powoduje, że emisje pozostałych 

zanieczyszczeń rosną. Ciekawie prezentuje się zmiana emisji dla pyłu PM2,5, którego ładunek w roku 2015 nie-

znacznie spada, a następnie rośnie w 2020 r. Wynika to z faktu, iż frakcja ta posiada najmniejszy udział w pyle 

pochodzącym z zabrudzenia jezdni, który stanowi największą składową pyłu pochodzącego z komunikacji. 

W ramach ww. opracowania wykonano obliczenia stężeń zanieczyszczeń pyłowych w latach 2015 i 2020 dla 

obszaru kraju z wykorzystaniem modelu CAMX. Obliczenia wykonano w siatce 10 km x 10 km, czyli w znacznie 

mniejszej skali niż obliczenia prowadzone na potrzeby programu ochrony powietrza. Inaczej mówiąc rozkłady 

stężeń pokazane na poniższych rysunkach są bardzo wygładzone i reprezentują tło zanieczyszczeń powietrza 

pyłem unoszonym. Uzyskane stężenia obrazują stan zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w przypadku 

nie podejmowania dodatkowych działań naprawczych oprócz tych wymaganych przez przepisy prawa. 

 

Rys. 16. Zmiany stężeń zanieczyszczeń pyłowych w Polsce uzyskane w wyniku prognozy dla lat 2015 

i 2020 

Źródło: Trapp W., Paciorek M., i inni: Aktualizacja prognoz pyłu PM10 i PM2,5 dla lat 2015, 2020 na pod-

stawie modelowania z wykorzystaniem nowych wskaźników emisyjnych, Etap II, GIOŚ Warszawa, 2012. 

Na podstawie uzyskanych rezultatów można stwierdzić, iż w kolejnych latach uzyskamy poprawę jakości 

powietrza w stosunku do standardów, przy czym nadal przekraczany będzie dopuszczalny stężeń średnich do-

bowych pyłu zawieszonego PM10. 

5.2. Prognoza stężeń substancji dla strefy łódzkiej 

Na podstawie powyższych danych określono szacunkowe wartości średnie roczne poziomu prognozowane-

go tła regionalnego (poziom zanieczyszczeń, jaki może być powodowany przez źródła zlokalizowane w odle-

głości do 30 km od granic strefy) oraz tła całkowitego (poziom zanieczyszczeń kształtowany przez łączne od-

działywanie tła regionalnego i istotnych źródeł położonych w odległości ponad 30 km od granic obszaru) anali-

zowanych substancji. Wartości określono dla terminu osiągnięcia poziomu docelowego benzo(a)pirenu 

(2013 r.) oraz dla roku zakończenia Programu (2020 r.). Są to wartości stężeń w przypadku nie podejmowania 

dodatkowych działań naprawczych oprócz tych wymaganych przez przepisy prawa: 
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Pył zawieszony PM10 rok 

- Poziom prognozowany pyłu zawieszonego PM10 w 2015 r. 

tło regionalne: 1,0 – 7,6 μg/m3, 

tło całkowite: 13,3 – 20 μg/m3, 

- Poziom prognozowany pyłu zawieszonego PM10 w 2020 r. 

tło regionalne: 0,92 – 6,7 μg/m3, 

tło całkowite: 11,7 – 17,5 μg/m3, 

B(a)P rok 

- Poziom prognozowany B(a)P w 2013 r. 

tło regionalne: 0,08 – 0,66 ng/m3, 

tło całkowite: 0,71 – 1,31 ng/m3, 

- Poziom prognozowany B(a)P w 2020 r. 

tło regionalne: 0,07 – 0,58 ng/m3, 

tło całkowite: 0,63 – 1,15 ng/m3. 

Poniżej przedstawiono przyszłe stężenia pyłu zawieszonego substancji objętych Programem w powietrzu 

w strefie łódzkiej w przypadku niepodejmowania dodatkowych działań oprócz wymaganych przepisami prawa 

oraz po realizacji działań naprawczych. 

Tabela 11. Prognozowany poziom pyłu zawieszonego PM10 w przypadku niepodejmowania dodatkowych 

działań oprócz wymaganych przepisami prawa 

Lp. Kod 

Stężenia 

średnie  

dobowe/ 

roczne 

w 2012 roku 

Liczba dni 

z przekroczeniami 

poziomu  

dopuszczalnego 

w 2012 roku 

Stężenia średnie dobowe/roczne 

w roku 2020 (w roku zakończenia 

realizacji POP) w przypadku 

niepodejmowania dodatkowych 

działań oprócz wymaganych 

przepisami prawa 

Liczba dni z przekroczeniami 

poziomu dopuszczalnego w roku 

2020 (w roku 

zakończenia realizacji POP) 

w przypadku niepodejmowania 

dodatkowych działań oprócz 

wymaganych przepisami prawa 

Obszary z przekroczonym poziomem dopuszczalnym PM10 24h**[µg/m3] 

1 Ld12SldPM10d01 118,3 171 98,8 143 

2 Ld12SldPM10d02 90,0 90 75,2 75 

3 Ld12SldPM10d03 78,4 80 65,5 67 

4 Ld12SldPM10d04 85,2 83 71,1 69 

5 Ld12SldPM10d05 72,5 73 60,5 61 

6 Ld12SldPM10d06 73,6 70 61,5 58 

7 Ld12SldPM10d07 84,2 86 70,3 72 

8 Ld12SldPM10d08 83,2 92 69,5 77 

9 Ld12SldPM10d09 59,2 51 49,4 43 

10 Ld12SldPM10d10 67,7 82 56,5 68 

11 Ld12SldPM10d11 69,7 61 58,2 51 

12 Ld12SldPM10d12 59,8 58 49,9 48 

13 Ld12SldPM10d13 64,2 35 53,6 29 

14 Ld12SldPM10d14 71,0 65 59,3 54 

15 Ld12SldPM10d15 62,1 63 51,9 53 

16 Ld12SldPM10d16 53,4 35 44,6 29 

17 Ld12SldPM10d17 55,6 35 46,4 29 

18 Ld12SldPM10d18 58,2 50 48,6 42 
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Lp. Kod 

Stężenia 

średnie  

dobowe/ 

roczne 

w 2012 roku 

Liczba dni 

z przekroczeniami 

poziomu  

dopuszczalnego 

w 2012 roku 

Stężenia średnie dobowe/roczne 

w roku 2020 (w roku zakończenia 

realizacji POP) w przypadku 

niepodejmowania dodatkowych 

działań oprócz wymaganych 

przepisami prawa 

Liczba dni z przekroczeniami 

poziomu dopuszczalnego w roku 

2020 (w roku 

zakończenia realizacji POP) 

w przypadku niepodejmowania 

dodatkowych działań oprócz 

wymaganych przepisami prawa 

19 Ld12SldPM10d19 58,8 42 49,1 35 

20 Ld12SldPM10d20 66,6 62 55,6 52 

21 Ld12SldPM10d21 58,3 56 48,7 47 

22 Ld12SldPM10d22 61,7 51 51,5 43 

23 Ld12SldPM10d23 53,0 41 44,3 34 

24 Ld12SldPM10d24 61,8 62 51,6 52 

25 Ld12SldPM10d25 55,5 45 46,3 38 

Obszary z przekroczonym poziomem dopuszczalnym PM10 rok**[µg/m3] 

1 Ld12SldPM10a01 65,3 171 54,5 143 

2 Ld12SldPM10a02 40,01 80 33,4 67 

3 Ld12SldPM10a03 40,5 65 33,8 54 

4 Ld12SldPM10a04 40,2 56 33,6 47 

5 Ld12SldPM10a05 41,5 82 34,7 68 

6 Ld12SldPM10a06 40,01 51 33,4 43 

7 Ld12SldPM10a07 40,05 62 33,4 52 

* Stężenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników 24 godziny 

** Stężenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników rok 

   

Tabela 12. Prognozowany poziom B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10 w przypadku niepodejmo-

wania dodatkowych działań oprócz wymaganych przepisami prawa 

Nr 
Kod obszaru 

przekroczeń 

Stężenia  

średnie roczne 

w 2012 roku 

Stężenia średnie roczne w roku 

2013 w przypadku niepodejmowania 

dodatkowych działań oprócz  

wymaganych przepisami prawa 

Stężenia średnie dobowe/roczne w roku 2020  

(w roku zakończenia realizacji POP) 

w przypadku niepodejmowania dodatkowych 

działań oprócz wymaganych przepisami prawa 

Obszary z przekroczonym poziomem docelowym B(a)P rok [ng/m3] 

1 Ld12SldB(a)Pa01 5,97 5,67 4,98 

2 Ld12SldB(a)Pa02 4,07 3,87 3,40 

3 Ld12SldB(a)Pa03 4,65 4,42 3,88 

4 Ld12SldB(a)Pa04 5,48 5,21 4,58 

5 Ld12SldB(a)Pa05 5,49 5,22 4,58 

6 Ld12SldB(a)Pa06 1,65 1,57 1,38 

7 Ld12SldB(a)Pa07 1,44 1,37 1,20 

8 Ld12SldB(a)Pa08 1,60 1,52 1,34 

9 Ld12SldB(a)Pa09 1,64 1,56 1,37 

10 Ld12SldB(a)Pa10 1,24 1,18 1,04 

11 Ld12SldB(a)Pa11 1,38 1,31 1,15 

12 Ld12SldB(a)Pa12 1,24 1,18 1,04 

13 Ld12SldB(a)Pa13 1,27 1,21 1,06 

14 Ld12SldB(a)Pa14 1,12 1,06 0,94 

15 Ld12SldB(a)Pa15 1,23 1,17 1,03 
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Nr 
Kod obszaru 

przekroczeń 

Stężenia  

średnie roczne 

w 2012 roku 

Stężenia średnie roczne w roku 

2013 w przypadku niepodejmowania 

dodatkowych działań oprócz  

wymaganych przepisami prawa 

Stężenia średnie dobowe/roczne w roku 2020  

(w roku zakończenia realizacji POP) 

w przypadku niepodejmowania dodatkowych 

działań oprócz wymaganych przepisami prawa 

16 Ld12SldB(a)Pa16 1,09 1,04 0,91 

17 Ld12SldB(a)Pa17 1,36 1,29 1,14 

18 Ld12SldB(a)Pa18 1,34 1,27 1,12 

19 Ld12SldB(a)Pa19 1,14 1,08 0,95 

20 Ld12SldB(a)Pa20 1,34 1,27 1,12 

21 Ld12SldB(a)Pa21 1,68 1,60 1,40 

22 Ld12SldB(a)Pa22 1,14 1,08 0,95 

23 Ld12SldB(a)Pa23 1,25 1,19 1,04 

24 Ld12SldB(a)Pa24 1,06 1,01 0,89 

25 Ld12SldB(a)Pa25 1,46 1,39 1,22 

26 Ld12SldB(a)Pa26 1,15 1,09 0,96 

27 Ld12SldB(a)Pa27 1,12 1,06 0,94 

28 Ld12SldB(a)Pa28 1,31 1,24 1,09 

29 Ld12SldB(a)Pa29 1,12 1,06 0,94 

30 Ld12SldB(a)Pa30 1,08 1,03 0,90 

31 Ld12SldB(a)Pa31 1,11 1,05 0,93 

32 Ld12SldB(a)Pa32 1,02 0,97 0,85 

33 Ld12SldB(a)Pa33 1,10 1,05 0,92 

34 Ld12SldB(a)Pa34 1,14 1,08 0,95 

35 Ld12SldB(a)Pa35 1,12 1,06 0,94 

36 Ld12SldB(a)Pa36 1,11 1,05 0,93 

37 Ld12SldB(a)Pa37 1,05 1,00 0,88 

38 Ld12SldB(a)Pa38 1,11 1,05 0,93 

39 Ld12SldB(a)Pa39 1,17 1,11 0,98 

40 Ld12SldB(a)Pa40 1,13 1,07 0,94 

  

6. Kierunki i zakres działań naprawczych majach na celu osiągniecie poziomu dopuszczalnego pyłu 

zawieszonego PM2,5, PM10 i benzo(a)pirenu. Harmonogram rzeczowo-finansowy działań naprawczych 

