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Jakość powietrza w strefach – PM2,5 (liczba stref w klasie A, B, C) 

       
Miasto Opole stanowiące jedną z dwóch stref rocznej oceny jakości powietrza w województwie przeszło z gorszej klasy 

do wyższej klasy A, gdyż nie stwierdzono wystąpienia stężeń PM2,5 wyższych od poziomu dopuszczalnego  
       

       
Poziom zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego PM2,5 jest podstawowym wskaźnikiem opisującym jakość środowiska, w tym 
stopień narażenia człowieka na zagrożenie zdrowotne. W stopniu pośrednim charakteryzuje stan techniczny i stopień 
nowoczesności technologii produkcyjnych, proekologiczność systemu transportowego, jak również funkcjonujące wzorce 
konsumpcji. Rocznej oceny jakości powietrza dla PM2,5 od 2010 roku dokonuje się w 46 strefach w Polsce, z czego 
w 2 w województwie opolskim – mieście Opole i pozostałej części województwa stanowiącej strefę opolską. 

Klasyfikacja obowiązujących stref dla PM2,5 (ocena roczna)* na podstawie oceny jakości powietrza  
ze względu na ochronę zdrowia ludzi 
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* Pył PM2,5 jest uwzględniany w rocznych ocenach jakości powietrza w Polsce od 2010 roku. W ocenie za 2010 rok w odniesieniu do pyłu PM2,5 w ocenie 
jakości powietrza uwzględnia się poziom dopuszczalny i poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji. W rezultacie, wynikiem oceny może 
być zaliczenie strefy do klasy A, B lub C. W ocenie za 2010 rok PM2,5 jest jedynym zanieczyszczeniem, dla którego wyróżniana jest klasa B. 
Obecnie, w odniesieniu do pyłu PM2,5, w ocenie jakości powietrza obowiązują tylko klasy A i C. Przy analizie i interpretacji wyników klasyfikacji 
stref należy pamiętać, że zaliczenie strefy do klasy C wynikające z wystąpienia przekroczeń odpowiedniej wartości kryterialnej stężeń 
substancji na określonym, z reguły dość ograniczonym, obszarze strefy i nie powinno być utożsamiane ze złą oceną jakości powietrza na 
terenie całej strefy. 

Pył PM2,5 zawiera cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać 
do krwi. Docelowa wartość dopuszczalna średnioroczna dla pyłu PM2,5 wynosi 25 µg/m3, a powiększona o margines tolerancji w 2010 roku 
wynosiła 29 µg/m3. [35, 40]  

UWAGA: Strzałka w górę oznacza łączny wzrost liczby stref w łącznie klasach gorszych B i C charakteryzujących się poziomem stężeń powyżej 
poziomu dopuszczalnego, strzałka w dół oznacza łączny spadek liczby stref w klasach gorszych B i C charakteryzujących się poziomem stężeń 
powyżej poziomu dopuszczalnego, strzałka pozioma oznacza utrzymanie liczby stref zakwalifikowanych do poszczególnych klas (A i B i C) na 

niezmienionym poziomie. 

Pył PM2,5 (ocena roczna)* w Polsce wg województw w 2010 r. Pył PM2,5 (ocena roczna)* w Polsce wg województw w 2016 r. 
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 W rezultacie przeprowadzonej oceny jakości pod względem pyłu PM2,5 w województwie opolskim, w 2010 roku strefę opolską 

zaliczono do najgorszej klasy C charakteryzującej się poziomem stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego powiększonego 

o margines tolerancji, z kolei miasto Opole do klasy B charakteryzującej się poziomem stężeń powyżej poziomu dopuszczalnego lecz 

nie przekraczającym poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji. Spośród 46 stref w kraju, 18 (około 39%) 

zaliczono do klasy A charakteryzującej się poziomem stężeń nie przekraczającym poziomu dopuszczalnego. Do klasy B 

zakwalifikowano 12 stref (około 26%). Klasę C przypisano 16 strefom (około 35%).  

 W wyniku oceny dotyczącej PM2,5 za 2016 rok, strefa opolska zaliczona została do klasy C, z kolei miasto Opole do klasy A – 

nie stwierdzono wystąpienia stężeń wyższych od poziomu dopuszczalnego. Spośród 46 stref w kraju połowę (18 stref) zaliczono do 

klasy C. Pozostałe 28 stref uzyskało klasę A. W województwach lubuskim, podkarpackim, świętokrzyskim, pomorskim, warmińsko-

mazurskim i zachodniopomorskim wszystkie strefy zostały zakwalifikowane do klasy A. W porównaniu z wynikami oceny za 2010 rok 

liczba stref zaliczonych w ocenie za 2016 rok do klasy C zwiększyła się z 16 (około 35% wszystkich) do 18 (około 39% wszystkich). 

Biorąc jednak pod uwagę liczbę stref z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego (suma liczby stref z klasą B oraz C w 2010 roku 

w porównaniu do liczby stref z klasą C w 2016 roku), to zmniejszyła się ona o 10 z 28 (około 61% wszystkich) do 18 (około 39% 

wszystkich). 


