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1. WPROWADZENIE 
 

Niniejsze sprawozdanie obejmuje podsumowanie, sporządzone w języku 

niespecjalistycznym,  badań prowadzonych w ramach  umowy, zawartej pomiędzy Miastem 

Bydgoszcz a spółką Aviation Technik Sp. z o.o. z dnia 6.września 2019r. 

Umowa obejmowała wykonanie analizy jakości powietrza w obrębie 23 gmin należących 

do ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym Miasta Bydgoszcz i Toruń, 

w okresie od 15 września 2019 r do 10 grudnia 2019 r. wraz z oceną napływów emisji 

zanieczyszczeń (pyłu PM 10 i PM 2,5) oraz niebezpiecznych związków chemicznych (gazów) 

uwalniających się w trakcie spalania odpadów, takich jak np. PID, HCL, HCN, CO, SO2, NO2, 

formaldehydy. 

Zamawiającym projekt jest Miasto Bydgoszcz pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej ZIT. 

Zadania IP ZIT realizowane są przez organ wykonawczy - Prezydenta Miasta Bydgoszczy, 

wyznaczonego na podstawie Porozumienia ZIT. Prezydent Miasta Bydgoszczy umocowany jest 

przez Strony Porozumienia ZIT do reprezentowania ich, w tym składania oświadczeń woli w ich 

imieniu w procesie negocjacji, ustanawiania i realizacji ZIT wobec ministra właściwego ds. 

rozwoju regionalnego, IZ RPO WK-P oraz innych podmiotów w zakresie zadań powierzonych 

przez IZ RPO WK-P, jak również innych wynikających ze współpracy z IZ RPO WK-P.  

Wykonawcą jest Spółka Aviation Technik Sp. z o.o. stanowiąca zespół inżynierów 

związanych z lotnictwem wojskowym i cywilnym o ogromnym doświadczeniu obejmującym 

wyspecjalizowaną kadrę inżynierów i techników oraz pilotów załogowych i bezzałogowych 

statków powietrznych. Tworzymy zespół, który realizuje projekty w oparciu o własną bazę 

techniczną, niezbędną infrastrukturę i profesjonalne narzędzia wsparcia informatycznego. 

Metodykę badań oraz zastosowane metody i przyjęty modelu obliczeniowego wykonywano 

przy pomocy naukowców Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz firmy Geofabryka 

Sp. z o.o. 

UTP to bydgoska uczelnia mająca olbrzymie doświadczenie w realizacji prac badawczych 

z jednoczesnym wykorzystaniem nowoczesnych technik obliczeniowych. 
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Geofabryka Sp. z o.o. to toruńska firma z doświadczeniem o opracowywaniu wyników z badań 

dotyczących ochrony środowiska z jednoczesnym wykorzystaniem technik obliczeniowych i 

modelowania przestrzennego w realizowanych projektach. 

Umowa realizowana jest w ramach projektu p.n. „Wsparcie działania podmiotu 

realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020” realizowany przy współfinansowaniu środków 

Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 
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2. CEL PRAC 
 

Celem prowadzonych badań było wykonanie analizy zróżnicowania przestrzennego 

i czasowego jakości powietrza na terenie całego obszaru ZIT BTOF, w oparciu o połączone 

techniki pomiarowe (bezzałogowego statku powietrznego i specjalnej głowicy pomiarowej 

wykrywającej niebezpieczne związki chemiczne charakterystyczne dla spalania substancji 

niedozwolonych takie jak: formaldehyd-HCHO, chlorowodór-HCL, dwutlenek siarki-SO2, 

dwutlenek azotu-NO2, cyjanowodór-HCN, PID, CO, oraz pyły PM 2,5 i PM10) i analizy 

matematyczne (modelowanie tych pomiarów i kompensacja ich z wynikami PMŚ).  

Ocenę napływów zanieczyszczeń powietrza wykonano z użyciem modelowania 

matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu, uwzględniającego m.in. dane 

emisyjne i dane meteorologiczne. W ramach zadania miały zostać wykonane loty (co najmniej 

3 loty na wskazanym obszarze) nad wszystkimi gminami, miastami i powiatami tworzącymi ZIT 

BTOF.  

W związku z uwzględnieniem zmian obszarów latania zaproponowanych przez Gminy 

obszary lotów zostały podzielone na trzy części w każdej Gminie. Z tego powodu wykonywanie 

lotów nie zakończyło się w zakładanym terminie pomimo wykorzystania wszystkich zdolności 

technicznych firmy. Aktualnie wykonywane są kolejne trzecie loty pomiarowe, których wyniki 

zostaną uwzględnione w suplementach do Raportu. Ponieważ są to pionierskie badania o takiej 

skali w Polsce istotnymi ograniczeniami w realizacji okazały się ograniczenia do wykonywania 

lotów wydawane przez Państwową Agencję Żeglugi Powietrznej (Załącznik nr 5). Ograniczenia 

lub zakazy miały związek koniecznością zamykania lub ograniczania lotów w poszczególnych 

strefach współdzielonych przez lotnictwo cywilne i wojskowe.  

Efektem wykonywania lotów i pomiarów o różnych porach dnia oraz w różnych warunkach 

atmosferycznych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania miało być określenie 

wpływu zanieczyszczeń pojawiających się nad wskazanymi obszarami z gmin ościennych oraz 

wpływu zanieczyszczeń generowanych przez miasta i gminy na gminy i powiaty sąsiednie 

(migracja zanieczyszczeń).  

Przeprowadzone prace miały charakter analityczny. Ich celem nie było modelowanie 

prognozy zanieczyszczenia powietrza w przyszłości, a określenie na podstawie wykonanych 
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pomiarów napływów i wypływów dla całego obszaru badań jak i poszczególnych Gmin. W 

bieżącej serii pomiarowej badano możliwości wykorzystania platformy latającej jako nośnika 

aparatury pomiarowej. Testowano między innymi takie parametry akwizycji danych jak 

wysokość lotu, gęstość linii pomiarowych czas ekspozycji czujnika aparatury. Należy podkreślić, 

że w obecnym stanie prawnym nie obowiązują w tej materii ustalone normy. Dlatego też, 

zwrócono szczególną uwagę na aspekt metodyczny wykonywanych badań i oceniano je pod 

kątem przydatności uzyskiwanych wyników do interpretacji.  

Pośrednim celem przeprowadzonych prac było dopracowanie metodyk i założeń pod 

przyszłe prace badawcze. Pomiary wykonywano jesienią, czyli przed rozpoczęciem sezonu 

grzewczego oraz w jego niskiej intensywności. Dodatkowo ostatnie badania przeprowadzono 

w pełni sezonu grzewczego, jednak ze względu na warunki meteorologiczne również przy jego 

niskiej intensywności. 

Ocenę napływów zanieczyszczeń powietrza wykonano z użyciem modelowania 

matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu, uwzględniającego m.in. dane 

emisyjne i dane meteorologiczne. W ramach zadania miały zostać wykonane loty (co najmniej 

3 loty na wskazanym obszarze nad każdym punktem badawczym) nad wszystkimi gminami, 

miastami i powiatami tworzącymi ZIT BTOF. Zadanie wykonano w dwóch etapach: I etap (1 

badanie) przed okresem grzewczym, II etap (2 badania) w okresie grzewczym. 
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3. METODY POMIAROWE 
 

Metodyka prac pomiarowych przewidywała wykonanie lotów w jednorodnej warstwie 

poziomej nad wytypowanymi terenami na wysokości około 50 m. Wysokość taka została 

wybrana ze względu na potrzebę zunifikowania parametrów lotu na wszystkich terenach oraz 

możliwość występowania przeszkód lotniczych.  

Badania wykonywano za pomocą urządzenia AirDron. Jest to głowica pomiarowa produkcji 

firmy SoftBlue SA, przeznaczona do badania zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym 

i pobierania próbek do analizy laboratoryjnej. Konstrukcyjnie została przygotowana do 

zintegrowania z bezzałogowym statkiem wielowirnikowym, lecz posiada również możliwość 

autonomicznej pracy. Rozwiązanie zapewnia łączność bezprzewodową ze stacją naziemną, 

gdzie za pomocą dedykowanego oprogramowania można dokonać wizualizacji wyników 

pomiarów oraz zdalnie kontrolować pracę głowicy. 

Pomiar koncentracji pyłu zawieszonego był dokonywany metodą rozproszeniowej 

fotometrii laserowej. Cząstki są klasyfikowane w przedziałach względem wielkości, co 

umożliwia precyzyjne oszacowanie frakcji PM2.5 i PM10, formaldehyd-HCHO, chlorowodór-

HCL, dwutlenek siarki-SO2, dwutlenek azotu-NO2, cyjanowodór-HCN, PID, CO, temperaturę 

powietrza, wilgotność. Do pomiarów gazów zastosowano czujniki o klasie dokładności 

dostosowanej do lotów obszarowych. Czujniki gazów są dobierane indywidualnie, zgodnie z 

potrzebami klienta pod kątem mierzonych substancji, zakresów pomiarowych i dokładności. 

Metodyka prac przewidywała wykonanie lotów na niskim pułapie nad obszarami 

wytypowanymi przez poszczególne gminy i miasta. Obszar obejmował powierzchnię około 50 

ha terenów zwartej lub częściowo zwartej zabudowy o różnym stanie zainwestowania 

w infrastrukturę i różnym wieku zabudowy. Szczegółowe charakterystyki obszarów zawarte są 

w kartach obszarów (Załącznik nr 4).  

Pomiar zawartości pyłów realizowany był podczas wznoszenia i przelotu nad zadanym 

obszarem. Sensor realizował pomiar w trybie ciągłym. Wyniki przedstawiono na mapach 

w formie interpolowanych izolinii. 
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W omawianym sezonie nad każdym z obszarów zrealizowano trzy loty: jeden przed 

sezonem grzewczym i dwa następne, tuż po jego rozpoczęciu. Całościowo obecny sezon ma 

za zadanie ukazać warunki tła dla poszczególnych lokalizacji oraz pozwolić na próbę 

interpretacji zanieczyszczenia powietrza na wysokości powyżej naziemnych stacji 

pomiarowych.  

Odmienną metodykę pomiarową zaproponowano w mieście Bydgoszczy. Miasto dokonało 

już znacznego postępu w dziedzinie modelowania i prognozowania zanieczyszczenia pyłem 

zawieszonym na swoim terenie. Wdrożono w mieście system, który pozwala na ocenę stopnia 

zanieczyszczenia powietrza w warstwie przypowierzchniowej. Dlatego w przypadku 

największego miasta ZIT zdecydowano się na zmianę podejścia metodycznego. W wybranych 

lokalizacjach wykonano profilowania pionowe, w profilu od powierzchni terenu do wysokości 

50 m.  Tak przeprowadzony lot dał unikalną okazję obserwacji zmiany stężenia wybranych 

zanieczyszczeń wraz z wysokością lotu.  

 

Rysunek 1. Platforma pomiarowa w trakcie wznoszenia na pułap roboczy. 