Analizy wyników obliczeń modelowania w powietrzu stężeń przeprowadzone na potrzeby niniejszego Pro-

gramu wykazują, że podobnie jak w latach ubiegłych przyczyną ponadnormatywnych stężeń pyłu zawieszone-

go PM10 oraz benzo(a)pirenu odpowiedzialny jest ten sam czynnik – emisja powierzchniowa pochodząca 

z sektora komunalno-bytowego. W związku z tym, głównym działaniem naprawczym służącym osiągnięciu 

poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu jest redukcja emisji dokonana 

przez zmianę sposobu ogrzewania budynków z węglowego na gazowe lub bezemisyjne. Preferowanym rozwią-

zaniem w miastach, gdzie energia cieplna do ogrzewania budynków pochodzi ze źródeł zcentralizowanych, 

a przedsiębiorstwa dysponują rezerwami mocy cieplnej byłaby rozbudowa sieci ciepłowniczej i zasilanie bu-

dynków w ciepło sieciowe. Udział w imisji ogólnej emisji pyłu ze źródeł przemysłowych spalania paliw, w tym 

elektrociepłowni lub ciepłowni miejskich wynosi zaledwie kilka procent. Elektrociepłownie i ciepłownie miej-

skie wyposażone są w wysokosprawne kotły, gdzie emitowane do powietrza ilości pyłu są znacznie redukowa-

ne przez instalacje oczyszczania spalin. Stąd wskaźniki emisji ze źródeł energetyki zawodowej są znacznie 

niższe niż ze źródeł spalania zainstalowanych w budynkach mieszkalnych, gdzie ciepło wytwarzane jest za-

zwyczaj w przestarzałych konstrukcyjnie kotłach c.o. oraz piecach domowych i gdzie spalane są tanie sorty-

menty węgla niskiej jakości, często niesortymentowe lub stosowana jest niedopuszczalna pod względem praw-

nym praktyka spalania lub współspalanie odpadów komunalnych. Sprawność energetyczna tych instalacji jest 

niska i zazwyczaj nie przekracza średniorocznie 50%. Skutkiem tego jest nadmierne zużycie węgla i wysoka 

emisja do powietrza, w tym zanieczyszczeń wysoce szkodliwych dla zdrowia nanoszonych na ziarnach pyłu 

zawieszonego PM10. Proekologicznym rozwiązaniem problemu z niską emisja jest rozbudowa czy też budowa 

sieci gazowej i zastąpienie ogrzewania węglowego niskoemisyjnym gazowym. Preferowanym sposobem jest 
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również wymiana źródeł węglowych na nowej generacji wysokosprawne olejowe lub na biomasę, instalowanie 

źródeł geotermalnych niskotemperaturowych, szczególnie jeśli wspomagane jest źródłami solarnymi. Koniecz-

ność redukcji emisji powierzchniowej z sektora komunalno-bytowego winna być uwzględniona we wszystkich 

lokalnych strategiach, programach i planach, w szczególności w planach zagospodarowania przestrzennego 

i planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną oraz paliwa gazowe. 

Duże znaczenie dla obniżenia poziomu stężeń ma realizacja działań zmierzających do redukcji emisji pyłu 

zawieszonego PM10 pochodzenia komunikacyjnego wytwarzanego podczas spalania paliw w silnikach spali-

nowych oraz podczas ścierania opon i nawierzchni dróg. Udział emisji liniowej pyłu zawieszonego PM10 

w ogólnym poziomie stężeń na obszarach przekroczeń wynosi od 0,2% do 37,5%, natomiast benzo(a)pirenu od 

0,2 do 2,1%. Zmniejszenie emisji komunikacyjnej można osiągnąć za pomocą wszelkich działań mających na 

celu zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów silnikowych na drogach, zwłaszcza w miastach, gdzie stężenia 

zanieczyszczeń powietrza generowane przez ruch samochodów jest największy, a więc poprzez budowę ob-

wodnic, autostrad, rozwój transportu publicznego oraz ograniczanie brudu drogowego, poprzez regularne 

czyszczenie ulic, szczególnie w dni bezdeszczowe, utwardzanie, remonty i czyszczenie dróg. Znaczenie dla 

obniżenie poziomu stężeń ma ograniczanie emisji źródeł punktowych - instalacji przemysłowych o wysokich 

emitorach, co ma wpływ na zmniejszenia poziomu tła, szczególnie ponadregionalnego. Ograniczanie emisji 

przemysłowych związane jest z coraz bardziej zaostrzającymi się standardami emisyjnymi wprowadzanymi 

przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i RADY 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji 

przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) oraz konkluzje BAT. 

Istotnym elementem zapewniającym realizację Programu jest edukacja ekologiczna na rzecz budowania 

świadomości społecznej w zakresie ochrony powietrza, polegająca na wykształceniu społecznych postaw 

i zachowań proekologicznych służących poprawie stanu jakości powietrza w miejscu zamieszkania, uświada-

miająca o szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych, poświęcona w głównej mierze właściwemu 

postępowaniu z odpadami. Temu celowi miałaby też służyć promocja produktów wytworzonych w procesach 

niskoemisyjnych. 

Z analizy zakresu działań naprawczych wynika, że głównym organem właściwym do realizacji działań na-

prawczych Programu jest gmina, ponieważ do właściwości samorządów gminnych należą sprawy związane 

min. zaopatrzeniem gminy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, planami zagospodarowania prze-

strzennego, transportem zbiorowym, gospodarką odpadami komunalnymi, edukacją, utrzymaniem czystości 

i porządku. 

Określony w Programie zakres działań naprawczych dla każdej z gmin strefy łódzkiej zależy od poziomu 

zanieczyszczenia powietrza oraz wielkości udziału poszczególnych typów emisji w tym zanieczyszczeniu. 

Najwyższe stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 występują w miastach strefy łódzkiej, na obszarach ze 

zwartą zabudową mieszkaniową wielorodzinną ogrzewaną ze źródeł opalanych węglem, znajdującą się przy 

ulicach o układzie kanionowym z dużym natężeniu ruchu. Brak w miastach korytarzy wentylacyjnych jest 

czynnikiem niekorzystnym, sprzyjającym wzmożonej koncentracji zanieczyszczeń w miastach. Wysokie stęże-

nia pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu również dotyczą osiedli zabudowy jednorodzinnej ogrzewanej z indy-

widualnych źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi. 

Poniżej w tabelach zestawiono zakres głównych działań naprawczych niezbędnych i możliwych do realiza-

cji, które mają na celu przywrócenie standardów jakości powietrza w zakresie stężeń pyłu zawieszonego PM10 

oraz poziomu docelowego B(a)P. Ze względu na fakt, iż główne źródła pochodzenia obu zanieczyszczeń są 

takie same, można wskazać wspólne działania naprawcze. Przy czym należy mieć na uwadze, że efekt ekolo-

giczny tych działań dla każdej substancji będzie inny. 

Ze względu na swą specyfikę oraz na uwarunkowania głównie ekonomiczne, obniżenie stężeń B(a)P poniżej 

wartości docelowej jest w realiach polskich na chwilę obecną niemożliwe. Dlatego najważniejsze jest stopnio-

we wprowadzanie wszelkich działań jak i stosowanie się do kierunków zmierzających do obniżenia emisji 

szczególnie z ogrzewania indywidualnego. Równocześnie należy pamiętać, że wszelkie działania polegające na 

zmianie sposobów ogrzewania powinny być wykonywane w miarę możliwości finansowych i technicznych 

zarówno samorządów terytorialnych jak i osób fizycznych. 
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KOD DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO LdEM02 

TYTUŁ DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO 

zmiana dotychczasowego sposobu zaopatrzenia części gminy w ciepło, pole-

gająca na podłączeniu budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wy-

mianie przestarzałych konstrukcyjnie źródeł węglowych na posiadające certy-

fikaty energetyczno–emisyjne („znak bezpieczeństwa ekologicznego”) wyso-

kosprawne źródła ciepła opalane: paliwami gazowymi (w szczególności: 

kotły kondensacyjne, konwencjonalne niskotemperaturowe), olejem opało-

wym lekkim, bądź zasilane w energię cieplną z źródeł energii odnawialnej 

(odpowiadających normom polskim i europejskim), ewentualnie paliwami 

stałymi spalanymi w kotłach, których konstrukcje, przy obsłudze i podawaniu 

paliwa stałego zgodnie z DTR tych kotłów uniemożliwiają spalanie paliw 

niekwalifikowanych 

Opis działania naprawczego 

Opracowanie i wdrożenie planu lub programu mającego na celu ograniczenia 

niskiej emisji w strefie łódzkiej, obejmującego: 

- podłączenie do sieci ciepłowniczej lub wymianę na ogrzewanie elektryczne 

ok. 805 700 m2 powierzchni ogrzewanej indywidualnie paliwami stałymi lub 

- wymianę na ogrzewanie gazowe/nowoczesne piece retortowe ok. 886 270 m2 

powierzchni ogrzewanej indywidualnie paliwami stałymi. 

Lokalizacja działań 
Miasta: Rzgów, Łowicz, Głowno, Wieluń, Tuszyn, Rawa Mazowiecka, Łask, 

Bełchatów, Ozorków, Łęczyca, Koluszki, Brzeziny 

Szczebel administracyjny, na którym moż-

na podjąć dany środek 
Lokalny 

Jednostka realizująca zadanie 

Organy wykonawcze we wskazanych gminach gdzie występują obszary prze-

kroczeń, właściciele nieruchomości, przedsiębiorstwa właściwe do rozwoju 

lub budowy sieci ciepłowniczych lub gazowych, spółdzielnie mieszkaniowe, 

mieszkańcy 

Rodzaj środka Techniczny 

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężeń Średniookresowe 

Planowany termin wykonania 2020 

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy 

działanie naprawcze 
Źródła związane z mieszkalnictwem i usługami 

Szacunkowa wysokość kosztów realizacji 

działania w mln PLN 

od 68,5 do 77,3 w zależności od wybranego wariantu 

koszt redukcji 1 Mg pyłu zawieszonego PM10: od 0,096 do 0,108 [mln PLN] 

w zależności od wybranego wariantu 

Szacowany efekt ekologiczny 
Redukcja emisji pyłu zawieszonego PM10 - 716,4 [Mg/rok]; 

Redukcja emisji B(a)P - 100,7 [kg/rok] 

Źródła finansowania 

Własne samorządów, właściciele budynków, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inne 

fundusze (w tym europejskie), Bank Ochrony Środowiska, środki własne 

przedsiębiorstw energetycznych, przedsiębiorstw gazowych, spółdzielni 

mieszkaniowych, mieszkańców. 

Monitoring 

działania 

Organ składający Zarządowi 

Województwa Łódzkiego 

informację o realizacji dzia-

łania 

Właściwe do realizacji działań Programu organy administracji samorządów 

lokalnych 

Wskaźniki Zgodnie z Tabelą nr 13 

Termin sprawozdania 
Zgodnie z terminem składania informacji określonym w uchwale Sejmiku 

Woj. Łódzkiego, po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym 

KOD DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO LdEM01 

TYTUŁ DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO 
budowa lub rozbudowa centralnych systemów ciepłowniczych lub/i gazo-

wych lub/i energetycznych 

Opis działania naprawczego 

Budowa lub rozbudowa sieci scentralizowanych ciepłowniczych systema-

tyczne podłączanie do sieci cieplnej budynków mieszkalnych, budynków 

użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, spółek miejskich pu-

blicznej lub wymian wymiana ogrzewania węglowego), o ile jest możliwe 

technicznie i uzasadnione ekonomicznie. 

Budowa lub rozbudowa sieci gazowej i doprowadzenie jej do budynków 
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mieszalnych, budynków użyteczności publicznej, zakładów przemysłowych, 

spółek miejskich publicznej lub wymian wymiana ogrzewania węglowego), 

o ile jest możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie. 