ANALIZA JAKOŚCI POWIETRZA W OBRĘBIE 23 GMIN NALEŻĄCYCH DO ZIT BTOF 

 

Aviation Technik Sp. z o.o. str. 11 

 

Po wykonaniu pierwszych dwóch lotów obszarowych w każdej lokalizacji oraz wyników 

uzyskanych z badań w Bydgoszczy, w ramach analizy występujących zjawisk meteorologicznych 

zaobserwowano, że przemieszczanie się zanieczyszczeń w warstwie badanej (50m) jest 

niewielkie i jest to adekwatne do występujących  warunków meteorologicznych.  W celu 

poszerzenia bazy danych mogących potwierdzić założone hipotezy o występujących 

napływach zanieczyszczeń  w  uzgodnieniu z zamawiającym postanowiono zmienić profil lotów. 

W odniesieniu do wszystkich punktów pomiarowych w trakcie wykonywania trzeciego lotu 

zapisy o występowaniu zanieczyszczeń dokonywane były w trakcie wznoszenia do wysokości 

50m, następnie lotu w tej warstwie nad zadanym obszarem po którym nastąpiło obniżenie lotu 

do 30m i wykonanie lotu w tej warstwie nad tym samym obszarem i na koniec zapisy 

dokonywane w trakcie zniżania (pomiary pionowe). 

Dzięki temu możliwe było interpolowanie wyników w odniesieniu do wcześniejszych 

pomiarów co umożliwiło dokładniejsze wymodelowanie przepływu mas powietrza w badanych 

obszarach. 

 

 

Rysunek 2. BSP wraz z głowicą pomiarową po wykonaniu badania.  
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4. OBSZARY PRAC 
 

Prace pomiarowe przeprowadzono na obszarze 23 gmin i miast województwa kujawsko-

pomorskiego, stowarzyszonych w ramach ZIT. Każdy z obszarów poszczególnych gmin 

obejmował 3 podobszary. W Bydgoszczy prace wykonywano w 9 lokalizacjach a w Toruniu w 6 

lokalizacjach. Łącznie badania prowadzono na 78 oddzielnych obszarach. 

 

Rysunek 3. Lokalizacje obszarów pomiarowych ZIT. 

Każdy z obszarów został uzgodniony z właściwą jednostką samorządową. Jednostki 

wsparły proces wyboru obszarów poprzez wskazanie tych rejonów gmin, które według ich 

wiedzy charakteryzowały się problemami niskiej emisji i mogły stanowić źródła emisyjne 

wpływające na rozprzestrzenianie się i migracje tych zanieczyszczeń poza obszar ZIT.  

Większość obszarów stanowią tereny zabudowane i zainwestowane. Dominującym 

zagospodarowaniem terenów były zespoły zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

ale także centra miejscowości (jak na przykład Koronowo, Chełmża, Solec Kujawski), zespoły 
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osiedlowe (na przykład Ostromecko, Białe Błota, Mała Nieszawka) lub też poszczególne osiedla 

(na przykład Silno, Lubostroń). Wśród terenów mieszkaniowych pojawiały się zespoły 

zabudowy wielorodzinnej (na przykład Szubin) oraz zabudowy produkcyjnej (na przykład 

Wielkie Rychnowo, Koronowo). Każdy z terenów został opisany w Karcie terenu załączonej do 

opracowania. 

Poszczególne tereny scharakteryzowano również pod względem cech zabudowy. 

Dominowała zabudowa, która powstała w okolicach lat 80 XX wieku, czyli zabudowa 

budynkami wykonywanymi kilkadziesiąt lat temu, przy czym nie jest to zabudowa historyczna 

ani także nie jest to zabudowa wykonana z użyciem nowoczesnych technologii. Osiedla te 

powstawały w okresie rodzącej się w Polsce kultury budownictwa indywidualnego w różnych 

okresach PRL. Osiedla te często w ramach wolnych działek uzupełniane były zabudową 

stosunkowo współczesną, wykonywaną umownie po 2000 roku, w okresie po transformacji 

ustrojowej. Budynki tego typu cechują się podwyższoną izolacyjnością przegród, 

wykorzystaniem izolacji dachów i ścian a budynki nowoczesne, wykonywane są w technologii 

zapewniającej stosunkowo mniejsze straty ciepła w porównaniu do budynków z epoki PRL.  

Obszary badań charakteryzują się zróżnicowaną potencjalną emisją zanieczyszczeń do 

powietrza. Oceniono ją jako wysoką, umiarkowaną lub niską. Wpływ na ocenę miał udział 

zabudowy o stosunkowo współczesnej metodzie zabezpieczenia przed stratami ciepła. 

Im większy udział zabudowy starszej tym wyższa emisyjność budynków.  Podobnie, 

w zależności od położenia obszaru i zdolności do wymiany powietrza, scharakteryzowano 

topoklimatyczną zdolność do regeneracji jakości powietrza. Jest to próba syntetycznego 

określenia czy dane miejsce ma dobre, średnie czy słabe warunki wymiany powietrza 

w przypadku pojawiających się zjawisk smogowych, tj. występowania na przykład zastoisk 

powietrza. Tu najniższą zdolność mają miejscowości położone w dolinach, silnie zabudowane i 

otoczone lasami, a najwyższą zdolność osiedla położone na otwartych przestrzeniach 

wysoczyznowych.  

Podsumowując, można stwierdzić, że wybór obszarów do badań ukierunkowany był na 

osiągnięcie porównywalnych rezultatów badań powietrza. Wychodząc z założenia, że uda się 

osiągnąć korelację wyników pomiarów stężenia pyłów zawieszonych w powietrzu z 

zagospodarowaniem i funkcją zabudowy, wybrano do badań obszary, które, charakteryzują się 
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podobnym rodzajem zabudowy ale różnym położeniem. Wybór taki reprezentuje różne formy 

zagospodarowania terenów zurbanizowanych oraz różne warunki topoklimatyczne panujące w 

obszarze całego ZIT.  

Wytypowane obszary stanowiły jednak niewielką część Gmin i miast (0,32% powierzchni 

całkowitej) co miało istotny wpływ na modelowanie przepływu zanieczyszczeń w odniesieniu 

do przemieszczających się mas powietrza. 

 

  Gmina Obszary badane 
Powierzchnia 

[ha] 
Powierzchnia 

[km2] 

Powierzchnia 
gminy / 

miasta [km2] 

1 

Osielsko       102,89 

  

Osielsko 20,9558 0,209558   

Niemcz 16,9044 0,169044   

Żołędowo 16,5465 0,165465   

razem   54,4067 0,544067 0,5288% 

      

2 

Dobrcz       130,4 

  

Dobrcz 17,4057 0,174057   

Kotomierz 17,4629 0,174629   

Wudzyn 17,0048 0,170048   

razem   51,8734 0,518734 0,3978% 

      

3 

Koronowo       411,7 

  

Samociążek 15,0287 0,150287   

Koronowo 17,1534 0,171534   

Koronowo 16,2132 0,162132   

razem   48,3953 0,483953 0,1175% 

      

4 

Sicienko       179,5 

  

Sicienko 17,4347 0,174347   

Kruszyn 17,6162 0,176162   

Osówiec 16,6438 0,166438   

razem   51,6947 0,516947 0,2880% 

      

      

5 

Łabiszyn       167 

  

Lubostroń  16,0569 0,160569   

Władysławowo  17,7109 0,177109   

Nowe Dąbie 16,5056 0,165056   

razem   50,2734 0,502734 0,3010% 
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6 

Dąbrowa 
Chełmińska       124,6 

  

Dąbrowa Chełmińska 19,3691 0,193691   

Czarże 17,4174 0,174174   

Ostromecko 17,5476 0,175476   

razem   54,3341 0,543341 0,4361% 

      

7 

Szubin       332,1 

  

Rynarzewo 17,2676 0,172676   

Zamość 18,9984 0,189984   

Szubin 18,8292 0,188292   

razem   55,0952 0,550952 0,1659% 

      

8 

Solec Kujawski       175,1 

  

Solec Kujawski 1 18,1111 0,181111   

Solec Kujawski 2 17,4642 0,174642   

Solec Kujawski 3 15,562 0,15562   

razem   51,1373 0,511373 0,2920% 

      

9 

Wielka Nieszawka       216,2 

  

Kąkol 18,3173 0,183173   

Cierpice 17,8949 0,178949   

Mała Nieszawka 14,2779 0,142779   

razem   50,4901 0,504901 0,2335% 

      

10 

Białe Błota       122,1 

  

Białe Błota 16,475 0,16475   

Łochowo 17,1488 0,171488   

Kruszyn Krajeński 15,4949 0,154949   

razem   49,1187 0,491187 0,4023% 

      

11 

Nowa Wieś Wielka       148,5 

  

Brzoza Bydgoska 18,6624 0,186624   

Nowa Wieś Wielka 1 17,7127 0,177127   

Nowa Wieś Wielka 2 19,284 0,19284   

razem   55,6591 0,556591 0,3748% 

      

      

12 

Nakło nad Notecią       187 

  

Nakło Nad Notecią 1 16,9467 0,169467   

Nakło Nad Notecią 2 17,6595 0,176595   

Występ 15,5621 0,155621   

razem   50,1683 0,501683 0,2683% 
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13 

Zławieś Wielka       177,5 

  

Zławieś Wielka 18,1472 0,181472   

Zławieś Mała 18,476 0,18476   

Górsk 18,2984 0,182984   

razem   54,9216 0,549216 0,3094% 

      

14 

Łubianka       84,64 

  

Łubianka 1 17,7931 0,177931   

Łubianka 2 16,3608 0,163608   

Łubianka 3 17,3827 0,173827   

razem   51,5366 0,515366 0,6089% 

      

15 

Miasto Chełmża       7,84 

  

Chełmża 1 19,0868 0,190868   

Chełmża 2 18,2518 0,182518   

Chełmża 3 19,8548 0,198548   

razem   57,1934 0,571934 7,2951% 

      

16 

Chełmża       178,7 

  

Kończewice 15,6987 0,156987   

Grzywna 16,5564 0,165564   

Zelgno 16,606 0,16606   

razem   48,8611 0,488611 0,2734% 

      

17 

Łysomice       127,3 

  

Łysomice 17,8234 0,178234   

Lulkowo 17,959 0,17959   

Turzno 16,8997 0,168997   

razem   52,6821 0,526821 0,4138% 

      

18 

Lubicz       106 

  

Grębocin 17,7099 0,177099   

Lubicz Dolny 18,7802 0,187802   

Złotoria 19,0969 0,190969   

razem   55,587 0,55587 0,5244% 

      

      

19 

Kowalewo 
Pomorskie       141,4 

  

Kowalewo Pomorskie 1 17,9016 0,179016   

Kowalewo Pomorskie 2 15,9717 0,159717   

Wielkie Rychnowo 17,4068 0,174068   

razem   51,2801 0,512801 0,3627% 
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20 

Obrowo       162 

  

Brzozówka 17,0548 0,170548   

Głogowo 17,2975 0,172975   

Silno 19,0677 0,190677   

razem   53,42 0,5342 0,3298% 

      

21 

Czernikowo       169,4 

  

Czernikowo 18,2648 0,182648   

Mazowsze 15,6257 0,156257   

Steklin 16,0514 0,160514   

razem   49,9419 0,499419 0,2948% 

      

22 

Miasto 
Bydgoszcz         

  