Lokalizacja działań 
Miasta: Rzgów, Łowicz, Głowno, Wieluń, Tuszyn, Rawa Mazowiecka, Łask, 

Bełchatów, Ozorków, Łęczyca, Koluszki, Brzeziny 

Szczebel administracyjny, na którym moż-

na podjąć dany środek 
Lokalny 

Jednostka realizująca zadanie 

Organy wykonawcze we wskazanych gminach gdzie występują obszary prze-

kroczeń, właściciele nieruchomości, przedsiębiorstwa właściwe do rozwoju 

lub budowy sieci ciepłowniczych lub gazowych, spółdzielnie mieszkaniowe, 

mieszkańcy 

Rodzaj środka Techniczny 

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężeń Średniookresowe 

Planowany termin wykonania Według indywidualnych harmonogramów 

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy 

działanie naprawcze 
Przemysł i usługi 

Szacunkowa wysokość kosztów realizacji 

działania w mln PLN 
Według indywidualnych kosztorysów 

Szacowany efekt ekologiczny Brak możliwości oszacowania 

Źródła finansowania 

Własne samorządów, właściciele budynków, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inne 

fundusze (w tym europejskie), Bank Ochrony Środowiska, środki własne 

przedsiębiorstw energetycznych, przedsiębiorstw gazowych, spółdzielni 

mieszkaniowych, mieszkańców. 

Monitoring 

działania 

Organ składający Zarządowi 

Województwa Łódzkiego 

informację o realizacji dzia-

łania 

Właściwe do realizacji działań Programu organy administracji samorządów 

lokalnych 

Wskaźniki Zgodnie z Tabelą nr 13 

Termin sprawozdania 
Zgodnie z terminem składania informacji określonym w uchwale Sejmiku 

Woj. Łódzkiego, po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym 

KOD DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO 

LdEL 01 

LdEL 03 

LdEL 13 

LdEL 14 

TYTUŁ DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO 

- opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania trans-

portem, ruchem, przepływem towarów i informacją, ułatwiających wykorzy-

stanie infrastruktury i pojazdów, w tym transportu publicznego 

- budowa obwodnic i dróg, mających na celu odciążenie nadmiernego natęże-

nia ruchu 

- planowe utwardzanie dróg gruntowych 

- modernizacja dróg i parkingów – wymiana nawierzchni na nową wykonaną 

z materiałów i w technologii gwarantującej ograniczenie emisji pyłu podczas 

eksploatacji 

Opis działania naprawczego 
Modernizacja i remonty dróg na terenie miast województwa łódzkiego, w tym 

szczególnie likwidacja nawierzchni nieutwardzonych, gruntowych. 

Lokalizacja działań 
Miasta: Rzgów, Łowicz, Głowno, Wieluń, Tuszyn, Rawa Mazowiecka, Łask, 

Bełchatów, Ozorków, Łeczyca, Koluszki, Brzeziny 

Szczebel administracyjny, na którym moż-

na podjąć dany środek 
lokalny 

Jednostka realizująca zadanie Odpowiedni Zarządcy Dróg w miastach 

Rodzaj środka techniczny 

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężeń Średniookresowe 

Planowany termin wykonania Wg. indywidualnych harmonogramów 

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy transport 
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działanie naprawcze 

Szacunkowa wysokość kosztów realizacji 

działania w mln PLN 
Wg indywidulanych kosztorysów 

Szacowany efekt ekologiczny (Mg/rok) Brak możliwości oszacowania 

Źródła finansowania 

Własne samorządów, właściciele budynków, WFOŚiGW, NFOŚiGW, inne 

fundusze (w tym europejskie), Bank Ochrony Środowiska, środki własne 

przedsiębiorstw energetycznych, przedsiębiorstw gazowych, spółdzielni 

mieszkaniowych, mieszkańców. 

Organ składający Zarządowi 

Województwa Łódzkiego informację 

o realizacji działania 

Właściwe do realizacji działań Programu organy administracji samorządów 

lokalnych 

Wskaźniki Kilometry nowych lub zmodernizowanych dróg 

Termin sprawozdania 
Zgodnie z terminem składania informacji określonym w uchwale Sejmiku 

Woj. Łódzkiego, po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym 

KOD DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO LdEL09 

TYTUŁ DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO budowa systemu tras rowerowych, jako alternatywnego środka transportu 

Opis działania naprawczego 

Budowa lub rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i infrastruktury rowe-

rowej, w tym w pierwszym rzędzie: 

- budowa odcinków dróg rowerowych pozwalających na połączenie w jeden 

ciąg dróg już istniejących, szczególnie w centrum miasta; 

- budowa parkingów rowerowych, szczególnie zlokalizowanych w pobliżu 

kluczowych celów podróży (wyższe uczelnie, szkoły, urzędy administracji 

lokalnej i państwowej, obiekty kultury), a także w pobliżu węzłów przesiad-

kowych komunikacji zbiorowej; 

- prawidłowa organizacja ruchu na styku ruch rowerowy - ruch samochodo-

wy, pozwalająca na bezpieczne korzystanie z roweru. 

Lokalizacja działań 

Miasta: wszystkie miejscowości strefy, z priorytetem dla miast: Rzgowa, 

Łowicza, Głowna, Wielunia, Tuszyna, Rawy Mazowieckiej, Łasku, Bełcha-

towa, Ozorkowa, Łęczycy, Koluszek, Brzezin 

Szczebel administracyjny, na którym moż-

na podjąć dany środek 
lokalny 

Jednostka realizująca zadanie 
Organy wykonawcze we wskazanych gminach gdzie występują obszary prze-

kroczeń 

Rodzaj środka techniczny 

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężeń średniookresowe 

Planowany termin wykonania 2020 

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy 

działanie naprawcze 
transport 

Szacunkowa wysokość kosztów realizacji 

działania w mln PLN/rok 
75 

Szacowany efekt ekologiczny 

[Mg/rok] 

Poprzez działania tego typu zakłada się zmniejszenie emisji komunikacyjnej 

pyłu zawieszonego PM10 ze względu na zmniejszenie ruchu samochodów 

w wyniku korzystania przez mieszkańców strefy z alternatywnych środków 

transportu 

Źródła finansowania 
Własne samorządu, zarządzający drogami w mieście, WFOŚiGW, Program 

Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Organ składający Zarządowi 

Województwa Łódzkiego informację 

o realizacji działania 

Właściwe do realizacji działań Programu organy administracji samorządów 

lokalnych 

Wskaźniki Kilometry nowych dróg rowerowych 

Termin sprawozdania 
Zgodnie z terminem składania informacji określonym w uchwale Sejmiku 

Woj. Łódzkiego, po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym 

KOD DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO LdEL11 

TYTUŁ DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO czyszczenie ulic na mokro, szczególnie w czasie dni bezopadowych 
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Opis działania naprawczego 

Czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosna-jesień z częstotliwością najle-

piej 1 raz w tygodniu w miastach: Rzgów, Łowicz, Głowno, Wieluń, Tuszyn, 

Rawa Mazowiecka, Łask, Bełchatów, Ozorków, Łęczyca, Koluszki, Brzeziny 

Lokalizacja działań 

Główne ulice oraz ulice drugorzędne w miastach: Rzgów, Łowicz, Głowno, 

Wieluń, Tuszyn, Rawa Mazowiecka, Łask, Bełchatów, Ozorków, Łęczyca, 

Koluszki, Brzeziny 

Szczebel administracyjny, na którym moż-

na podjąć dany środek 
Lokalny 

Jednostka realizująca zadanie Zarządzający drogami w miastach 

Rodzaj środka Techniczny 

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężeń Krótkoterminowe 

Planowany termin wykonania Zadanie realizowane ciągle 

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy 

działanie naprawcze 
Transport 

Szacunkowa wysokość kosztów realizacji 

działania PLN/km 
200 – 800 

Szacowany efekt ekologiczny [Mg/rok] 160,5 - 192,5 

Źródła finansowania Własne samorządu 

Organ składający Zarządowi 

Województwa Łódzkiego informację 

o realizacji działania 

Właściwe do realizacji działań Programu organy administracji samorządów 

lokalnych 

Wskaźniki Zgodnie z Tabelą nr 15 i 16 

Termin sprawozdania 
Zgodnie z terminem składania informacji określonym w uchwale Sejmiku 

Woj. Łódzkiego, po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym 

KOD DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO LdZAG 

TYTUŁ DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO 

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych wynikających z ustawy 

o zagospodarowaniu przestrzennym, służących jako podstawa formalna po-

dejmowania inwestycji, w szczególności takich jak: plany miejscowe zago-

spodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospo-

darowania przestrzennego gminy oraz decyzje o warunkach zabudowy, zapi-

sów dotyczących: 

a) sposobu zaopatrzenia w ciepło, nadając priorytet, w przypadku gdy istnieją 

ku temu techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarcze-

nia energii, ogrzewaniu z miejskiej sieci ciepłowniczej, a w następnej kolej-

ności ogrzewaniu gazowemu, olejowemu i ze źródeł energii odnawialnej 

(odpowiadających normom polskim i europejskim) oraz ogrzewaniu paliwa-

mi stałymi, ale pod następującymi warunkami: 

- gdy brak jest możliwości podłączenia budynków do miejskiej sieci ciepłow-

niczej, 

- spalanie paliw stałych prowadzone będzie w kotłach nowej generacji posia-

dających certyfikaty energetyczno-paliwowe (znak: bezpieczeństwa ekolo-

gicznego), 

b) lokowania nowych instalacji wytwarzających energię cieplną i zakładów 

przemysłowych wytwarzających ciepło odpadowe w miejscach umożliwiają-

cych maksymalne wykorzystanie energii cieplnej w celu zaopatrzenia w ciepło 

innych obiektów przemysłowych, mieszkalnych i użyteczności publicznej, 

c) wprowadzania zieleni izolacyjnej i urządzonej oraz niekubaturowe zago-

spodarowanie przestrzeni publicznych miasta (place, skwery), 

d) kształtowania korytarzy ekologicznych celem lepszego przewietrzania 

miast, w tym zmiana dotychczasowego przeznaczenia gruntów po zlikwido-

wanej zabudowie na tereny zielone, pasaże, place lub inne formy niekubatu-

rowego wykorzystania przestrzeni, 

e) modernizacji układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza 

ścisłe centrum miasta, 

f) reorganizacji układu komunikacyjnego po wprowadzeniu stref zamkniętych 

dla ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta, 

g) zakazu na terenach mieszkaniowych działalności gospodarczej związanej 
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z wykorzystaniem terenu w sposób powodujący emisję niezorganizowaną pyłu, 

h) tworzenia preferencyjnych warunków do realizacji inwestycji związanych 

z uciepłownieniem ze źródeł centralnych lub/i rozwojem sieci gazowniczej, 

i) wyznaczenia stref przemysłowych i obszarów budownictwa mieszkanio-

wego, z uwzględnieniem czynników środowiskowych, w szczególności kie-

runku napływu mas powietrza 

 

Opis działania naprawczego 
Podjęcie uchwał w sprawie dokumentów planistycznych wynikających 

z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 

Lokalizacja działań 

Dotyczy wszystkich gmin, w szczególności miast: Rzgów, Łowicz, Głowno, 

Wieluń, Tuszyn, Rawa Mazowiecka, Łask, Bełchatów, Ozorków, Łęczyca, 

Koluszki, Brzeziny. 