Bydgoszcz 1 Smukalska 251 9,5294 0,095294   

Bydgoszcz 2 Pijarów 4 10,8468 0,108468   

Bydgoszcz 3 Księżycowa 41 15,672 0,15672   

Bydgoszcz 4 Czackiego 8 17,0198 0,170198   

Bydgoszcz 5 Plac Wolności 9 16,3592 0,163592   

Bydgoszcz 6 Gajowa 94 16,7092 0,167092   

Bydgoszcz 7 Boh. Kragujewca 10 16,9003 0,169003   

Bydgoszcz 8 Baczyńskiego 1 16,97 0,1697   

Bydgoszcz 9 Kromera 11 13,0901 0,130901   

razem   133,0968 1,330968 Loty pionowe 

      

23 

Miasto Toruń       115,72 

  

Toruń 1 Obszar Rysia 17,4106 0,174106   

Toruń 2 Obszar Jastrzębia 17,40709 0,1740709   

Toruń 3 Obszar Bażantowa 16,6385 0,166385   

Toruń 4 Obszar Rzepakowa 18,0093 0,180093   

Toruń 5 Obszar Pszeniczna 20,8269 0,208269   

Toruń 6 Obszar Konwaliowa 18,4496 0,184496   

razem   108,74199 1,0874199 0,9397% 

 

Tabela 1 Procentowy udział obszarów badawczych w stosunku do wielkości Gminy 

  



ANALIZA JAKOŚCI POWIETRZA W OBRĘBIE 23 GMIN NALEŻĄCYCH DO ZIT BTOF 

 

Aviation Technik Sp. z o.o. str. 18 

 

5. PODSUMOWANIE WARUNKÓW 
METEOROLOGICZNYCH 

 

W okresie wykonywania pomiarów panowała w Polsce cyrkulacja powietrza polarno-

morskiego. Sezon jesienny rozpoczął się temperaturami wyższymi od średnich wieloletnich 

temperatur powietrza. Wrzesień zaczął się sporym upałem, ale większość miesiąca była 

umiarkowana pod względem temperatury. W ostatni jego dzień dotarła do nas jesienna 

wichura z porywami ponad 100 km/h, która zapowiadała październikowe ochłodzenie. 

Dodatnie odchylenie od normy wieloletniej nie było już tak znaczne, jak w sierpniu czy tym 

bardziej czerwcu i wyniosło około 0.9°C. Do połowy września panowało termiczne lato 

i anomalie były dodatnie i powróciły w ostatnim tygodniu. Był to też miesiąc wilgotny. 

Pomimo, że październik zaczął się chłodno i zakończył jeszcze zimniej, wysokie temperatury 

jakie utrzymywały się w drugiej dekadzie i przez większość trzeciej, spowodowały, że anomalia 

dodatnia tego miesiąca względem średniej wieloletniej dla października wyniosła ponad 2°C. 

W tym miesiącu zarejestrowano w Polsce stacje ze średnią temperaturą dobową przekraczającą 

11 stopni. Był to jednak miesiąc skrajności, bo cyrkulacja strefowa występowała krótko i albo 

napływały wyjątkowo ciepłe masy z południa albo zimne, chwilami pochodzenia arktycznego, 

z północy. Najzimniejsza noc października wystąpiła pod sam koniec miesiąca, nad ranem 31 

października. Z drugiej strony kilka dni wcześniej regularnie temperatury maksymalne na 

południu sięgały dziennych rekordów pomiarów powojennych. Przemyskie 26.9°C z 24 

października wyrównało rekord dla trzeciej dekady tego miesiąca. Daje to w ciągu zaledwie 

jednego tygodnia różnicę 37 stopni. 

Listopad, znalazł się w czołówce najcieplejszych na przestrzeni ostatniego 50-lecia. Miesiąc 

ten zakończył okres meteorologicznej jesieni a wraz z nastaniem grudnia rozpoczęła się zima.  

Listopad zapisał się jako bardzo ciepły. W rejonie północnej Polski średnia miesięczna 

temperatura wyniosła 5,7°C, co jest wartością o 2,2°C wyższą od normy wieloletniej. 

Temperatura maksymalna (14,2°C) została odnotowana 17.11, natomiast minimalna (-5,9°C) 

pojawiła się nocami dwukrotnie na początku miesiąca. Warto wspomnieć, że dni z Tmax>10°C 

mieliśmy aż 9, z kolei nocy z Tmin<0°C zaledwie 5. Ponadto, nie zdarzyła się sytuacja, gdzie 

mróz panowałby przez całą dobę. W listopadzie przeważała południowo-wschodnia 

i wschodnia cyrkulacja dzięki potężnemu wyżowi, umiejscowionemu na wschodzie kontynentu. 
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W trakcie wykonywania prac badawczych pogoda charakteryzowała się dużą 

zmiennością związaną z występującymi cyrkulacjami powietrza.  Według IMGW oraz 

prowadzonych wieloletnich obserwacji, badania jakości powietrza przypadły na okres 

wyjątkowych anomalii pogodowych, które nie były rejestrowane od 140 lat i miały bezpośredni 

wpływ na ich realizację. W wymienionym okresie występowało podwyższenie średniorocznych 

temperatur powietrza a także gwałtownymi zmianami cyrkulacyjnymi, które doprowadziły do 

występowania silnych wiatrów i opadów deszczu w stosunkowo krótkich odstępach czasu.  

Warunki meteorologiczne o charakterze cyrkulacyjnym spowodowały, że w bieżącym roku 

sezon grzewczy rozpoczął się z opóźnieniem i nierówno, tzn. po okresach chłodniejszych 

w październiku następowało ocieplenie w listopadzie i w związku z tym zapotrzebowanie na 

energię cieplną w budynkach podlegało silnym wahaniom. W tym kontekście należy uznać, że 

okres jesienno-zimowy był nietypowy również dla przebiegu zanieczyszczenia powietrza, gdyż 

silne wahania temperatur dobowych skutkowały zmianami w zapotrzebowaniu na energię 

cieplną.  

Sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność 

ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. W tym kontekście za początek 

sezonu grzewczego można uznać dopiero początek grudnia. 

 

Źródło:meteomodel.pl 
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Przykładowe warunki przyziemnego zanieczyszczenia powietrza prezentuje 

zamieszczony poniżej wykres stężeń pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 i temperatury powietrza 

na stacji SOZP (Systemu Obserwacji Zanieczyszczenia Powietrza gminy Wielka Nieszawka).  

 

Rysunek 4. Stężenie pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 oraz temperatura powietrza 

na stacji przy ul. Narcyzowej w Wielkiej Nieszawce (SOZP Wielka Nieszawka) w 

okresie od 29 X do 9 XII 2019 r. 

O koncentracji zanieczyszczeń w przygruntowej warstwie atmosfery, tzw. warstwie tarcia, 

decydują dwie główne zmienne: cyrkulacja atmosfery i wielkość emisji zanieczyszczeń ze źródeł 

lokalnych. Jednak ze względu na zastosowaną metodę pomiaru ciągłego w czasie rzeczywistym 

dla jednej warstwy na wysokości 50±5 m, (zgodnie z umową) powyższy przykład może służyć 

jedynie porównaniu analitycznemu. 

Warunki cyrkulacyjne, czyli sposoby przemieszczania się powietrza pomiędzy ośrodkami 

barycznymi nad kontynentem europejskim, kształtują zarówno makroskalowe, jak 

i mezoskalowe procesy cyrkulacyjne. Ich łączne oddziaływanie generuje określoną lokalną 

cyrkulację, której cechy są podobne na większym obszarze centralnej Polski. Badania ostatnich 

lat wskazują, że czynniki cyrkulacyjne podlegają zmianom w okresach kilkudziesięcioletnich. 

Objawia się to wzrostem częstości napływu powietrza zwrotnikowego oraz arktycznego, 

skutkującej wzrostem częstotliwości występowania ekstremalnych stanów pogody. Zmiany te 

wpłynęły istotnie na warunki klimatyczne i bioklimatyczne w klimatach lokalnych. Zaleganie 

zimą powietrza arktycznego sprawia, że warunki bioklimatyczne w tym okresie są uciążliwe ze 

względu na możliwość występowania silnych mrozów. 
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Cyrkulacja powietrza ma w warunkach nizin polskich decydujące znaczenie dla 

kształtowania się klimatów lokalnych. W okresach, kiedy dominują wysokie kontrasty baryczne 

pomiędzy ośrodkami niżowymi i wyżowymi, przez niziny polskie przemieszczają się masy 

powietrza, które nie napotykają istotnych lokalnych czynników klimatotwórczych, takich jak 

pasma górskie czy akweny morskie. Względna swoboda przemieszczania się mas powietrza 

nad terenem Kujaw i Pomorza, akcentowana często pojawianiem się frontów atmosferycznych 

sprawia, że lokalne uwarunkowania topoklimatyczne odgrywają względnie niewielką rolę 

w kształtowaniu warunków wymiany powietrza w warstwie przygruntowej. Innymi słowy, jeżeli 

pojawiają się wiatry wiejące nad regionem, napędzane różnicą ciśnień pomiędzy ośrodkami 

barycznymi, to wymiana powietrza przy gruncie nie napotyka większych barier na terenie 

Torunia, Bydgoszczy i okolic. Takie okoliczności występują średnio w 70-80% roku. 

W przypadku pozostałych dni, kiedy cyrkulacja ogólna nie ma szczególnie intensywnego 

przebiegu, kiedy region znajduje się w centrum wyżów, ujawniają się lokalne czynniki 

topoklimatotwórcze. Spośród czynników lokalnych najwyraźniej na warunki klimatyczne 

wpływa struktura terenów zabudowanych, która modyfikuje dopływ promieniowania 

słonecznego i ruch powietrza, a przez to warunki termiczne i biotermiczne. Szczególnie 

uciążliwe, z uwagi na dużą zmienność czasową i przestrzenną, są warunki klimatyczne 

w obrębie zabudowy śródmiejskiej i przemysłowej. Wyraźnie łagodząco na klimat odczuwalny 

wpływają natomiast obszary parków i lasów. Zaobserwowano także, że miejska wyspa ciepła 

ogranicza się do terenów o zwartej, wysokiej zabudowie miejskiej. Największą intensywnością 

odznacza się podczas zalegania powietrza polarno-kontynentalnego i arktycznego. 

Zespół zjawisk i procesów atmosferycznych charakterystycznych dla małego obszaru, 

kształtujących się pod wpływem właściwości fizycznych i geograficznych tego obszaru nosi 

nazwę topoklimatu. Topoklimat kształtowany jest przez ukształtowanie terenu, obecność 

płatów leśnych, terenów wodno-błotnych, czy też zagospodarowania terenów. Odgrywa on 

ważną rolę w funkcjonowaniu całego ekosystemu. W naturalnych warunkach klimat 

kształtowany jest przez grupę czynników radiacyjnych, wilgotnościowych i cyrkulacyjnych, 

modyfikowanych warunkami lokalnymi. 

Między jakością powietrza atmosferycznego a warunkami meteorologicznymi istnieje 

sprzężenie zwrotne. Warunki pogodowe determinują transport substancji w powietrzu 
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atmosferycznym, a z kolei obecność zanieczyszczeń w atmosferze wpływa na pogodę i klimat. 

Emisja stanowi czynnik decydujący o wystąpieniu zanieczyszczenia, jednak jego stężenie 

w jednostce objętości powietrza jest przede wszystkim uzależnione od warunków 

meteorologicznych. 

Wpływ warunków meteorologicznych, głównie termicznych, na długość i natężenie sezonu 

grzewczego, intensywność ruchu samochodowego, itp. na zróżnicowanie stężenia 

zanieczyszczeń wokół źródła emisji jest bezsporny. Ocenia się, że o wielkości zanieczyszczenia 

powietrza aż w 70% decydują warunki meteorologiczne. Warunki meteorologiczne 

w przyziemnej warstwie granicznej atmosfery zależą od intensywności turbulencji w warstwie 

granicznej atmosfery. Pionową stratyfikację atmosfery charakteryzuje klasa stabilności 

atmosfery, natomiast zasięg turbulencji opisuje wielkość określana, jako wysokość warstwy 

mieszania. Spośród tych czynników meteorologicznych największe znaczenie ma prędkość 

i kierunek wiatru. Prędkość wiatru decyduje o tempie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, 

natomiast kierunek wiatru odpowiada za trasę ich transportu. Dni z pogodą o charakterze 

insolacyjno-radiacyjnym (słonecznie w dzień i duże nocne wypromieniowanie ciepła z podłoża, 

słaby wiatr) sprzyjają koncentracji zanieczyszczeń zarówno związanych z emisją produktów 

spalania, jak pył zawieszony czy dwutlenek siarki, zwłaszcza w chłodnej połowie roku i nocą. 

Koncentracji zanieczyszczeń sprzyja pogoda. Występowanie inwersji termicznych, czyli 

wzrost temperatury powietrza wraz z oddalaniem się od poziomu gruntu powoduje, że na 

określonej wysokości ponad gruntem (od kilkudziesięciu do kilkuset metrów nad poziomem 

terenu) tworzy się tzw. warstwa hamująca. Powoduje ona osłabienie lub zanik ruchów 

pionowych mas powietrza, przez co uniemożliwia swobodną wymianę powietrza i sprzyja 

koncentracji zanieczyszczeń. Występowanie inwersji często spowodowane jest obecnością 

ośrodka wysokiego ciśnienia, któremu dodatkowo towarzyszą niewielkie prędkości wiatru lub 

wręcz jego brak, co tym bardziej utrudnia rozpraszanie zanieczyszczeń. 

Kluczowym parametrem atmosfery, w przypadku kształtowania się zjawisk smogowych, jest 

wysokość tzw. przypowierzchniowej strefy granicznej, do której odbywa się mieszanie 

powietrza w wyniku tarcia o powierzchnię terenu. Mając na uwadze pionowy gradient ciśnienia, 

w przypadku stanów atmosfery sprzyjającym kształtowaniu się zjawisk smogowych, 

powierzchnia graniczna może zanikać. W typowych, wiejskich warunkach na niżu polskim, 
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wysokość strefy turbulentnej może nie przekraczać 30 metrów. W innych terenach, np. 

zabudowanych, warstwa ta sięgać może nawet 100 m lub kilkuset metrów. Precyzyjne 

określenie wysokości strefy granicznej, a wiec zasięgu wysokości, do której może dochodzić do 

dyfuzji zanieczyszczeń z emisji w pionie jest trudnym zagadnieniem badawczym, jak dotychczas 

słabo opisywanym w literaturze przedmiotu. 

Transport zanieczyszczeń powietrza zachodzi głównie w dolnej części atmosfery (w 

warstwie granicznej). Jedynie niewielka część zanieczyszczeń przedostaje się wyżej. W warstwie 

granicznej typowe średnie wartości składowej poziomej ruchu powietrza zawierają się 

w przedziale od 2 m/s-10 m/s. Natomiast średnie prędkości pionowych ruchów powietrza są 

znacznie mniejsze i wynoszą od kilku mm/s do kilkudziesięciu cm/s. 

W sezonie grzewczym od października 2019 do grudnia 2019 r. temperatura powietrza  

charakteryzowała się przebiegiem znacząco odbiegającym od wieloletniej normy dla tego 

samego okresu. Na stacjach meteorologicznych rejestrowano niestandardowe amplitudy 

temperatur pomiędzy porą dnia i nocy oraz znacznie wyższe przebiegi średnich dobowych 

temperatur powietrza w stosunku do średnich wieloletnich dobowych temperatur powietrza. 

W kontekście tego można stwierdzić, że warunki termiczne skutkowały zmniejszonym 

zapotrzebowaniem na energię cieplną do ogrzewania budynków, co wprost przekładało się na 

obniżony poziom emisji zanieczyszczeń z indywidualnych źródeł grzewczych. 

Obserwacje prowadzone na kilku stacjach meteorologicznych na obszarze badań 

ujawniają, że w omawianym okresie od początku września 2019 do grudnia 2019 r. w rejonie 

objętym badaniami zanieczyszczenia powietrza, panowały warunki sprzyjające przewietrzaniu 

terenów. Średnia prędkość wiatru na stacji w Myślęcinku wynosiła 5,9 m/s i była wyższa od 

wieloletniej średniej krajowej o około 2 m/s. Dominowały wiatry z kierunku południowo-

wschodniego, co na jesienną porę roku nie jest w Polsce typowe. Dominacja wiatrów z tego 

kierunku w badanym okresie była wyraźna. 
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Rysunek 5 Dominujące kierunki wiatrów w na stacjach zlokalizowanych w Bydgoszczy w okresie 

od IX 2019 do XII 2019r. 

Podsumowując można stwierdzić, że w okresie badań panowała pogoda stosunkowo ciepła 

jak na jesienną porę roku, wynikająca z wpływu mas śródziemnomorskich powietrza 

napływających z południa i południowego wschodu. Napływ był dynamiczny i trwały przy 

stosunków umiarkowanym wietrze. 
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6. WYNIKI POMIARÓW 
 

W załączonym do sprawozdania Atlasie przedstawiono kartograficznie rozkład 

przestrzenny zanieczyszczeń ponad wytypowanymi do badań obszarami. Na mapach 

przedstawiono obszar badań oraz interpolowany obraz rozprzestrzenienia zanieczyszczeń 

pyłowych w powietrzu. Wartości opisano na skali barwnej oraz w postaci izolinii równych stężeń 

z cięciem co 5 ug/m3. 

Poniższa tabela zawiera średnie stężenie pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 

w powietrzu. Średnia chwilowa została wyliczona na podstawie wszystkich pomiarów 

zarejestrowanych w danej sesji pomiarowej. Szczegółowe wykresy stężeń zawarte 

w cząstkowych raportach dotyczących poszczególnych gmin, pokazują również, że pomimo 

stosunkowo niewysokich wartości średnich stężeń pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 lokalnie 

występują przekroczenia chwilowe norm, co sugeruje istnienie lokalnych źródeł emisji pyłów 

w poszczególnych miejscowościach. Szczegółowa analiza dotycząca migracji zanieczyszczeń 

również została ujęta w cząstkowych raportach dla poszczególnych gmin. 

Gmina Miejscowość BADANIE 1  BADANIE 2  BADANIE 3 

    Data 
PM2.5 

[ug/m3] 
PM10 

[ug/m3] 
Data 

PM2.5 
[ug/m3] 

PM10 
[ug/m3] 

Data 
PM2.5 

[ug/m3] 
PM10 

[ug/m3] 

O
si

el
sk

o 

Osielsko 01.10.2019 3.9 5.8 28.10.2019 4.9 6.94 21.11.2019 2.99 4.92 

Niemcz 01.10.2019 4.6 7.6 28.10.2019 3.31 5,58 21.11.2019 5.02 7.00 

Żołędowo 01.10.2019 4.8 8.4 28.10.2019 10.22 17.64 21.11.2019 6.04 8.86 

D
ob

rc
z 

Dobrcz 01.10.2019 0.95 2.33 28.10.2019 36.1 46.2 21.11.2019 12.55 27.68 

Kotomierz 01.10.2019 0.95 2.33 28.10.2019 25.9 33.3 21.11.2019 15.91 34.5 

Wudzyn 01.10.2019 0.95 2.33 28.10.2019 6.1 7.7 21.11.2019 17.43 34.1 

K
or

on
ow

o 

Samociążek 02.10.2019 0.9 1.3 29.10.2019 3.97 5.01 21.11.2019 5.31 18.54 

Koronowo 1 02.10.2019 2.2 4.3 29.10.2019 45.1 66.6 21.11.2019 24.79 42.14 

Koronowo 2 02.10.2019 2.3 3.1 29.10.2019 32.04 44.38 21.11.2019 8.62 27.48 

S
ic

ie
nk

o 

Sicienko 02.10.2019 1.2 1.3 29.10.2019 7 17.2 22.11.2019 5.92 27,26 

Kruszyn 02.10.2019 79.4 105 29.10.2019 45.8 59.7 22.11.2019 12.62 83.99 

Osówiec 02.10.2019 2.3 2.4 29.10.2019 5.52 7.85 22.11.2019 7.43 18.61 

Ła
bi

sz
yn

 Lubostroń 03.10.2019 1.2 2.7 30.10.2019 4.86 5.75 25.11.2019 11.99 17.21 

Władysławowo 03.10.2019 1.4 3.3 30.10.2019 6.45 8.07 25.11.2019 5.83 7.22 

Nowe Dąbie 03.10.2019 3.2 7.4 30.10.2019 6.51 8.89 25.11.2019 8.9 22.48 

D
ąb

ro
w

a 

C
he

łm
iń

sk
a Dąbrowa Chełmińska 03.10.2019 7.6 12.4 30.10.2019 5.88 7.26 25.11.2019 9.35 11.16 

Czarże 03.10.2019 7.3 13 30.10.2019 4.73 5.88 25.11.2019 10.92 15.22 

Ostromecko 03.10.2019 5.4 9.1 30.10.2019 29.57 32.9 25.11.2019 7.82 11.17 
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S
zu

bi
n 

Rynarzewo 04.10.2019 7.3 14.5 01.11.2019 34.49 45.24 22.11.2019 18.08 30.23 

Zamość 04.10.2019 10.3 19.1 01.11.2019 34.4 41.2 22.11.2019 13.6 24.45 

Szubin 04.10.2019 12 19.7 01.11.2019 38.45 49.29 22.11.2019 17.32 29.56 

S
ol

ec
 

K
uj

aw
sk

i 

Solec Kujawski 1 04.10.2019 17.04 26.07 01.11.2019 20.7 23.56 25.11.2019 9.5 14.55 

Solec Kujawski 2 04.10.2019 14.7 18.6 01.11.2019 6.91 9.22 25.11.2019 12.29 18.36 

Solec Kujawski 3 04.10.2019 13.51 21.02 01.11.2019 4.7 5.84 25.11.2019 10.15 92.68 