Szczebel administracyjny, na którym moż-

na podjąć dany środek 
Lokalny, regionalny 

Jednostka realizująca zadanie Właściwe jednostki samorządu terytorialnego 

Rodzaj środka Prawny 

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężeń Średniookresowe 

Planowany termin wykonania 2020 

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy 

działanie naprawcze 
Prawny 

Szacunkowa wysokość kosztów realizacji 

działania w mln PLN 
Wg indywidualnych kosztorysów 

Szacowany efekt ekologiczny [Mg/rok] Zmniejszenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz B(a)P 

Źródła finansowania Własne samorządu 

Organ składający Zarządowi 

Województwa Łódzkiego informację 

o realizacji działania 

Właściwe do realizacji działań Programu organy administracji samorządów 

lokalnych 

Wskaźniki Trudne do wskazania 

Termin sprawozdania 
Zgodnie z terminem składania informacji określonym w uchwale Sejmiku 

Woj. Łódzkiego, po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym 

KOD DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO 

LdEDU1 

LdEDU2 

LdEDU3 

TYTUŁ DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO 

- kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie 

metod oszczędzania energii cieplnej, elektrycznej i paliw oraz uświadamianie 

o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości, rozpowszechnianie metod za-

pobiegania pożarom 

- prowadzenie akcji edukacyjnych mających na celu uświadamianie społe-

czeństwa o szkodliwości spalania odpadów połączonych z informacją na 

temat kar administracyjnych za spalanie paliw niekwalifikowanych 

i odpadów 

- uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scen-

tralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych 

z ograniczeniem emisji niskiej 

Opis działania naprawczego 

Akcje edukacyjne mające na celu uświadamianie społeczeństwa w zakresie: 

szkodliwości spalania odpadów w paleniskach domowych, korzyści płyną-

cych z podłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła, termomodernizacji, 

promocja nowoczesnych niskoemisyjnych źródeł ciepła i inne. 

Lokalizacja działań Strefa łódzka 

Szczebel administracyjny, na którym moż-

na podjąć dany środek 
Lokalny, regionalny 

Jednostka realizująca zadanie 
Organy wykonawcze w gminach strefy łódzkiej, organizacje i stowarzyszenia 

ekologiczne, placówki oświatowo-edukacyjne 

Rodzaj środka Oświatowy lub informacyjny 

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężeń Średnioterminowe 
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Planowany termin wykonania Zadanie realizowane ciągle 

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy 

działanie naprawcze 
Inne 

Szacunkowa wysokość kosztów realizacji 

działania w mln PLN 
0,3 

Szacowany efekt ekologiczny [Mg/rok] Brak możliwości oszacowania 

Źródła finansowania Własne samorządu, WFOŚiGW, organizacje i stowarzyszenia ekologiczne 

Organ składający Zarządowi 

Województwa Łódzkiego informację 

o realizacji działania 

Właściwe do realizacji działań Programu organy administracji samorządów 

lokalnych 

Wskaźniki Trudne do wskazania 

Termin sprawozdania 
Zgodnie z terminem składania informacji określonym w uchwale Sejmiku 

Woj. Łódzkiego, po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym 

KOD DZIAŁANIA NAPRAWCZEGO LdGOK01 

TYTUŁ DZIAŁANIA 
wprowadzanie odpowiednich lokalnych regulacji prawnych, uniemożliwiają-

cych spalanie odpadów (śmieci) na terenach prywatnych posesji 

Lokalizacja działań Strefa łódzka 

Szczebel administracyjny, na którym moż-

na podjąć dany środek 
Lokalny, regionalny 

Opis działania naprawczego 

Stosowanie odpowiednich zapisów, zakazujących spalania odpadów zielo-

nych na terenach ogrodów działkowych oraz ogrodów przydomowych i na 

terenach zielonych miast 

jednostka realizująca zadanie Rady miast 

Rodzaj środka Regulacyjny 

Skala czasowa osiągnięcia redukcji stężeń Średniookresowe 

Planowany termin wykonania - 

Kategoria źródeł emisji, której dotyczy 

działanie naprawcze 
Powierzchniowe 

 

Szacunkowa wysokość kosztów realizacji 

działania w mln PLN 
Środek o charakterze regulacyjnym 

Szacowany efekt ekologiczny [Mg/rok] Brak możliwości oszacowania 

Źródła finansowania - 

Organ składający Zarządowi Wojewódz-

twa Łódzkiego informację o realizacji 

działania 

Właściwe do realizacji działań Programu organy administracji samorządów 

lokalnych 

Wskaźniki Trudne do wskazania 

Termin sprawozdania 
Zgodnie z terminem składania informacji określonym w uchwale Sejmiku 

Woj. Łódzkiego, po zakończeniu roku objętego okresem sprawozdawczym 

7. Termin realizacji Programu ustala się na 31.12.2020 r. 

Terminy osiągnięcia naruszonych standardów jakości powietrza odniesionych do poziomu dopuszczalnego 

pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu reguluje rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). I tak, termin 

osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 winno się osiągnąć w 2005 roku, stężenie pyłu 

zawieszonego PM2,5 poziomie 25 µg/m3 w 2015 roku, a w roku 2020 stężenia tych drobniutkich frakcji pyłu 

zawieszonego nie powinny przekraczać 20 µg/m3. Poziom docelowy benzo(a)pirenu za pomocą środków 

nie pociągających za sobą niewspółmiernych kosztów winien być osiągnięty w 2013 roku. 

Wyznaczone przez dyrektywę CAFE i cyt. rozporządzenie Ministra Środowiska terminy są nierealne ze 

względu na to, że Program określa szeroko zakrojone działania naprawcze, szczególnie w zakresie redukcji 

emisji z ogrzewania indywidualnego. Działania te wymagają wysokich nakładów finansowych oraz rozległych 

prac, których wykonanie nie jest możliwe w wyznaczonym czasie. w tym legislacyjnych. Barierą w redukcji 
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emisji powierzchniowej z sektora komunalno–bytowego jest brak standardów emisyjnych dla kotłów grzew-

czych małej mocy, a także zbyt liberalne przepisy, umożliwiające bezkarnie spalać paliwa niesortymentowe 

oraz utrudniające stosowanie sankcji wobec spalających odpady w paleniskach i piecach domowych. 

Analizy wykonane w ramach niniejszego Programu wskazują, że osiągniecie jakości powietrza odpowiada-

jącego normatywom europejskim za pomocą realizacji działań naprawczych Programu w strefie będzie możli-

we w 2020 roku, jeśli nastąpi redukcja emisji ze wszystkich rodzajów źródeł, w tym źródeł emisji napływowej 

tworzącej tło, pochodzącej głównie ze źródeł emisji punktowej, zlokalizowanych poza strefą. Udział w pozio-

mie stężeń emisji napływowej może dochodzić nawet do 80%. Osiągnięciu celów Programu i ograniczeniu 

emisji ze źródeł punktowych sprzyjać będzie wejście w życie przepisów określonych na podstawie dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych – 

IED i przepisów związanych z handlem uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla. 

8. Działania naprawcze możliwe do zastosowania, które nie zostały wytypowane do wdrożenia 

Działania wytypowane do wdrożenia w ramach Programu Ochrony Powietrza są rezultatem licznych analiz 

zmierzających do wskazania najlepszych skutecznych rozwiązań mających na celu obniżenie stężeń zanie-

czyszczeń w strefie. Rozpatrywane koncepcje pozwoliły na sformułowanie szeregu wniosków, z których część 

nie została przyjęta do realizacji, ponieważ analizy modelowe, ale również analizy społeczne i gospodarcze 

wykazały, iż niektóre przedsięwzięcia okazałyby się nieopłacalne lub trudne do zrealizowania. Poniżej przed-

stawiono przykłady tego typu działań: 

- Ograniczenie ogrzewania indywidualnego w czasie niekorzystnych sytuacji meteorologicznych – od-

rzucone ze względów społecznych i logistycznych, 

- Całkowity zakaz lub ograniczenie stosowania paliwa stałego w indywidualnych systemach ogrzewania 

– odrzucone ze względów społecznych, 

- Całkowity zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 t do centrów miast – 

niemożliwe do czasu wybudowania obwodnic miast pozwalających na wyeliminowanie ruchu tranzy-

towego, 

- Podwyższenie podatków na paliwa stałe – możliwe do wykonania na szczeblu krajowym, a nie na lo-

kalnym, 

- Obniżenie podatków (akcyzy) na paliwa proekologiczne (gaz, olej) – możliwe do wykonania na szcze-

blu krajowym, a nie na lokalnym, 

- Uchwalanie i realizacja programów mających na celu ograniczenia emisji niskiej – brak przepisów 

prawnych zobowiązujących do skutecznego planowego działania samorządów lokalnych. 

9. Plan działań krótkoterminowych 

Obowiązek określania Planu działań krótkoterminowych wynika z art. 91 ust. 3a i art. 92. ust. 1 

ustawy - Prawo ochrony środowiska. 

Plan działań krótkoterminowych sporządzany jest w przypadku przekroczenia poziomu dopuszczalnego 

i ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego 

substancji w powietrzu. Celem Planu jest: 

1) zmniejszenie ryzyka wystąpienia takich przekroczeń; 

2) ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 

W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub 

docelowego substancji w powietrzu wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego, informuje właściwe organy 

o konieczności podjęcia działań określonych planem działań krótkoterminowych. 

Załączony do programu Plan, wbrew art. 92 ustawy zawiera listę podmiotów korzystających ze środowiska 

eksploatujących instalacje, zobowiązanych do ograniczenia lub zaprzestania wprowadzania z instalacji gazów 

lub pyłów do powietrza, mimo niewielkiego udziału źródeł punktowych w powstawaniu zanieczyszczenia po-

wietrza, z uwagi na to, że duże instalacje spalania paliw objęte pozwoleniami zintegrowanymi lub sektorowymi 

oprócz źródeł emisji zorganizowanej, eksploatują źródła emisji niezorganizowanej, do których należą składo-
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wiska paliw stałych, żużla i popiołu. Ponadto, dodatkowym źródłem emisji pyłu zawieszonego jest kurz zalega-

jący w systemach wentylacyjnych i halach produkcyjnych. 

Ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu występują w sezonie 

grzewczym, za co odpowiedzialna jest emisja powierzchniowa pochodząca ze spalania paliw stałych w paleni-

skach i kotłach węgłowych. Ze względu na brak podstawy prawnej do wydania zakazu ogrzewania budynków 

paliwami stałymi Plan działań krótkoterminowych określa głównie zakres prostych działań mających na celu 

ograniczenie zużycia energii i paliw, co powinno wpłynąć na poprawę jakości powietrza. 

Na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska o konieczności podjęcia działań określonych planem działań 

krótkoterminowych informuje właściwe organy wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego. 

10. Przykłady dobrych praktyk – Program Ograniczenia Niskiej Emisji 

Podstawowym celem opracowania i wdrożenia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE), mogącego 

być programem wykonawczym POP, jest systemowe zaplanowanie i realizacja działań prowadzących do ogra-

niczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery z wielu indywidualnych źródeł ciepła niezależnie od formy wła-

sności lokalu mieszkalnego. 

Od kilku lat w wielu województwach, szczególnie w woj. śląskim realizowane są Program Ograniczenia Ni-

skiej Emisji (PONE), mające na celu poprawę jakości powietrza, które mogą być programami wykonawczymi 

POP. 

Programy Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE) polegają na systemowym zaplanowaniu i realizacji działań 

prowadzących do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery na obszarze gmin z wielu indywidualnych 

źródeł ciepła niezależnie od formy własności lokalu mieszkalnego. 

Modelowy Program Ograniczenia Niskiej Emisji zawiera: 

- szczegółową inwentaryzację źródeł emisji komunalnej – ogrzewania indywidualnego węglowego i na 

drewno: 

- lokalizacja, 

- stan techniczny, 

- audyt energetyczny budynków, 

- preferencje właścicieli co do ewentualnych zmian, 

- własność lokali, 

- podział aglomeracji na obszary według najbardziej racjonalnych, z punktu widzenia rozwiązań tech-

niczno-finansowych sposobów zmiany typu ogrzewania, 

- niezbędne działania i hierarchię potrzeb inwestycyjnych i remontowych – szczegółowy harmonogram 

działań, z uwzględnieniem obszarów przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM2,5 wskazanych 

w Programie Ochrony Powietrza (działania powinny by być w pierwszej kolejności skierowane na te 

obszary), 

- określenie sposobu dokonania modernizacji – tzw. „ścieżka działania”: 

- możliwości dofinansowania, 

- wzory niezbędnych dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia zamiany typu ogrzewania, 

- kolejne działania, które osoba zmieniająca sposób ogrzewania powinna wykonać, 

- prognozowany efekt ekologiczny potrzebny do osiągnięcia poziomów dopuszczalnych substancji 

w powietrzu, 

- wskazanie ewentualnych wykonawców, 

- wskazanie „operatora”, którego zadaniem będzie wdrażanie PONE, pomoc techniczna, prawna i mery-

toryczna dla ludności, 

- wskazanie metod kontroli trwałości wprowadzanych zmian. 
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11. Efekt ekologiczny realizacji działań naprawczych Programu 

Finalnym efektem ekologicznym Programu będzie dobra jakość powietrza osiągnięta poprzez ograniczenie 

emitowanego do powietrza pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w ilości umożliwiającej dotrzy-

manie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu. 

W poniższych tabelach przedstawiono efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji pyłu zawieszonego 

PM10, PM2,5 oraz B(a)P możliwy do osiągnięcia po zastosowaniu wymiany pieca węglowego starego typu na 

piec nowszego typu na niskoemisyjne paliwo oraz wskutek zastosowania termomodernizacji i różnych metod 

czyszczenia dróg. 

Tabela 13. Efekt ekologiczny wymiany pieca i zmiany paliwa 

Efekt ekologiczny na 100 m2  

ogrzewanej powierzchni miesz-

kalnej 

Węgiel 

[kg PM10/ 

rok] 

Drewno 

[kg PM10/ 

rok] 

Węgiel 

[kg PM2,5/ 

rok] 

Drewno 

[kg PM2,5/ 

rok] 

Węgiel 

[kg B(a)P/ 

rok] 

Drewno 

[kg B(a)P/ 

rok] 

Zastosowanie koksu 105,47 55,87 59,34 55,14 20,22 33,43 

Wymiana na piec olejowy 112,98 63,38 66,79 61,35 20,22 33,43 

Wymiana na piec gazowy - gaz 

ziemny 
114,58 64,98 68,71 62,95 20,22 33,43 

Wymiana na piec gazowy - LPG 114,56 64,96 68,68 62,92 20,22 33,43 

Wymiana na piec retortowy 

- ekogroszek 
110,86 61,26 67,61 59,42 17,9 31,11 

Wymiana na piec retortowy - 

pelety 
114,24 64,64 68,31 62,62 20,22 33,43 

Wymiana 

na ogrzewanie elektryczne 
114,60 65,00 68,73 62,97 20,22 33,43 

Przyłączenie do ciepła sieciowego 114,60 65,00 68,73 62,97 20,22 33,43 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Wskazówek dla wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących 

i programów ochrony powietrza, Warszawa, 2003 

Oszczędność energii cieplnej możliwa do uzyskania przez poszczególne elementy termorenowacji i moder-

nizacji. 

Termomodernizacja budynków stanowi istotny element ograniczania zanieczyszczeń pochodzących z ogrze-

wania zarówno indywidualnego jak i zbiorowego. Wynika to ze zwiększenia izolacyjności budynku, dzięki 

czemu spada ilość ciepła koniecznego do ogrzania budynku. W przypadku budynków ogrzewanych indywidu-

alnie termomodernizacja bezpośrednio wpływa na redukcję emisji proporcjonalnie do spadku zużycia ciepła. 

Efekt ekologiczny przy wymianie stolarki okiennej związany z redukcją zanieczyszczeń szacowany jest na 

poziomie 10-15%, natomiast w przypadku ocieplenia ścian na 15-20%. 

Poniżej w tabeli zebrano szacunkowy efekt ekologiczny wynikający z termomodernizacji budynków 

w zależności od stosowanego paliwa, wyznaczony w oparciu o posiadane wskaźniki. Należy wziąć pod uwagę, 

iż efekt ten zależny jest również od sprawności źródła oraz wartości opałowej stosowanego w źródle paliwa i w 

niektórych przypadkach może być zawyżony. 

Tabela 14. Efekt ekologiczny termomodernizacji 

Paliwo 

Wymiana  

stolarki  

okiennej 

i drzwiowej 

(1) 

Docieplenie 

ścian (2) 

(1) 

+ 

(2) 

Wymiana  

stolarki  

okiennej 

i drzwiowej 

(1) 

Docieplenie 

ścian (2) 

(1) 

+ 

(2) 

Wymiana  

stolarki  

okiennej 

i drzwiowej 

(1) 

Docieplenie 

ścian (2) 

(1) 

+ 

(2) 

PM10 [kg/100 m2] PM2,5 [kg/100 m2] B(a)P [g/100 m2] 

Węgiel 11,460 17,190 32,088 5,728 8,591 16,037 2,02 3,03 5,66 

Koks 0,913 1,370 2,558 0,783 1,175 2,192 - - - 

Olej 0,162 0,243 0,454 0,162 0,243 0,454 - - - 

Gaz 0,002 0,003 0,005 0,002 0,003 0,005 - - - 

Drewno 6,500 9,750 18,200 6,297 9,445 17,631 3,34 5,01 9,36 
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LPG 0,004 0,007 0,012 0,004 0,007 0,012 - - - 

Ekogroszek 0,374 0,561 1,047 0,355 0,533 0,995 0,23 0,35 0,65 

Pelety 0,036 0,054 0,102 0,035 0,053 0,098 - - - 

Działania zmierzające do obniżenia emisji komunikacyjnej: 

Znaczny wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza pyłem drogowym będzie miało dokończenie 

budowy autostrady A1 oraz dróg ekspresowych S8 i S14, co przyczyni się do wyprowadzenia ruchu tranzyto-

wego z aglomeracji, ale także do upłynnienia ruchu w całym województwie i skierowania ruchu tranzytowego 

północ-południe oraz wschód-zachód na drogi o wysokim standardzie, co zdecydowanie zmniejszy przede 

wszystkim emisję pyłu z unosu. 

Szacuje się, że obniżenie emisji pyłu w efekcie tego działania spadnie o 55%. Obecnie odcinek autostrady 

A1 Stryków-Łódź jest w fazie budowy, jednak ze względu na problemy związane z wykonawstwem, trudno 

oszacować termin zakończenia inwestycji. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie emisji PM10 jest częste czyszczenie jezdni. Poniższa 

tabela pokazuje skuteczność poszczególnych metod czyszczenia jezdni dla obniżenia emisji PM10. 

Tabela 15. Skuteczność poszczególnych metod czyszczenia jezdni w odniesieniu do emisji PM10 

Technika kontroli Typ ulicy 

Skuteczność 

(obniżenie emisji 

PM10) 

Uwagi 

Zamiatanie ulic na sucho, bez odkurza-

nia z częstotliwością raz na 14 dni 

Ulice lokalne 7% Średnio po 5,5 dniach od zamiatania osią-

gnięty zostaje stan zabrudzenia sprzed 

zamiatania Główne arterie 11% 

Zamiatanie ulic na sucho, 

z odkurzaniem PM10 z częstotliwością 

raz na 14 dni 

Ulice lokalne 16% Średnio po 8,6 dniach od zamiatania osią-

gnięty zostaje stan zabrudzenia sprzed 

zamiatania 
Główne arterie 26% 

Zamiatanie ulic na sucho, bez odkurza-

nia z częstotliwością raz na miesiąc 

Ulice lokalne 4% Średnio po 5,5 dniach od zamiatania osią-

gnięty zostaje stan zabrudzenia sprzed 

zamiatania Główne arterie 4% 

Zamiatanie ulic na sucho, 

z odkurzaniem PM10 z częstotliwością 

raz na miesiąc 

Ulice lokalne 9% Średnio po 8,6 dniach od zamiatania osią-

gnięty zostaje stan zabrudzenia sprzed 

zamiatania 
Główne arterie 9% 

Mycie na mokro 
Wszystkie 

ulice 
100% 

W celu uzyskania skuteczności 100% 

zakłada się całkowite wysuszenie drogi 

przed wznowieniem ruchu 

Źródło: Wrap Fugitive Dust Handbook. 

W tabeli nr 16 zamieszczono szacunkowo wyznaczone (przez BSiPP „Ekometria”) efektywności mycia 

jezdni w zależności od średniego dobowego ruchu i częstotliwości mycia. Wielkość spadku emisji dotyczy 

całego mytego odcinka jezdni, w ciągu miesiąca. 

Tabela 16. Miesięczne obniżenie emisji pyłu PM10 w zależności od częstości mycia jezdni 

Częstotliwość mycia 
1/m-c 2/m-c 3/m-c 4/m-c 

Liczba dni, po których emisja wraca do stanu początkowego 
obniżenie emisji (%) 

SDR 

do 500 8 16 24 32 5 

500 - 5 000 7 11 17 23 3 

5 000- 10 000 3 7 11 15 2 

> 10 000 2 3 5 7 1 

Zamieszczone w powyższej tabeli współczynniki redukcji emisji określono dla 4 grup ulic, w zależności od 

wielkości średniego dobowego ruchu. 
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12. Prognozowany poziom stężeń po zastosowaniu działań naprawczych Programu 

Prognozowany poziom substancji w roku zakończenia POP przy założeniu, że wszystkie działania zostaną 

podjęte przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 17. Prognozowany poziom substancji w roku zakończenia POP po realizacji działań naprawczych 

Obszar  

przekroczeń 

Stężenia średnie 

dobowe/roczne 

w 2012 roku 

Liczba dni 

z przekroczeniami 

poziomu  

dopuszczalnego 

w 2012 roku 

Stężenia średnie  

dobowe/roczne w roku 

2020 (w roku zakończenia 

realizacji POP) po realizacji 

działań naprawczych 

Liczba dni z przekroczeniami 

poziomu dopuszczalnego 

w roku 2020 (w roku  

zakończenia realizacji POP) 

po realizacji działań  

naprawczych 

1 2 3 4 5 

Obszary z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu zawieszonego PM10 24h*[µg/m3] 

Ld12SldPM10d01 118,3 171 49,9 34 

Ld12SldPM10d02 90,0 90 48,3 32 

Ld12SldPM10d03 78,4 80 45,0 30 

Ld12SldPM10d04 85,2 83 49,9 31 

Ld12SldPM10d05 72,5 73 58,9 25 

Ld12SldPM10d06 73,6 70 48,2 28 

Ld12SldPM10d07 83,2 92 42,9 31 

Ld12SldPM10d08 84,2 86 45,0 34 

Ld12SldPM10d09 59,2 51 48,0 29 

Ld12SldPM10d10 67,7 82 48,4 33 

Ld12SldPM10d11 69,7 61 40,3 30 

Ld12SldPM10d12 59,8 58 48,6 22 

Ld12SldPM10d13 64,2 35 48,4 19 

Ld12SldPM10d14 71,0 65 48,9 25 

Ld12SldPM10d15 62,1 63 48,0 22 

Ld12SldPM10d16 53,4 35 33,4 15 

Ld12SldPM10d17 55,6 35 34,5 18 

Ld12SldPM10d18 58,2 50 44,9 26 

Ld12SldPM10d19 58,8 42 42,3 21 

Ld12SldPM10d20 66,6 62 44,8 29 

Ld12SldPM10d21 58,3 56 49,8 23 

Ld12SldPM10d22 61,7 51 45,0 30 

Ld12SldPM10d23 53,0 41 46,5 22 

Ld12SldPM10d24 61,8 62 49,7 19 

Ld12SldPM10d25 55,5 45 44,5 22 

Obszary z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu zawieszonego PM10 rok**[µg/m3] 

Ld12SldPM10a01 65,0 171 33,8 34 

Ld12SldPM10a02 40,01 80 20,0 29 

Ld12SldPM10a03 40,5 65 27,5 29 

Ld12SldPM10a04 40,2 56 28,1 28 

Ld12SldPM10a05 51,5 82 26,1 33 

Ld12SldPM10a06 40,01 51 26,8 28 

Ld12SldPM10a07 40,05 62 26,8 29 
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Obszar  

przekroczeń 

Stężenia średnie 

dobowe/roczne 

w 2012 roku 

Liczba dni 

z przekroczeniami 

poziomu dopusz-

czalnego 

w 2012 roku 

Stężenia średnie  

dobowe/roczne w roku 

2020 (w roku zakończenia 

realizacji POP) po realizacji 

działań naprawczych 

Liczba dni z przekroczeniami 

poziomu dopuszczalnego 

w roku 2020 (w roku  

zakończenia realizacji POP) po 

realizacji działań naprawczych 

1 2 3 4 5 

Obszary z przekroczonym poziomem dopuszczalnym pyłu zawieszonego B(a)P rok[ng/m3] 