W
ie

lk
a 

N
ie

sz
aw

ka
 Kąkol 07.10.2019 10.5 18.4 05.11.2019 4.69 5.78 26.11.2019 5.92 9.93 

Cierpice 07.10.2019 9.9 19.1 05.11.2019 3.53 5.88 26.11.2019 9.08 69.32 

Mała Nieszawka 07.10.2019 9.5 16.1 05.11.2019 4.71 6.19 26.11.2019 5.02 6.66 

B
ia

łe
 B

ło
ta

 Białe Błota 08.10.2019 7.3 8.7 06.11.2019 25.9 30.9 22.11.2019 8 12.32 

Łochowo 08.10.2019 4.7 24.5 06.11.2019 44.63 71.29 22.11.2019 8.66 30.99 

Kruszyn Krajeński 08.10.2019 7.4 12.3 06.11.2019 8.16 9.83 22.11.2019 15.77 35.66 

N
ow

a 
W

ie
ś 

W
ie

lk
a 

Nowa Wieś Wielka 1 08.10.2019 6.8 9.4 06.11.2019 10.86 13.27 26.11.2019 20.24 24.45 

Nowa Wieś Wielka 2 08.10.2019 5 9.1 06.11.2019 6.86 9.12 26.11.2019 20.04 60.22 

Brzoza Bydgoska 08.10.2019 4.3 6.6 06.11.2019 105.69 109.68 26.11.2019 19.47 40.78 

N
ak

ło
 N

ad
 

N
ot

ec
ią

 

Nakło Nad Notecią 1 09.10.2019 6.8 9.4 07.11.2019 10.86 13.27 26.11.2019 12.49 28.19 

Nakło Nad Notecią 2 09.10.2019 5 9.1 07.11.2019 6.86 9.12 26.11.2019 6.23 15.61 

Występ 09.10.2019 5.7 9.4 07.11.2019 7.5 11.87 26.11.2019 11.64 21.16 

Z
ła

w
ie

ś 

W
ie

lk
a 

Zławieś Wielka 10.10.2019 6.8 11.8 07.11.2019 28.58 30.41 27.11.2019 11.15 14.04 

Zławieś Mała 10.10.2019 10.4 17.6 07.11.2019 36.65 39.57 27.11.2019 6.79 9.6 

Górsk 10.10.2019 6.3 12.1 07.11.2019 33.65 38.28 27.11.2019 16.68 33.71 

Łu
bi

an
ka

 Łubianka 1 10.10.2019 23.2 64.5 07.11.2019 47.31 57.96 27.11.2019 12.36 20.89 

Łubianka 2 10.10.2019 34.2 50.8 07.11.2019 33.6 35.86 27.11.2019 23.27 30.18 

Łubianka 3 10.10.2019 9 12.5 07.11.2019 31.38 33.16 27.11.2019 8.7 12.93 

M
ia

st
o 

C
he

łm
ża

 Chełmża 1 11.10.2019 36.6 137.9 08.11.2019 10.99 17.41 28.11.2019 5.49 9.43 

Chełmża 2 11.10.2019 30.9 33.9 08.11.2019 11.63 17.52 28.11.2019 11.35 20.52 

Chełmża 3 11.10.2019 30.9 33.9 08.11.2019 12.56 17.71 28.11.2019 7.66 18.51 

G
m

in
a 

C
he

łm
ża

 Kończewice 11.10.2019 17 45.4 08.11.2019 7.67 10.07 28.11.2019 5.21 7.69 

Grzywna 11.10.2019 29.8 34.4 08.11.2019 11.59 18.14 28.11.2019 7.33 12.99 

Zelgno 11.10.2019 17.2 18.9 08.11.2019 8.67 14.5 28.11.2019 6.25 10 

Ły
so

m
ic

e 

Łysomice 14.10.2019 20.2 21.9 08.11.2019 13.44 16.45 28.11.2019 10.55 18.97 

Lulkowo 14.10.2019 4.4 8.6 08.11.2019 10.9 15.07 28.11.2019 8.54 15.95 

Turzno 14.10.2019 21.4 0.3 08.11.2019 8.06 8.39 28.11.2019 17.71 39.75 

Lu
bi

cz
 

Grębocin 14.10.2019 24.6 30.2 13.11.2019 14.06 17.38 29.11.2019 23.83 58.89 

Lubicz Dolny 14.10.2019 30.9 33.5 13.11.2019 11.18 18.63 29.11.2019 22.47 38.71 

Złotoria 14.10.2019 48.4 66.8 13.11.2019 18.7 74.37 29.11.2019 22.06 169.17 

K
ow

al
ew

o 

P
om

or
sk

ie
 Kowalewo Pomorskie 1 15.10.2019 5.3 10.9 13.11.2019 13.57 14.6 29.11.2019 18.47 44.73 

Kowalewo Pomorskie 2 15.10.2019 4.4 7.6 13.11.2019 13.36 26.73 29.11.2019 23.58 73.38 

Wielkie Rychnowo 15.10.2019 4.2 8 13.11.2019 13.21 17.98 29.11.2019 23.44 85.6 

O
br

ow
o 

Brzozówka 15.10.2019 1.95 2.34 13.11.2019 29.6 38 29.11.2019 30.09 51.11 

Głogowo 15.10.2019 1.95 2.34 13.11.2019 27.4 35 29.11.2019 26.48 44.49 

Silno 15.10.2019 1.95 2.34 13.11.2019 35.1 44 29.11.2019 19.86 32.96 
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C
ze

rn
ik

ow
o Czernikowo 15.10.2019 1.95 2.34 14.11.2019 29.5 35.3 29.11.2019 29.64 55.04 

Mazowsze 15.10.2019 17.8 20.6 14.11.2019 7.74 12.29 29.11.2019 25.62 43.26 

Steklin 15.10.2019 9.91 10.58 14.11.2019 22.1 25.6 29.11.2019 24.07 43.13 

M
ia

st
o 

B
yd

go
sz

cz
 

Bydgoszcz  Smukalska Brak uzgodnień     14.11.2019 13.76 18.6       

Bydgoszcz  Pijarów Brak uzgodnień     14.11.2019 
Brak danych (uszkodzenie 

głowicy pomiarowej)        

Bydgoszcz Pijarów  (pomiar 

powtórzony) 
Brak uzgodnień      18.11.2019 14.52 32.05       

Bydgoszcz Księżycowa Brak uzgodnień      14.11.2019 9.81 12.82       

Bydgoszcz Czackiego Brak uzgodnień     18.11.2019 8.31 10.56       

Bydgoszcz Plac Wolności Brak uzgodnień     18.11.2019 10.86 14.49       

Bydgoszcz Gajowa Brak uzgodnień     18.11.2019 6.65 9.41       

Bydgoszcz Bohaterów 
Kragujewca 

Brak uzgodnień     18.11.2019 6.46 7.82       

Bydgoszcz Baczyńskiego Brak uzgodnień     18.11.2019 8.47 12.67       

Bydgoszcz Kromera Brak uzgodnień     18.11.2019 6.89 9.26       

Bydgoszcz Cieplicka             03.12.2019 17.33 29.92 

Bydgoszcz 11 Listopada             03.12.2019 9 20.86 

Bydgoszcz Fieldorfa             03.12.2019 8.86 24.68 

Bydgoszcz Myślęcinek             03.12.2019 13.38 32.66 

Bydgoszcz Saperów             03.12.2019 10.43 33.29 

Bydgoszcz Łęgnowo             04.12.2019 29.12 210.4 

Bydgoszcz Smoleńska             04.12.2019 58.04 284.75 

Bydgoszcz Drzycimska             04.12.2019 7.21 17.06 

Bydgoszcz Wyzwolenia             04.12.2019 14.02 28.54 

M
ia

st
o 

T
or

uń
 

Toruń 1 obszar Rysia 16.10.2019 4.6 6.7 15.11.2019 20.7 23.5 05.12.2019 11.07 28.4 

Toruń 2 obszar Jastrzębia 16.10.2019 6.2 9.7 15.11.2019 20.7 23.5 05.12.2019 99.72 372.87 

Toruń 3 obszar Bażantowa 16.10.2019 7.2 11.2 15.11.2019 23 26.4 05.12.2019 4.38 9.36 

Toruń 4 obszar Rzepakowa 16.10.2019 11.3 13.2 15.11.2019 27.4 31.3 05.12.2019 4.58 9.01 

Toruń 5 obszar Pszeniczna 16.10.2019 8.3 13.8 15.11.2019 30.5 34.2 05.12.2019 25.45 70.48 

Toruń 6 obszar Konwaliowa 16.10.2019 9.2 11.8 15.11.2019 27.7 31.8 05.12.2019 7.92 11.94 

 

Tabela 2 Wyniki pomiarów - wartości średnie stężeń pyłów PM2,5 i PM10 
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Ze względu na bardzo rozwinięte metody pomiarowe w mieście Bydgoszcz 

w pierwszym okresie brakowało uzgodnień co do lokalizacji jak i metody pomiaru 

zanieczyszczeń. Ostatecznie w Bydgoszczy wykonano tylko loty pionowe. 

Dla analizowanych zanieczyszczeń zastosowano skalę porównawczą zgodną 

z indeksem jakości powietrza na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska. (szczegóły 

na: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/health_informations). 

Indeks jakości powietrza zgodny z normami wynosi dla pyłów zawieszonych PM10, PM2,5. 

 PM10 [µg/m3] PM2,5 [µg/m3] 

Bardzo dobry 0 - 20 0 – 13 

Dobry 20,1 – 50 13,1 – 35 

Umiarkowany 50,1 – 80 35,1 – 55 

Dostateczny 80,1 – 110 55,1 – 75 

Zły 110,1 – 150 75,1 – 110 

Bardzo Zły >150 >110 

 

Polski indeks jakości powietrza, jest obliczany wyłącznie na podstawie 1-godzinnych 

danych niezweryfikowanych ze stacji automatycznych funkcjonujących w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska (PMŚ). Polski indeks jakości powietrza liczony jest bezpośrednio 

w bazie danych jakości powietrza JPOAT2,0 Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska na 

podstawie danych otrzymanych ze stacji pomiarowych PMŚ za pośrednictwem baz danych 

GIOŚ. 

Zgodnie z informacjami podanymi na stronie Inspekcji Ochrony Środowiska kategorie 

indeksu jakości powietrza należy rozumieć następująco: 

Bardzo dobry „Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi 

zagrożenia dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na 

wolnym powietrzu, bez ograniczeń.” 

Dobry „Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak 

lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym 

powietrzu i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń.” 

Umiarkowany „Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić 

zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/health_informations
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starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do 

aktywności na wolnym powietrzu.” 

Dostateczny „Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi 

zagrożenie dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży 

oraz małych dzieci) oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy 

rozważyć ograniczenie (skrócenie lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym 

powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność wymaga długotrwałego lub 

wzmożonego wysiłku fizycznego.” 

Zły „Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci 

powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja 

powinna ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym 

powietrzu - szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku 

fizycznego.” 

Bardzo Zły „Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby 

chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać 

przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć 

przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie 

aktywności fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na 

działanie substancji znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia 

zmian m.in. w układzie oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz 

odpornościowym.” 
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7. PODSUMOWANIE WYKONANYCH PRAC 
 

Prace pomiarowo-badawcze wykonano z wykorzystaniem sprzętu spełniającego 

wymagania SIWZ zamówienia, zgodnie z założeniami projektu, tj. we wszystkich 23 

lokalizacjach gmin i ośrodków miejskich stowarzyszonych w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych. 

Badania prowadzono w trzech seriach pomiarowych na poziomie 50m zaprojektowanych 

pierwotnie jako badanie przed sezonem grzewczym oraz dwa badania w trakcie sezonu 

grzewczego. Anomalny w stosunku do średniej wieloletniej przebieg temperatury powietrza 

w okresie badawczym przesunął datę rozpoczęcia sezonu grzewczego na początek grudnia. To 

sprawiło, że pierwsze dwa badania pomiarowe wypadły praktycznie przed sezonem 

grzewczym, a co za tym idzie w okresie, w którym zanieczyszczenie powietrza spowodowane 

czynnikami grzewczymi nie osiągnęło wysokich poziomów, nawet w strefie lokalizacji stacji 

naziemnych monitoringu zanieczyszczenia powietrza. 

Doświadczenia i wyniki uzyskane w trakcie pierwszych dwóch badań wskazują, że badając 

zanieczyszczenie powietrza na wysokości około 50 m nie udało się uchwycić zanieczyszczeń 

generowanych na powierzchni terenu ze względu na sytuację pogodową oraz na niewielki jak 

na tę porę roku ładunek zanieczyszczeń generowanych przez paleniska domowe (z uwagi na 

wysokie temperatury powietrza). W ramach analizy występujących zjawisk meteorologicznych 

oraz pozyskiwanych danych rozszerzono zakres pomiarów o loty w warstwie na poziomie 30m 

i loty pionowe w odniesieniu do wszystkich punktów pomiarowych. 

Dzięki temu możliwe było interpolowanie wyników i dokładniejsze wymodelowanie 

przepływu mas powietrza w badanych obszarach. 

Obszary uzgodnione z poszczególnymi Gminami oraz czas lotu nad tymi obszarami 

wskazują na realizację zadania zgodnie w Umową. Poszczególne różnice wynikają jedynie 

z ukształtowania terenu Gminy lub ograniczeń występujących w danym obszarze. 
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Miejscowość 

Sz. 
Geograficzna 

[°N] 

Dł. 
geograficzna 

[°E] 
Powierzchnia 

[ha] 
czas lotu 

[min] 

1 

Osielsko 53,1887 18,0769 20,9558 19,25 

Niemcz 53,1803 18,0355 16,9044 18,58 

Żołędowo 53,2168 18,0459 16,5465 19,30 

        54,4067 57,13 

2 

Dobrcz 53,2685 18,1387 17,4057 18,32 

Kotomierz 53,2862 18,1253 17,4629 21,18 

Wudzyn 53,3151 18,0745 17,0048 19,52 

        51,8734 59,02 

3 

Samociążek 53,278 17,96416 15,0287 19,03 

Koronowo 53,31181 17,94122 17,1534 18,37 

Koronowo 53,30395 17,95389 16,2132 18,27 

        48,3953 56,07 

4 

Sicienko 53,20532 17,80042 17,4347 19,36 

Kruszyn 53,1578 17,8521 17,6162 18,48 

Osówiec 53,18758 17,86209 16,6438 19,38 

        51,6947 57,22 

5 

Lubostroń 52,90739 17,89237 16,0569 19,39 

Władysławowo 53,02686 17,8811 17,7109 20,01 

Nowe Dąbie 52,98484 17,95378 16,5056 19,54 

        50,2734 59,34 

6 

Dąbrowa Chełmińska 53,175536 18,294543 19,3691 19,26 

Czarże 53,224732 18,27372 17,4174 18,39 

Ostromecko 53,1446 18,2012 17,5476 19,03 

        54,3341 57,08 

7 

Rynarzewo 53,0599 17,8189 17,2676 19,52 

Zamość 53,0709 17,8102 18,9984 19,34 

Szubin 53,00907 17,74529 18,8292 19,53 

        55,0952 58,39 

8 

Solec Kujawski 1 53,070575 18,218587 18,1111 19,57 

Solec Kujawski 2 53,0705902 18,2186163 17,4642 19,30 

Solec Kujawski 3 53,08482 18,22626 15,5620 18,35 

        51,1373 57,22 

9 

Kąkol 52,992667 18,460040 18,3173 19,01 

Cierpice 52,987676 18,4867165 17,8949 19,13 

Mała Nieszawka 52,985523 18,543764 14,2779 19,57 

        50,4901 58,11 
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10 

Białe Błota 53,0996 17,9243 16,4750 19,08 

Łochowo 53,1194 17,8354 17,1488 18,23 

Kruszyn Krajeński 53,0824 17,8538 15,4949 19,05 

        49,1187 56,36 

11 

Brzoza Bydgoska 53,03294 18,00123 18,6624 19,60 

Nowa Wieś Wielka 1 52,97108 18,08316 17,7127 19,18 

Nowa Wieś Wielka 2 52,97171 18,09833 19,2840 19,60 

        55,6591 59,18 

12 

Nakło Nad Notecią 1 53,1424 17,5775 16,9467 19,39 

Nakło Nad Notecią 2 53,1479 17,5923 17,6595 19,49 

Występ 53,1247 17,6478 15,5621 19,00 

        50,1683 58,28 

13 

Zławieś Wielka 53,0953 18,3271 18,1472 19,30 

Zławieś Mała 53,1052 18,3372 18,476 19,43 

Górsk 53,05822 18,42323 18,2984 19,50 

        54,9216 58,23 

14 

Łubianka 1 53,1184 18,4993 17,7931 19,33 

Łubianka 2 53,1156 18,5057 16,3608 19,28 

Łubianka 3 53,1062 18,5191 17,3827 19,58 

        51,5366 58,59 

15 

Chełmża 1 53,1811 18,5946 19,0868 19,41 

Chełmża 2 53,1832 18,6013 18,2518 19,60 

Chełmża 3 53,1886 18,6232 19,8548 19,32 

        57,1934 59,13 

16 

Kończewice 53,1793 18,5568 15,6987 18,46 

Grzywna 53,1549 18,6066 16,5564 19,45 

Zelgno 53,1953 18,693 16,606 18,44 

        48,8611 57,15 

17 

Łysomice 53,08486 18,6352 17,8234 19,18 

Lulkowo 53,0876 18,6034 17,9590 18,54 

Turzno 53,1062 18,7333 16,8997 18,10 

        52,6821 56,22 

18 

Grębocin 53,06026 18,7221 17,7099 19,11 

Lubicz Dolny 53,03148 18,7444 18,7802 18,39 

Złotoria 52,9937 18,712 19,0969 19,23 

        55,587 57,13 

19 

Kowalewo Pomorskie 1 53,162457 18,9040737 17,9016 19,47 

Kowalewo Pomorskie 2 53,154912 18,8915563 15,9717 19,53 

Wielkie Rychnowo 53,1458 18,8236 17,4068 19,53 

        51,2801 59,33 



ANALIZA JAKOŚCI POWIETRZA W OBRĘBIE 23 GMIN NALEŻĄCYCH DO ZIT BTOF 

 

Aviation Technik Sp. z o.o. str. 33 

 

20 

Brzozówka 53,02164 18,7958 17,0548 18,10 

Głogowo 53,0134 18,8221 17,2975 19,30 

Silno 52,9433 18,7322 19,0677 18,49 

        50,8579 56,29 

21 

Czernikowo 52,9411 18,9579 18,2648 19,43 

Mazowsze 52,9831 19,0181 15,6257 16,31 

Steklin 52,9309 19,0296 16,0514 19,19 

        49,9419 55,33 

22 

Bydgoszcz 1 Smukalska 251 53,2065 17,9729 9,5294 11,41 

Bydgoszcz 2 Pijarów 4 53,13087 17,939365 10,8468 12,52 

Bydgoszcz 3 Księżycowa 41 53,1256 17,9654 15,6720 17,05 

Bydgoszcz 4 Czackiego 8 53,1104 17,9995 17,0198 18,02 

Bydgoszcz 5 Plac Wolności 9 53,11081 17,98777 16,3592 19,36 

Bydgoszcz 6 Gajowa 94 53,1312 18,0427 16,7092 18,02 

        86,1364 97,18 

23 

Toruń 1 53,03889 18,5717 17,4106 18,28 

Toruń 2 53,0423 18,5744 17,40709 17,23 

Toruń 3 53,039 18,5767 16,6385 19,17 

Toruń 4 53,045 18,58112 18,0093 18,05 

Toruń 5 53,05036 18,586 20,8269 19,59 

Toruń 6 53,04886 18,5868 18,4496 19,60 

        108,74199 113,12 

24 

Bydgoszcz 7 Boh. Kragujewca 10 53,1041 18,0366 16,9003 18,05 

Bydgoszcz 8 Baczyńskiego 1 53,1104 18,056 16,9700 18,09 

Bydgoszcz 9 Kromera 11 53,1675 18,1562 13,0901 15,04 

        46,9604 51,18 

   RAZEM 1045,5661  

 

Tabela 3. Zestawienie powierzchni i czasów pomiarów w poszczególnych lokalizacjach 

Przyjęty model lotów obszarowych a co za tym idzie zastosowanych czujników 

i sensorów uniemożliwiał indywidualną lokalizację źródeł zanieczyszczeń, w danym obszarze 

badawczym (poszczególne paleniska i kominy). Do tego celu służą loty indywidualne 

w obrębie jednego potencjalnego źródła zanieczyszczeń, komina, nie objęte umową. 

Bezsprzecznie można na podstawie badań stwierdzić, że występowanie zanieczyszczeń 

(takich jak: HCHO, HCL, SO2, NO2, HCN, PID, CO) pochodzących ze spalania materiałów 

niedozwolonych jako paliwa grzewcze, w warstwie pomiarowej jest znikome i zostało 

pominięte w opracowaniu jako nieistotne. Nie znaczy to jednak, że w poszczególnych 
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przypadkach emisji, zanieczyszczenia przekraczające dopuszczalne poziomy nie występują w 

warstwie przyziemnej. Wymaga to jednak zastosowania innego modelu badawczego. 

Na podstawie zebranych doświadczeń można stwierdzić, że platforma latająca nadaje 

się do wyniesienia czujnika/aparatury na zadaną wysokość i jest możliwe realizowanie na tej 

wysokości lotów zadaniowych. 

Zaprojektowany rozkład przelotów ponad budynkami pozwala na stwierdzenie, że do 

celów pomiarowych wykonane loty były optymalnie zaprojektowane. Pokrycie pomiarami 

pozwoliło na ekstrapolację danych pomiarowych do granicy zadanych terenów. 

Istotnym ograniczeniem realizacji lotów były warunki pogodowe, a przede wszystkim 

silne wiatry, uniemożliwiające prowadzenie operacji lotniczych. 