Ld12SldB(a)Pa01 6,0 - 5,9 - 

Ld12SldB(a)Pa02 4,1 - 4,0 - 

Ld12SldB(a)Pa03 4,6 - 4,5 - 

Ld12SldB(a)Pa04 5,5 - 5,4 - 

Ld12SldB(a)Pa05 5,5 - 5,4 - 

Ld12SldB(a)Pa06 1,6 - 1,5 - 

Ld12SldB(a)Pa07 1,4 - 1,3 - 

Ld12SldB(a)Pa08 1,6 - 1,5 - 

Ld12SldB(a)Pa09 1,6 - 1,5 - 

Ld12SldB(a)Pa10 1,2 - 1,1 - 

Ld12SldB(a)Pa11 1,4 - 1,3 - 

Ld12SldB(a)Pa12 1,2 - 1,1 - 

Ld12SldB(a)Pa13 1,3 - 1,2 - 

Ld12SldB(a)Pa14 1,1 - 1,0 - 

Ld12SldB(a)Pa15 1,2 - 1,1 - 

Ld12SldB(a)Pa16 1,1 - 1,0 - 

Ld12SldB(a)Pa17 1,4 - 1,3 - 

Ld12SldB(a)Pa18 1,3 - 1,2 - 

Ld12SldB(a)Pa19 1,1 - 1,0 - 

Ld12SldB(a)Pa20 1,3 - 1,2 - 

Ld12SldB(a)Pa21 1,7 - 1,6 - 

Ld12SldB(a)Pa22 1,1 - 1,0 - 

Ld12SldB(a)Pa23 1,2 - 1,1 - 

Ld12SldB(a)Pa24 1,1 - 1,0 - 

Ld12SldB(a)Pa25 1,5 - 1,4 - 

Ld12SldB(a)Pa26 1,1 - 1,0 - 

Ld12SldB(a)Pa27 1,1 - 1,0 - 

Ld12SldB(a)Pa28 1,3 - 1,2 - 

Ld12SldB(a)Pa29 1,1 - 1,0 - 

Ld12SldB(a)Pa30 1,1 - 1,0 - 

Ld12SldB(a)Pa31 1,1 - 1,0 - 

Ld12SldB(a)Pa32 1,0 - 0,9 - 

Ld12SldB(a)Pa33 1,1 - 1,0 - 

Ld12SldB(a)Pa34 1,1 - 1,0 - 

Ld12SldB(a)Pa35 1,1 - 1,0 - 

Ld12SldB(a)Pa36 1,1 - 1,0 - 

Ld12SldB(a)Pa37 1,0 - 0,9 - 

Ld12SldB(a)Pa38 1,1 - 1,0 - 

Ld12SldB(a)Pa39 1,2 - 1,1 - 

Ld12SldB(a)Pa40 1,1 - 1,0 - 

* Stężenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników 24 godziny. 

** Stężenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników rok. 
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Analizy wskazują, że w 2020 roku na obszarze strefy łódzkiej w większości obszarów nie będą występowa-

ły przekroczenia poziomu dopuszczalnego stężeń średnich dobowych i rocznych pyłu zawieszonego PM10. 

W żadnym z miast strefy łódzkiej poddanych działaniom naprawczym, stężenia nie przekraczają poziomu do-

puszczalnego pyłu zawieszonego PM10. Natomiast pozostanie dość dużo obszarów z przekroczeniem poziomu 

docelowego B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10. 

W pozostałych obszarach przekroczeń pyłu zawieszonego PM10 oraz B(a)P na terenach głównie wiejskich, 

w stężeniach przeważa przede wszystkim emisja napływowa z sąsiadujących z nimi obszarów miejskich i re-

dukcja emisji na obszarach miejskich przyczyni się do poprawy stanu jakości powietrza na terenach wiejskich. 

Wprowadzanie dodatkowych działań naprawczych na gminy wiejskie niesie za sobą po pierwsze trudności 

techniczne (przede wszystkim brak sieci cieplnych bądź gazowych) oraz wiąże się z wysokimi kosztami reali-

zacji takich działań. Dlatego też działaniami naprawczymi objęto tylko gminy miejskie. 

13. Źródła finansowania i koszty realizacji Programu 

Źródłem finansowania dla opracowania i realizacji Programu będą w szczególności: 

- budżet gminy, 

- dofinansowanie unijne, 

- dotacja i pożyczki z funduszów celowych, 

- kredyty i pożyczki bankowe, 

- inne środki zewnętrzne, 

- środki własne osób fizycznych. 

Aby w maksymalnym stopniu ograniczyć ładunek emitowanych zanieczyszczeń w pierwszej kolejności po-

winno się rozważyć dofinansowaną zmianę ogrzewania węglowego na następujące źródła ciepła: 

- ogrzewanie z sieci ciepłowniczej, 

- ogrzewanie z sieci gazowej, 

w przypadku braku technicznych możliwości przyłączenia do systemu ciepłowniczego lub gazowniczego: 

- kotły na paliwa płynne (olejowe lub na gaz LPG), 

- źródła ciepła zasilane energią elektryczną (piece, kotły wodne, inne), 

- kotły do spalania biomasy (peletu, brykietów drzewnych, słomy i innych), 

- pompy ciepła lub kotły węglowe z automatycznym dozowaniem paliwa tzw. retorty, pod warunkiem, 

że posiadają aktualne świadectwo na „znak bezpieczeństwa ekologicznego” przyznawanego przez 

uprawnione do tego instytuty lub laboratoria. 

W szczególnych przypadkach powinno możliwe być również dofinansowanie wymiany innych niż węglowe 

źródeł ciepła na źródła nowocześniejsze, zużywające mniejsze ilości paliw lub wykorzystujące odnawialne 

źródła energii lub ogrzewanie bezemisyjne, np. za pomocą energii elektrycznej. 

Dofinansowanie powinno również dotyczyć kosztów montażu modernizowanych źródeł ciepła, a wymie-

nione źródło ciepła musi być głównym źródłem. Warunkiem dofinansowania źródła ciepła musi być całkowita 

likwidacja źródła wysokoemisyjnego i możliwość kontroli tego stanu w ciągu np. kolejnych 5 lat. 

Natomiast możliwe powinno zostać stosowanie źródeł pomocniczych np. dogrzewanie za pomocą kominka, 

energii elektrycznej, itp. 

Beneficjentem środków pomocowych winna być głównie gmina, przedsiębiorstwa energetyczne i gazowni-

cze, komunikacyjne. 

W przypadku programów mających na celu ograniczenie emisji niskiej (np. PONE) dla zapewnienia spraw-

nego przebiegu inwestycji konieczne jest powołanie Operatora, którym może być osoba fizyczna lub osoba 

prawna. 
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Zakres obowiązków Operatora powinien obejmować: 

- przygotowanie dokumentacji Programu wraz z audytem energetycznym budynków, 

- przygotowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych, 

- przygotowanie harmonogramów rozliczeniowych, 

- pozyskanie środków na wykonanie Programu, 

- uruchomienie Punktu Obsługi Klienta, 

- szeroko zakrojona akcja informacyjna dla potencjalnych odbiorców Programu, obejmująca zarówno in-

formacje na temat programu, jak i porady merytoryczne i techniczne, 

- stworzenie list osób chętnych do wzięcia udziału w Programie, 

- wyłonienie firm, które zajęłyby się techniczną realizacją Programu, 

- kontrolę i egzekwowanie od firm instalatorskich wykonania zleconych prac. 

Programy mające na celu ograniczenie niskiej emisji powinny być długoterminowymi narzędziami realizacji 

polityki ekologicznej gmin. Winny wspomagać władze gmin i jej mieszkańców w organizacji i realizacji za-

mierzeń niezbędnych dla poprawy jakości powietrza w sposób jak najbardziej ekonomiczny, technicznie racjo-

nalny, sprawny i jak najbardziej efektywny. 

Pokazanie „ścieżki działań”, wskazanie możliwości dofinansowania, doradztwo techniczne, wskazanie so-

lidnego wykonawcy winno pomóc właścicielom lokali w podjęciu decyzji o wymianie źródła ciepła, z którą 

często zwlekają, mając na uwadze problemy techniczno-finansowe wiążące się z taką decyzją. Szeroka kampa-

nia informacyjno-edukacyjna powinna wskazać mieszkańcom nie tylko efekt ekologiczny, który można osią-

gnąć poprzez realizację PONE, ale przede wszystkim efekt zdrowotny, jaki osiąga się poprzez obniżenie stężeń 

nie tylko pyłu zawieszonego, ale i wszystkich innych substancji zanieczyszczających będących efektem spala-

nia węgla, czyli: benzo(a)pirenu, ditlenku siarki, ditlenku azotu, metali ciężkich i innych węglowodorów rako-

twórczych. 

Dodatkowe korzyści z opracowania i wdrażania PONE: 

1. PONE jest programem wieloletnim – przyczyni się do poprawy stanu aerosanitarnego poprzez zmniejsze-

nie emisji B(a)P, pyłów PM10 i PM2,5, CO2 i innych substancji szkodliwych, 

2. wpłynie na poprawę jakości życia i zdrowia jej mieszkańców strefy, 

3. zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, 

4. zaktywizuje lokalne firmy – więcej środków finansowych zostanie w regionie, 

5. przyczyni się do stosowania na szeroką skalę nowatorskich rozwiązań technicznych: 

- niższe koszty eksploatacji systemów grzewczych, niskie koszty realizacji inwestycji, 

6. wymierne efekty w zakresie ochrony środowiska w regionie. 

14. Koszt realizacji działań naprawczych Programu 

Z analizy dostępnych dokumentów wynika, że jednostkowe, aczkolwiek tylko szacunkowe koszty przed-

stawiają się następująco: 

1) Podłączenie do sieci ciepłowniczej jednego budynku wielorodzinnego, o zapotrzebowaniu mocy cieplnej 

około 50 kW: 

- koszt węzła cieplnego c.o./c.w. – 35 tys. zł, 

- koszt instalacji c.o. wewnątrz budynków bez grzejników – 68 tys. zł, 

razem – 103 tys. zł; 

2) Podłączenie do sieci ciepłowniczej jednego budynku jednorodzinnego: 

- koszt węzła cieplnego c.o./c.w. – 12 tys. zł, 
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- koszt instalacji c.o. wewnątrz budynków bez grzejników – 17 tys. zł, 

razem – 29 tys. zł. 

W przypadku budynków, które znajdują się poza zasięgiem istniejącej sieci ciepłowniczej, w obu przypad-

kach należy doliczyć następujące koszty, w zależności od średnicy rury ciepłowniczej: 

- Sieci magistralne – 1 200 – 3 500 zł/mb, 

- Sieci rozdzielcze – 750 – 1 000 zł/mb. 

Na podstawie obliczeń BSIPP” EKOMETRIA” Sp. z o.o. szacunkowy średni koszt redukcji 1 Mg pyłu 

PM10 i zawartego w nim B(a)P (na podstawie obliczeń BSIPP” EKOMETRIA” Sp. z o.o.) 0,08 mln zł. 

15. Obowiązki i ograniczenia wynikające z realizacji Programu 

Realizacja Programu Ochrony Powietrza wymaga współpracy wielu stron oraz bieżącej oceny postępów 

prac. 

Program ochrony powietrza, stanowiąc akt prawa miejscowego, nakłada szereg obowiązków na organy ad-

ministracji, podmioty korzystające ze środowiska oraz inne jednostki organizacyjne. 

Istotnym elementem umożliwiającym realizację postanowień Programu jest przeniesienie podstawowych 

założeń i kierunków działania do wszystkich strategicznych dokumentów i polityk na szczeblu województwa, 

powiatów i gmin. Pozwoli to na efektywne i sprawne współdziałanie odpowiedzialnych za jego realizację jed-

nostek organizacyjnych oraz planowe realizowanie przyszłych inwestycji. 