Wyniki przeprowadzonych pomiarów ukazują bardzo niewielkie zróżnicowanie wartości 

stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 w powietrzu ponad obszarami objętymi 

opracowaniem. Zaobserwowana niewielka zmienność wartości tego parametru w powietrzu na 

pułapie 50m to efekt najprawdopodobniej oddziaływania strefy przewiewania wiatrów 

w ponadlokalnych ruchach mas powietrza. Po pierwsze pogoda spowodowała, że emisja 

zanieczyszczeń była stosunkowo niewielka. Po drugie te zanieczyszczenia, które emitowane 

były z kominów zgodnie z przyjętą metodologią przemieszczania się zanieczyszczeń w 

określonych warunkach meteorologicznych, ulegały rozproszeniu zanim dotarły na poziom 50 

m n.p.t. i miały bardzo ograniczony zasięg terytorialny mieszczący się w granicach 400÷500m 

od źródła emisji zanieczyszczeń. Brak oznak równowagi stałej w atmosferze w czasie 

wykonywania pomiarów spowodował że potencjalne zanieczyszczenia z powierzchni ziemi do 

wysokości 50 m dostawały się w ograniczonym stopniu. Tym samym należy uznać, że obraz 

związku pomiędzy zagospodarowaniem terenu i funkcją zabudowy a zanieczyszczeniem 

powietrza na poziomie 50m może być niepełny i objawia się jedynie w postaci chwilowych 

wyższych wartości stężeń zarejestrowanych zanieczyszczeń. 

Zarejestrowane wartości zanieczyszczenia powietrza na wysokości 50m n.p.t. miały 

stosunkowo niskie wartości, które można uznać za tłowe: około 10 – 15 ug/m3. Tak niewielkie 

wartości były rejestrowane na większości obszarów pomiarowych. 
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Niewielki, stosunkowo, udział powierzchni obszaru badanego do powierzchni 

całkowitej ZIT (0,32%) oraz fakt, że badania były prowadzone w różnych lokalizacjach w różnym 

czasie (nie jednocześnie), uwydatnia chwilowość metody badań. Ilość zapisanych w ten sposób 

danych pomiarowych wpłynęła na możliwości określenia napływów zanieczyszczeń 

pojawiających się nad wskazanymi obszarami z gmin ościennych oraz napływów 

zanieczyszczeń generowanych przez gminy na gminy sąsiednie. 

Na ostateczny kształt wyników badań miały także wpływ ograniczenia wprowadzone 

przez PAŻP wymuszające wykonywanie lotów badawczych w zasięgu wzroku (VLOS), a więc 

w czasie światła dziennego. Brak możliwości wykonywania lotów po zmroku, tj. w okresie 

zwiększonej aktywności grzewczej i potencjalnej zwiększonej emisji zanieczyszczeń, nie daje 

pełnej informacji na temat rzeczywistego stanu. 

W niniejszym opracowaniu podjęto próbę podsumowania wyników badań i płynących 

z ich analizy wniosków, w odniesieniu do całego obszaru ZIT, oddziaływania poszczególnych 

gmin wzajemnie na siebie, środowisko naturalne i życie mieszkańców. Analizując wyniki 

pomiarów przedstawionych jako średnie wartości stężeń pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10, 

zestawione w tabeli 2, można zauważyć, że zgodnie z przyjętym modelem pomiarowym 

i założeniami o ciągłości emisji zanieczyszczeń, polski indeks jakości powietrza w większości 

lokalizacji, w trakcie realizacji badań, był na poziomie bardzo dobrym (kolor ciemno zielony) 

lub dobrym (kolor zielony). W niektórych miejscowościach indeks ten jest nieco gorszy 

i utrzymuje się na poziomie umiarkowanym (kolor żółty) lub dostatecznym (kolor 

pomarańczowy). W siedmiu lokalizacjach, na terenie gmin, indeks ten niestety jest jeszcze 

gorszy i określony jako zły (kolor czerwony) lub bardzo zły (kolor bordowy). Ogólnie można by 

przyjąć, że na terenie ZIT nie występuje globalny problem z jakością powietrza. Trzeba 

zauważyć, że wymienione wcześniej indeksy jakości powietrza dotyczą obszarów wokół 

lokalizacji pomiarowych a nie całych gmin czy obszaru ZIT. Z jednej strony oznacza to, że dla 

całej gminy będziemy mieli do czynienia z kolejną średnią a zatem wyższe średnie stężenia 

pyłów zarejestrowane w niektórych lokalizacjach, będą zmniejszały się do wartości średniej dla 

większego obszaru. Z drugiej zaś strony wiadomo, o czym była mowa wcześniej, pogoda w 

okresie sezonu grzewczego nie determinowała konieczności intensywnego ogrzewania 

budynków z racji ponad przeciętnych temperatur i praktyczny brak okresów o temperaturach 

ujemnych. Fakt ten zaburzył, jak można przypuszczać, wyniki pomiarów, w znacznym stopniu 
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je zaniżając. Co więcej z powodów formalnych, przytoczonych wyżej, loty pomiarowe 

wykonywane były w zasadzie tylko w trakcie dnia.  

W tabeli 4 zestawiono indeksy jakości powietrza dla poszczególnych miast i gmin 

biorących udział w projekcie. 

Gmina 
Indeks jakości 

powietrza 

Osielsko bardzo dobry 

Czernikowo dobry 

Dąbrowa Chełmińska dobry 

Dobrcz dobry 

Gmina Chełmża dobry 

Koronowo dobry 

Łabiszyn dobry 

Łysomice  dobry 

Nakło nad Notecią dobry 

Nowa Wieś Wielka dobry 

Obrowo dobry 

Szubin dobry 

Miasto Toruń dobry 

Wielka Nieszawka dobry 

Zławieś Wielka dobry 

Białe Błota umiarkowany 

Miasto Bydgoszcz umiarkowany 

Miasto Chełmża umiarkowany 

Kowalewo Pomorskie umiarkowany 

Lubicz umiarkowany 

Łubianka umiarkowany 

Sicienko umiarkowany 

Solec Kujawski umiarkowany 

 

Tabela 4. Zestawienie indeksów jakości powietrza dla poszczególnych gmin i miast obszaru ZIT 

Jak można zauważyć, liderem jest gmina Osielsko, o najlepszej jakości powietrza. Indeks 

znakomitej większości gmin jest dobry, a około 1/3 gmin posiada indeks umiarkowany. Analizy 

dotyczące jakości powietrza można by na tym zakończyć, jednak pozyskane dane w trakcie 

badań skłaniają autorów do jeszcze dalszych wniosków. Jak wcześniej powiedziano wartości 

stężeń pyłów PM2,5 i PM10, przedstawione w tabeli 3 są wartościami średnimi w kolejnych 

pomiarach i lokalizacjach. Jeśli zatem mówimy o wartościach średnich to przecież zdajemy 

sobie sprawę, że w trakcie badań zarejestrowano wartości stężeń niższe jak i wyższe od 
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średnich. O ile wartości niższe, świadczące o małej emisji mogą tylko cieszyć o tyle wartości 

maksymalne warte są choćby krótkiej refleksji. W tabeli 5 i 6 zestawiono te wartości 

w odniesieniu do gmin i miast, odpowiadającym im indeksom jakości powietrza oraz 

z podaniem lokalizacji zarejestrowanych pomiarów. 

Gmina 
Indeks jakości 

powietrza 

Max 

stężenie 

PM2,5 

Max 

stężenie 

PM10 

lokalizacja pomiaru 

(miejscowość) 

Solec Kujawski umiarkowany 5879 140911 Solec Kujawski Stare Miasto 

Lubicz umiarkowany 4824 111862 Grębocin 

Wielka Nieszawka dobry 908 37218 Cierpice 

Miasto Bydgoszcz umiarkowany 2422 19286 Bydgoszcz Łegnowo 

Łabiszyn dobry 1007 17604 Nowe Dąbie 

Kowalewo Pomorskie umiarkowany 2368 12534 Kowalewo Pomorskie 1 

Nowa Wieś Wielka dobry 1022 12431 Brzoza Bydgoska 

Miasto Bydgoszcz umiarkowany 2158 11580 Bydgoszcz Czersko Polskie 

Białe Błota umiarkowany 675 7226 Kruszyn Krajeński 

Zławieś Wielka dobry 283 5452 Górsk 

Sicienko umiarkowany 535 5288 Kruszyn 

Miasto Toruń dobry 1281 5161 Toruń Wrzosy Pszeniczna 

Łysomice  dobry 297 2074 Turzno 

Nakło nad Notecią dobry 409 1304 Nakło nad Notecią 1 

Czernikowo dobry 104 1289 Steklin 

Obrowo dobry 84 1246 Silno 

Miasto Toruń dobry 2128 1124 Toruń Wrzosy Jastrzębia 

Koronowo dobry 345 1093 Koronowo stare miasto 

Dobrcz dobry 967 905 Kotomierz 

Gmina Chełmża dobry 72 864 Grzywna 

Łubianka umiarkowany 55 823 Łubianka 1 

Szubin dobry 63 752 Zamość 

Dąbrowa Chełmińska dobry 402 738 Dąbrowa Chełmińska 

Miasto Chełmża umiarkowany 56 676 Chełmża 3 osiedle domków 

Osielsko bardzo dobry 118 255 Maksymilianowo 

 

Tabela 5 Maksymalne stężenia pyłów PM2,5 i PM10 ustawione malejąco dla PM10 

Jak widać w tabelach w zależności od tego który rodzaj pyłów rozpatrujemy, kolejność 

gmin i miast jest nieco odmienna. Zauważmy, że we wszystkich gminach i miastach 

odnotowano, przynajmniej w zakresie jednej wielkości pyłów, wartości przekraczające 

wielokrotnie wartości dopuszczalne i zarazem klasyfikujące jakość powietrza w kategorii 

zgodnej z indeksem bardzo złym.  
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Jak wcześniej zaproponowano, przyjęto hipotezę o ciągłości emisji, co w świetle 

argumentów mówiących o zaniżeniu wartości zmierzonych w stosunku do prawdopodobnych, 

przy bardziej standardowej jak na warunki polskie pogodzie, zmierzone maksymalne wartości 

stężeń nie mówią o jakości powietrza a raczej wskazują na lokalne źródła ich emisji.  

Gmina 
Indeks jakości 

powietrza 

Max 

stężenie 

PM2,5 

Max 

stężenie 

PM10 

lokalizacja pomiaru 

(miejscowość) 

Solec Kujawski umiarkowany 5879 140911 Solec Kujawski Stare Miasto 

Lubicz umiarkowany 4824 111862 Grębocin 

Miasto Bydgoszcz umiarkowany 2422 19286 Bydgoszcz Łęgnowo 

Kowalewo Pomorskie umiarkowany 2368 12534 Kowalewo Pomorskie 1 

Miasto Bydgoszcz umiarkowany 2158 11580 Bydgoszcz Czersko Polskie 

Miasto Toruń dobry 2128 1124 Toruń Wrzosy Jastrzębia 

Miasto Toruń dobry 1281 5161 Toruń Wrzosy Pszeniczna 

Nowa Wieś Wielka dobry 1022 12431 Brzoza Bydgoska 

Łabiszyn dobry 1007 17604 Nowe Dąbie 

Dobrcz dobry 967 905 Kotomierz 

Wielka Nieszawka dobry 908 37218 Cierpice 

Białe Błota umiarkowany 675 7226 Kruszyn Krajeński 

Sicienko umiarkowany 535 5288 Kruszyn 

Nakło nad Notecią dobry 409 1304 Nakło nad Notecią 1 

Dąbrowa Chełmińska dobry 402 738 Dąbrowa Chełmińska 

Koronowo dobry 345 1093 Koronowo stare miasto 

Łysomice  dobry 297 2074 Turzno 

Zławieś Wielka dobry 283 5452 Górsk 

Osielsko bardzo dobry 118 255 Maksymilianowo 

Czernikowo dobry 104 1289 Steklin 

Obrowo dobry 84 1246 Silno 

Gmina Chełmża dobry 72 864 Grzywna 

Szubin dobry 63 752 Zamość 

Miasto Chełmża umiarkowany 56 676 Chełmża 3 osiedle domków 

Łubianka umiarkowany 55 823 Łubianka 1 

 

Tabela 6.Maksymalne stężenia pyłów PM2,5 i PM10 ustawione malejąco dla PM2,5 

Przedstawiony na rysunku 6 wykres słupkowy obrazuje dane z tabel 5 i 6. Rozpiętość 

liczbowa stężeń pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 zarejestrowanych w poszczególnych 

lokalizacjach jest tak duża, że zdecydowano zastosować skalę logarytmiczną. Pozwoliło to na 

pokazanie zarówno najmniejszych jak i największych stężeń zachowując przejrzystość ilustracji. 