Do najważniejszych dokumentów służących realizacji Programu należą plany zagospodarowania prze-

strzennego, plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, lokalne uregulowania prawne, 

np. zachęty finansowe skierowane do osób fizycznych. 

Do pozostałych instrumentów prawnych należą, w szczególności: decyzje o uwarunkowaniach środowisko-

wych, pozwolenia na budowę, pozwolenia na emisję do powietrza, pozwolenia zintegrowane, decyzje kompen-

sacyjne, oceny oddziaływania na środowisko. 

Sprawozdania o wdrożonych działaniach na terenie strefy właściwe organy samorządów winny przekazy-

wać do organu przyjmującego Program, w sposób określony w niniejszej uchwale. 

16. Bariery mające wpływ na realizację Programu 

Zgodnie z ustawą - Prawo Ochrony Środowiska (art. 91 ust. 1) na Zarządzie Województwa Łódzkiego spo-

czywa obowiązek opracowania Programu Ochrony Powietrza, natomiast realizacja Programu znajduje się 

głównie w zakresie działań władz samorządowych. 

Diagnoza istniejącego stanu w zakresie jakości powietrza na terenie Polski wskazuje, że główną przyczyną 

przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 jest tzw. „niska emisja”, czyli emisja pocho-

dząca ze spalania paliw stałych w piecach i kotłach domowych. Zarówno stan techniczny dużej ilości kotłów, 

w których odbywa się spalanie paliw w celach grzewczych jest zły, także jakość paliw (węgla i drewna) jest 

wysoce niezadowalająca. Często dochodzi również do tego spalanie w piecach odpadów z gospodarstw domo-

wych (między innymi butelek PET, kartonów po napojach, odpadków organicznych i innych). Czynniki te, 

w połączeniu z niekorzystnymi w powietrzu warunkami rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, jakie często 

występują w okresie zimowym (grzewczym), tj. inwersje temperatur, niskie prędkości wiatrów, decydują 

o występowaniu przekroczeń poziomów normatywnych. 

Istotną barierę dla wyboru przez mieszkańców niskoemisyjnych systemów ogrzewania stanowi obecna, nie-

stabilna polityka paliwowa państwa oraz wysokie ceny tych paliw (np. gazu). 

Ponadto nie ma w polskim prawie mechanizmów umożliwiających wyegzekwowanie od osób fizycznych 

użytkowania urządzeń grzewczych spełniających określone wymogi w zakresie wielkości emisji substancji do 

powietrza i kontroli stosowanych w nich paliw. Brakuje standardów odnoszących się dla źródeł ciepła o małej 

mocy dopuszczonych do stosowania w budynkach mieszkalnych i przepisów dot. nadzoru nad ich eksploatacją. 

Równie istotnym aspektem, stanowiącym o powodzeniu wdrożenia Programu jest zapewnienie źródeł finan-

sowania wskazanych działań. 
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W związku z reformą przeprowadzoną przez Ministra Finansów i likwidacją powiatowych i gminnych fun-

duszy ochrony środowiska ustawą z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) od 1 stycznia 2010 r. dofinansowanie dla osób fi-

zycznych z tych funduszy nie jest udzielane. W wyniku kolejnej zmiany ustawy z dnia 21 grudnia 2010 r. za-

istniała możliwość udzielania dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwesty-

cji ekologicznych również dla osób fizycznych lub wspólnot mieszkaniowych. 

Do pozostałych barier w realizacji działań naprawczych zapisanych w POP-ach, które najczęściej się wy-

mienia należą: 

- wysokie ceny energii elektrycznej, 

- brak jednoznacznych zachęt ze strony państwa dla stosowania paliw ekologicznych (niskoemisyjnych), 

- za mało lub brak środków finansowych na realizację POP, 

- brak kooperacji pomiędzy jednostkami wdrażającymi Programy, co przyczynia się do zmniejszenia 

efektywności prowadzonych działań, 

- mała skuteczność narzędzi prawnych w zakresie możliwości ograniczania „niskiej emisji”, w tym brak 

instrumentów umożliwiających nakładanie obowiązków na osoby fizyczne (np. wymiany kotła) i ich 

egzekwowania, 

- problem podziału odpowiedzialności pomiędzy powiatem a gminą, starosta nie ma uprawnień do fak-

tycznej realizacji głównych zapisów Programu i nie może zlecić tych zadań gminom, 

- znikomy udział źródeł odnawialnych w pokrywaniu zapotrzebowania na ciepło, 

- niekorzystna struktura cen paliw i małe dochody społeczeństwa, co skutkuje spalaniem odpadów 

w piecach, 

- przyzwolenie społeczne na spalanie odpadów w piecach domowych, 

- niska świadomość społeczeństwa w zakresie zanieczyszczenia powietrza i skutków zdrowotnych z tym 

związanych, 

- brak wpływu lokalnych samorządów na lokalne źródła energii odnawialnej (geotermalnej, wodnej), 

- brak priorytetów w funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla samorządów lokalnych 

występujący o dofinansowanie zadań wynikających z programów ochrony powietrza. 

Realizacja Programów Ochrony Powietrza wymaga wsparcia ze strony państwa (legislacyjnego, organiza-

cyjnego i finansowego). 

17. Monitoring realizacji Programu 

Rodzaj, zakres i częstotliwość składanych przez zarządy województw informacji na temat uchwalonych 

przez sejmiki województw programów ochrony powietrza oraz dotyczących realizacji określonych w nich dzia-

łań naprawczych regulują przepisy ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia Ministra Środowi-

ska: z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkotermino-

wych z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanie-

czyszczenia powietrza (Dz. U. z dnia 18 września 2012 r. poz. 1034). 

Informacje od podmiotów realizujących Program winny umożliwić zebranie niezbędnych danych umożli-

wiających zgodnie z art. 94 ust. 2 i 2a ustawy - Prawo ochrony środowiska złożenie ministrowi właściwemu do 

spraw środowiska przez zarząd województwa przekazuje sprawozdanie z realizacji programów ochrony powie-

trza, z częstotliwością co 3 lata. W związku z tym, informacja samorządów lokalnych w sprawie realizacji Pro-

gramów winna być rzetelna, sprawdzona i odpowiednio usystematyzowana. 

Układ przekazywanych Zarządowi Województwa Łódzkiego informacji winien być zgodny z załącznikiem 

nr 7 do uchwały. 
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Wskaźniki Monitoringu 

W celu przekazywania informacji o programie można wykorzystać następujące wskaźniki realizacji pro-

gramu w ciągu roku (w okresie sprawozdawczym): 

1. Odnośnie emisji punktowej: 

a) liczba i rodzaj wybudowanych nowych źródeł technologicznych [szt.], 

b) liczba i rodzaj wybudowanych nowych źródeł energetycznych [szt.], 

c) liczba [szt.] i rodzaj obiektów energetycznych zmodernizowanych w celu poprawy sprawności cieplnej 

źródeł, zakres modernizacji [% ograniczenia emisji poszczególnych zanieczyszczeń], 

d) liczba [szt.] i rodzaj zainstalowanych, nowych urządzeń redukujących wielkość emisji pyłu [% redukcji, 

emisji pyłu], 

e) liczba [szt.] i rodzaj instalacji, z których wielkość emisji zanieczyszczeń została zredukowana wskutek 

zastosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) [% redukcji emisji pyłu], 

f) liczba podmiotów gospodarczych, dla których wydano nowe pozwolenia na emisję [szt.], 

g) sumaryczna wielkość emisji zanieczyszczeń z nowo uruchomionych instalacji [Mg/rok], 

h) liczba skontrolowanych emitorów przemysłowych opalanych paliwem stałym (węgiel, drewno, koks) 

[szt.]. 

2. Odnośnie emisji powierzchniowej: 

a) długość wybudowanych lub zmodernizowanych ciepłociągów [m], 

b) ilość nowych węzłów cieplnych [szt.], 

c) powierzchnia budynków (w podziale na nowo budowane i istniejące – jeżeli możliwe) podłączonych do 

miejskiej sieci ciepłowniczej [m2], 

d) długość wybudowanych gazociągów [m], 

e) liczba nowych stacji redukcyjnych gazu [szt.], 

f) liczba przyłączy gazowych podłączonych dla celów grzewczych i bytowych [szt.], 

g) powierzchnia nowych budynków i lokali mieszkalnych ogrzewanych ze źródeł ciepła opalanych pali-

wem gazowym [m2], 

h) liczba zlikwidowanych kotłowni, palenisk domowych opalanych paliwem stałym (węgiel, koks) [szt.], 

i) powierzchnia oraz rodzaj obiektów (jednorodzinny, wielorodzinny, bloki) poddanych termomodernizacji 

(w tym wymiana stolarki okiennej) [m2]. 

3. Odnośnie emisji liniowej: 

a) długość dróg wybudowanych celem przeniesienia ruchu komunikacyjnego poza obszary miast lub ich 

centra [km], 

b) liczba i rodzaj zmian w organizacji ruchu komunikacyjnego zwiększających płynność ruchu [szt.], 

c) długość dróg poddanych modernizacji (naprawy, utwardzenia) [km], 

d) długość wybudowanych ścieżek rowerowych [m], 

e) ilość i rodzaj modernizacji dokonanych w taborze komunikacji miejskiej (np. wymiana taboru, wprowa-

dzanie paliw niskoemisyjnych, itp.) [szt.], 

f) powierzchnia dróg czyszczonych. 
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4. Odnośnie finansowania: 

Ilość środków finansowych zaangażowanych w realizację działania. 

5. Odnośnie programowania i planowania: 

Rodzaj aktów prawa miejscowego uchwalonych w celu realizacji Programu i Planu. 

6. Odnośnie finansowania: 

Ilość przeprowadzanych kontroli mających związek z ograniczeniem emisji do powietrza. 

7. Odnośnie edukacji ekologicznej i promowania: 

Ilość akcji edukacyjnych i promocyjnych związanych z ochroną powietrza. 

18. Propozycje komunikatów kierowanych do ludności i podmiotów korzystających ze środowiska 

Poniżej przedstawiono propozycje komunikatów kierowanych na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do ludności i podmiotów korzystających ze środowiska. 

Treść komunikatów jest zróżnicowana w zależności od tego czy występuje: 

- ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, ryzyko przekroczenia po-

ziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 lub ryzyko przekroczenia poziomu docelowego 

B(a)P zawartego w pyle zawieszonym PM10, 

- przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, przekroczenie poziomu dopuszczal-

nego pyłu zawieszonego PM2,5 lub przekroczenie poziomu docelowego B(a)P zawartego w pyle za-

wieszonym PM10, 

- ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10, 

- przekroczenie poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10. 

ALERT POZIOMU I 

„OSTRZEŻENIE NR …. 

Zjawisko: ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (ryzyko przekro-

czenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5) ryzyko przekroczenia poziomu docelowego 

benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 

Stopień zagrożenia: 1 

Obszar: ……………..…… 

Ważność : ……………….. 

Czas wydania: ………….. 

Uwagi: …………………… 

Zalecenia: W celu zapobiegnięcia dalszemu pogorszeniu warunków aerosanitarnych: 

– mieszkańcom zaleca się: 

- korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej, 

- korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo), 

- wspólne podróżowanie, 

- korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczegól-

ności informacji o zatorach i objazdach, 

- stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska, 

- stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spa-

lanego paliwa, 
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- zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezor-

ganizowana pyłu; 

– podmiotom korzystającym ze środowiska, tj. 

a) Prowadzącym instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych, 

b) Prowadzącym instalacje do magazynowania kruszyw, 

c) Prowadzącym instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne 

pochodne, 

d) Prowadzącym instalacje do produkcji klinkieru cementowego, 

objęte pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

zaleca się: 

- stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach 

produkcyjnych, usługowych i magazynowych, 

- bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych 

standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia 

zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów). 

Opis: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przekazał powiadomienie o ryzyku wystąpieniu 

przekroczenia poziomu: 

- dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze ………………………….. , 

- dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 na obszarze ……………..……..……. , 

- docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 na obszarze …………..………. . 

Kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ludzi ……..” 

ALERT POZIOMU II 

„OSTRZEŻENIE NR …. 

Zjawisko: przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 (przekroczenie poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5) przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego 

w pyle zawieszonym PM10 

Stopień zagrożenia: 2 

Obszar: …………………… 

Ważność: …………..…….. 

Czas wydania: ……….….. 

Uwagi: …………………… 

Zalecenia: W celu zapobiegnięcia dalszemu pogorszeniu warunków aerosanitarnych: 

– mieszkańcom zaleca się: 

- korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej, 

- korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach (rower, pieszo), 

- wspólne podróżowanie, 

- korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczegól-

ności informacji o zatorach i objazdach, 

- stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska, 
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- stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spa-

lanego paliwa, 

- zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezor-

ganizowana pyłu; 

– podmiotom korzystającym ze środowiska, tj. 

a) Prowadzącym instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych, 

b) Prowadzącym instalacje do magazynowania kruszyw, 

c) Prowadzącym instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne 

pochodne, 

d) Prowadzącym instalacje do produkcji klinkieru cementowego, 

objęte pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

zaleca się: 

Opis: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi przekazał powiadomienie o ryzyku wystąpieniu 

przekroczenia poziomu: 

- dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze ………………………….. , 

- dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 na obszarze ……….…………..……. , 

- docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 na obszarze …………..………. . 

Przekroczenie poziomu: 

- dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 zanotowano na stanowisku/ach pomiarowym/ch w: 

……………………………………………………………………… , 

- dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 zanotowano na stanowisku/ach pomiarowym/ch w: 

……………………………………………………………………… , 

- docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10 zanotowano na stanowisku/ach po-

miarowym/ch w: ..………………………….……………………….. . 

Kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ludzi ……..” 

ALERT POZIOMU III 

„OSTRZEŻENIE NR …. 

Zjawisko: możliwość wystąpienia smogu pyłowego (ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alar-

mowego określonego dla pyłu zawieszonego PM10) 

Stopień zagrożenia: 3 

Obszar: ………………..… 

Ważność: ……….……….. 

Czas wydania: ………….. 

Uwagi: ……………..…… 

Zalecenia: W celu zapobiegnięcia dalszemu pogorszeniu warunków aerosanitarnych: 

– ludności szczególnie wrażliwej zaleca się: 

- unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, 

- pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych, 

- zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni, 
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- unikanie wietrzenia mieszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp., 

- korzystanie z porad medycznych, 

– mieszkańcom zaleca się: 

- korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej, 

- wspólne podróżowanie, 

- korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczegól-

ności informacji o zatorach i objazdach, 

- stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz 

o jak najlepszej jakości, 

- stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spa-

lanego paliwa, o których mowa w działaniu o kodzie LdDKA01, 

- zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezor-

ganizowana pyłu, 

- ograniczenie spalania w kominkach, z uwagi na ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego pyłu za-

wieszonego PM10 (nie dotyczy budynków, których jednym źródłem ciepła jest ogrzewanie komin-

kowe), 

- stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniej-

szą emisję do powietrza, 

- ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowy-

mi, np. dmuchaw do liści, 

- śledzenie: 

· prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: 

http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593, 

· komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszo-

nego PM10 pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html; 

– podmiotom korzystającym ze środowiska, tj. 

a) Prowadzącym instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych, 

b) Prowadzącym instalacje do magazynowania kruszyw, 

c) Prowadzącym instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne 

pochodne, 

d) Prowadzącym instalacje do produkcji klinkieru cementowego, 

objęte pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

zaleca się: 

- stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach 

produkcyjnych, usługowych i magazynowych, 

- bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych 

standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia 

zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów), 

- czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów, 

- realizacja planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów opału, żużla i popiołu, materiałów syp-

kich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentylacyjnych, realizowanego w przypadku wystą-

pienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego i przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawie-

szonego PM10, 

- śledzenie: 
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· prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: 

http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593, 

· komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszo-

nego PM10 pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html; 

Opis: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi powiadomił o wystąpieniu przekroczenia pozio-

mu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze 

……………………………….….. w dniu …………………………………………………………………….. 

Przekroczenie ww. poziomu zanotowano na stanowisku pomiarowym w ………….. w dniu ……….. . 

Wartość zanotowana na stanowisku pomiarowym wyniosła S24 =….. µg/m3. 

Prognozuje się, iż poziom stężeń pyłu zawieszonego PM10 wzrośnie/zmaleje w związku 

z ……………………………………………………………………………………………………………...…

.. ………………………………………………………………………………………………………………... 

Za wystąpienie przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu 

zawieszonego PM10 odpowiedzialna jest ………… ………………………………………………………….. 

Grupy ludności szczególnie wrażliwe na przekroczenie: 

- dzieci i młodzież poniżej 19 roku życia, 

- osoby starsze i w podeszłym wieku, 

- osoby z chorobami układu oddechowego (szczególnie chore na POChP i astmę), 

- osoby z chorobami układu krwionośnego, 

- osoby palące papierosy i bierni palacze, 

- osoby pracujące w warunkach szkodliwych dla zdrowia. 

Objawy chorobowe wywołane wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego PM10: 

- podrażnienie i stany zapalne układu oddechowego, zwłaszcza podczas aktywności fizycznej. 

- trudności w oddychaniu, kaszel i podrażnienie gardła. 

- zwiększenie podatność płuc na infekcje, alergeny i inne zanieczyszczenia powietrza (nasilenie ataków 

astmy i objawów POChP). 

Kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ludzi ……..” 

ALERT POZIOMU IV 

„OSTRZEŻENIE NR …. 

Zjawisko: smog pyłowy (przekroczenie poziomu alarmowego określonego dla pyłu zawieszonego PM10) 

Stopień zagrożenia: 4 

Obszar: ………………….. 

Ważność: …………….….. 

Czas wydania: ………….. 

Uwagi: ………………..… 

Zalecenia: W celu zapobiegnięcia dalszemu pogorszeniu warunków aerosanitarnych: 

– mieszkańcom zaleca się: 

- korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej, 

- wspólne podróżowanie, 
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- korzystanie na bieżąco i w planowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w szczegól-

ności informacji o zatorach i objazdach, 

- stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska oraz 

o jak najlepszej jakości, 

- stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spa-

lanego paliwa, 

- zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezor-

ganizowana pyłu, 

- unikanie przebywania na otwartej przestrzeni; pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych; zrezy-

gnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni; unikanie wietrzenia mieszkań oraz po-

mieszczeń służących do nauki, pracy itp.; korzystanie z porad medycznych, 

- stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniej-

szą emisję do powietrza, 

- ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowy-

mi, np. dmuchaw do liści, 

- jeśli jest to możliwe, zaniechanie podróżowania, 

- ograniczenie spalania w kominkach, 

- śledzenie: 

· prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: 

http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593, 

· komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszo-

nego PM10 pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html; 

– podmiotom korzystającym ze środowiska, tj. 

a) Prowadzącym instalacje do magazynowania kopalnych stałych surowców energetycznych, 

b) Prowadzącym instalacje do magazynowania kruszyw, 

c) Prowadzącym instalacje do przerobu kopalin innych niż gaz ziemny, ropa naftowa oraz jej naturalne 

pochodne, 

d) Prowadzącym instalacje do produkcji klinkieru cementowego, 

objęte pozwoleniem zintegrowanym lub pozwoleniem na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 

zaleca się: 

- stosowanie zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa w budynkach 

produkcyjnych, usługowych i magazynowych, 

- bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach (nie dotyczy instalacji, objętych 

standardami emisyjnymi dla procesów współspalania i spalania odpadów, które uzyskały pozwolenia 

zintegrowane lub na wprowadzenie do powietrza pyłów lub gazów), 

- czyszczenie dróg wewnętrznych na terenie zakładów, 

- realizacja planu wewnętrznych kontroli zabezpieczeń składów opału, żużla i popiołu, materiałów syp-

kich przed pyleniem oraz czyszczenia systemów wentylacyjnych, realizowanego w przypadku wystą-

pienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego i przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawie-

szonego PM10, 

- śledzenie: 

· prognoz poziomów stężeń pyłu zawieszonego PM10 na stronie internetowej WIOŚ pod adresem: 

http://www.wios.lodz.pl/serwis/index.php?id=593, 
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· komunikatów i ostrzeżeń Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi dotyczących pyłu zawieszo-

nego PM10 pod adresem: http://www.lodzkie.eu/page/1648,komunikaty-i-ostrzezenia.html; 

Opis: 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi powiadomił o wystąpieniu przekroczenia pozio-

mu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 na obszarze …………………….. w dniu ……..………………… 

Przekroczenie ww. poziomu zanotowano na stanowisku pomiarowym w ………….. w dniu …………….. 

Wartość zanotowana na stanowisku pomiarowym wyniosła S24 =….. µg/m3. 

Prognozuje się, iż poziom stężeń pyłu zawieszonego PM10 wzrośnie/zmaleje w związku 

z ………………………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Za wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 odpowiedzialna jest 

…….……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Grupy ludności szczególnie wrażliwe na przekroczenie: 

- dzieci i młodzież poniżej 19 roku życia, 

- osoby starsze i w podeszłym wieku, 

- osoby z chorobami układu oddechowego (szczególnie chore na POChP i astmę), 

- osoby z chorobami układu krwionośnego, 

- osoby palące papierosy i bierni palacze, 

- osoby pracujące w warunkach szkodliwych dla zdrowia. 

Objawy chorobowe wywołane wysokimi stężeniami pyłu zawieszonego PM10: 

- podrażnienie i stany zapalne układu oddechowego, zwłaszcza podczas aktywności fizycznej, 

- trudności w oddychaniu, kaszel i podrażnienie gardła, 

- zwiększenie podatność płuc na infekcje, alergeny i inne zanieczyszczenia powietrza (nasilenie ataków 

astmy i objawów POChP). 

Kontaktowy numer telefonu do informowania o innych zdarzeniach mających istotne znaczenie dla 

bezpieczeństwa ludzi ……..” 

19. Uwarunkowania wynikające z dokumentów, planów i programów krajowych i regionalnych 

Uwarunkowania wynikające z dokumentów, planów i programów krajowych i regionalnych – zostały 

omówione w załączniku nr 8 do uchwały. 
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Załącznik nr 9  

do uchwały nr LIII/945/14 

Sejmiku Województwa Łódzkiego 

z dnia 28 października 2014 r. 

UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W POSTĘPOWANIU 

ORAZ O TYM, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY WZIĘTE POD UWAGĘ I W JAKIM ZAKRESIE ZOSTAŁY 

UWZGLĘDNIONE UWAGI I WNIOSKI ZGŁOSZONE W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM SPOŁECZEŃSTWA 

Sejmik Województwa Łódzkiego na etapie opracowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkie-

go w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 

roku „w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu 

dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym 

PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: PL1002.” zapewnił 

udział społeczeństwa na zasadach i w terminach określonych w Ustawie z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) poprzez podanie do publicznej in-

formacji o opracowaniu cyt. projektu uchwały: w prasie lokalnej województwa łódzkiego, na tablicach ogło-

szeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz urzędów zainteresowanych gmin i starostw, 

a także na stronie Internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w Biuletynie Informacji 

Publicznej. W ramach udostępnienia ww. informacji nie złożono uwag do projektu uchwały Sejmiku Woje-

wództwa Łódzkiego w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/690/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 

26 kwietnia 2013 roku „w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu 

osiągnięcia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w 

pyle zawieszonym PM10 oraz planu działań krótkoterminowych. Nazwa strefy: strefa łódzka. Kod strefy: 

PL1002.”. W terminie od 25.08.2014 r. - 15.09.2014 r. nie złożono żadnych uwag i wniosków do ww. projektu 

uchwały. 

 

Podmiot wnoszący uwagi Zwięzła treść uwagi Sposób uwzględnienia uwagi 

- - - 
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