Dodatkowo na tym samym wykresie pokazano dla każdej gminy i miasta indeks jakości 
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powietrza. Co ciekawe jest tylko kilka gmin gdzie wartości maksymalne stężeń pyłów są niższe 

od umownej granicy 110 ug/m3 i 150 ug/m3 odpowiednio dla pyłu PM2,5 i PM10 i to tylko dla 

stężeń pyłu PM2,5. Hipotezy dotyczące lokalnych źródeł tak dużych stężeń, bardziej 

szczegółowo opisano w raportach cząstkowych dla poszczególnych gmin. Wydaje się słusznym 

nie łączyć wszystkich emisji z dymami wydobywającymi się z instalacji grzewczych. Znaczący 

wpływ jak się wydaje na tak wysokie stężenia mogą mieć inne źródła jak np. intensywny ruch 

samochodowy, budowy drogowe, powodujące wzniecanie dużych mas pyłów, zużycie 

elementów trących w pojazdach, wyziewy fabryk i zakładów produkcyjnych czy wreszcie 

przeładunek i transport materiałów pylących jak np. węgiel. Wydawałoby się, że znamy chociaż 

po części obszary o gorszej jakości powietrza jak choćby stare miasto w Koronowie. Pomiary 

pokazują jednak, że zanieczyszczenia niekoniecznie pochodzą z ich własnych źródeł emisji. Na 

poziom stężenia pyłów ma oczywiście również wpływ ukształtowanie terenu, naturalne 

przeszkody które ułatwiają lub utrudniają migrację zanieczyszczeń. Ta część miasta Koronowa 

leży w dolinie rzeki Brdy. Zatem zanieczyszczenia nie wydostają się do przyległych obszarów 

a raczej spływają i osiadają. Wiadomo, że wraz z przemieszczającymi się masami powietrza 

i wiatrem zanieczyszczenia się przemieszczają, choć jak wspomniano wcześniej na stosunkowo 

niewielkie odległości. W trakcie migracji pyły ulegają rozrzedzeniu a więc ich stężenie maleje. 

Zatem średnie wartości stężeń podane w tablicy 3 są jak najbardziej adekwatne dla oceny 

ewentualnej migracji zanieczyszczeń. 

W raportach cząstkowych dla poszczególnych gmin omówiono prawdopodobne kierunki 

migracji zanieczyszczeń na podstawie kierunków wiatrów w dniu pomiaru. Interakcje pomiędzy 

sąsiadującymi gminami nie zostały uwzględnione właśnie dlatego, że w każdej lokalizacji 

pomiary były dokonywane w innym momencie czasowym. Zatem jeśli w danym dniu wiatr wiał 

np. z zachodu w raporcie cząstkowym dotyczącym tej właśnie gminy omówiono potencjalny 

wpływ zanieczyszczeń na gminy ościenne jak i napływy z gmin ościennych. Niemożliwe jednak 

było połączenie migracji z tych gmin w innym momencie czasowym, dlatego nie można się 

doszukiwać sprzężeń pomiędzy raportami cząstkowymi. 
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Rysunek 6. Źródła pyłów PM2,5 i PM10 w gminach. 

Jak podano wcześniej, w niniejszym opracowaniu podjęto próbę podsumowania wyników badań 

i płynących z ich analizy wniosków, w odniesieniu do całokształtu obszaru ZIT i oddziaływania 

poszczególnych gmin wzajemnie na siebie. Przy założeniu ciągłości emisji można postawić hipotezę, że 

zanieczyszczenia, w tym pyły zawieszone PM2,5 i PM10, migrują zgodnie z kierunkami wiejących wiatrów. 

Zatem pomijając wartości średnich stężeń zanieczyszczeń jako adekwatne jedynie dla konkretnych 

punktów czasoprzestrzennych, czyli momentów dokonania pomiaru w danej lokalizacji, można z pewnym 

prawdopodobieństwem wnioskować o kierunkach migracji zanieczyszczeń. Analizę dokonano w oparciu o 

zarejestrowane kierunki wiejących wiatrów w dniach badań oraz ukształtowanie terenu i występowanie 

naturalnych i sztucznych przeszkód oraz chropowatość terenu. Wszystkie te czynniki mają wpływ na zasięg 

ewentualnej migracji zanieczyszczeń a zatem wpływ emisji zanieczyszczeń w gminach na obszary 
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sąsiadujące. W tabeli 7 zaprezentowano prawdopodobieństwa migracji zanieczyszczeń z i do 

poszczególnych gmin sąsiadujących ze sobą. Na białym tle wpisano te gminy, które z racji położenia 

i kierunku wiatrów nie uczestniczą w wymianie mas powietrza a zatem i zanieczyszczeń. 

Prawdopodobieństwo, że z tych gmin i do nich mogą migrować zanieczyszczenia jest najmniejsze, 

praktycznie bliskie zeru. Kolorem żółtym oznaczono te gminy, które uczestniczą w wymianie zanieczyszczeń 

z największym prawdopodobieństwem, ponieważ leżą na wzajemnych kierunkach zgodnych z kierunkami 

wiejących wiatrów. Ponadto na trasie migracji zanieczyszczeń nie ma naturalnych czy sztucznych przeszkód 

jak i masy powietrza nie są hamowane przez chropowatość powierzchni terenu, np. las. Kolorem zielonym 

zaznaczono te gminy, których udział w przemieszczaniu zanieczyszczeń jest ograniczony 

i prawdopodobieństwo migracji zanieczyszczeń jest średnie. Wynika to właśnie z występowania na trasie 

migracji czynników hamujących o których była mowa powyżej.  

 

 

Skąd Gmina Dokąd 

1 2 3 

Sicienko Osielsko Sicienko 

Koronowo Kierunki wiatrów Koronowo 

Dobrcz 

SW, SSW 

Dobrcz 

Dąbrowa Chełmińska Dąbrowa Chełmińska 

Miasto Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz 

Koronowo Dobrcz Koronowo 

Pruszcz Kierunki wiatrów Pruszcz 

Dąbrowa Chełmińska ENE, SSE, SSW, W, 
NW 

Dąbrowa Chełmińska 

Osielsko  Osielsko 

Sicienko Koronowo Sicienko 

Mrocza Kierunki wiatrów Mrocza 

Więcbork 

WSW, W, N 

Więcbork 

Sośno Sośno 

Gostycyn Gostycyn 

Lubiewo Lubiewo 

Pruszcz Pruszcz 

Dobrcz Dobrcz 

Osielsko Osielsko 
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1 2 3 

Koronowo Sicienko Koronowo 

Osielsko Kierunki wiatrów Osielsko 

Miasto Bydgoszcz  Miasto Bydgoszcz 

Białe Błota 

SSE, SW, WSW, NNW, 
N 

Białe Błota 

Nakło nad Notecią Nakło nad Notecią 

Mrocza Mrocza 

Sośno Sośno 

Złotniki Kujawskie Łabiszyn Złotniki Kujawskie 

Nowa Wieś Wielka Kierunki wiatrów Nowa Wieś Wielka 

Barcin 

ESE, SE, SSE, SSW 

Barcin 

Żnin Żnin 

Szubin Szubin 

Białe Błota Białe Błota 

Osielsko Dąbrowa Chełmińska Osielsko 

Dobrcz Kierunki wiatrów Dobrcz 

Pruszcz  Pruszcz 

Unisław 

E, SE, SW, WSW, W 

Unisław 

Zławieś Wielka Zławieś Wielka 

Solec Kujawski Solec Kujawski 

Miasto Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz 

Kcynia Szubin Kcynia 

Nakło nad Notecią Kierunki wiatrów Nakło nad Notecią 

Białe Błota 

ENE, E, W 

Białe Błota 

Łabiszyn Łabiszyn 

Żnin Żnin 

Zławieś Wielka Solec Kujawski Zławieś Wielka 

Wielka Nieszawka Kierunki wiatrów Wielka Nieszawka 

Rojewo 

S, SW, WNW 

Rojewo 

Nowa Wieś Wielka Nowa Wieś Wielka 

Miasto Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz 

Dąbrowa Chełmińska Dąbrowa Chełmińska 

Zławieś Wielka Wielka Nieszawka Zławieś Wielka 

Miasto Toruń Kierunki wiatrów Miasto Toruń 

Lubicz 

E, SSE, SW, WNW 

Lubicz 

Obrowo Obrowo 

Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Kujawski 

Gniewkowo Gniewkowo 

Rojewo Rojewo 

Solec Kujawski Solec Kujawski 



ANALIZA JAKOŚCI POWIETRZA W OBRĘBIE 23 GMIN NALEŻĄCYCH DO ZIT BTOF 

 

Aviation Technik Sp. z o.o. str. 43 

 

 

1 2 3 

Miasto Bydgoszcz Białe Błota Miasto Bydgoszcz 

Nowa Wieś Wielka Kierunki wiatrów Nowa Wieś Wielka 

Łabiszyn 

ESE, SE, SW, W, NW 

Łabiszyn 

Szubin Szubin 

Nakło nad Notecią Nakło nad Notecią 

Sicienko Sicienko 

Białe Błota Nowa Wieś Wielka Białe Błota 

Miasto Bydgoszcz Kierunki wiatrów Miasto Bydgoszcz 

Solec Kujawski 

SSW, W, WNW 

Solec Kujawski 

Rojewo Rojewo 

Złotniki Kujawskie Złotniki Kujawskie 

Łabiszyn Łabiszyn 

Szubin Szubin 

Sadki Nakło nad Notecią Sadki 

Mrocza Kierunki wiatrów Mrocza 

Sicienko 

SSW, NNW 

Sicienko 

Białe Błota Białe Błota 

Szubin Szubin 

Kcynia Kcynia 

Miasto Bydgoszcz Zławieś Wielka Miasto Bydgoszcz 

Dąbrowa Chełmińska Kierunki wiatrów Dąbrowa Chełmińska 

Unisław 

SSE, S, WNW 

Unisław 

Łubianka Łubianka 

Łysomice  Łysomice  

Miasto Toruń Miasto Toruń 

Wielka Nieszawka Wielka Nieszawka 

Solec Kujawski Solec Kujawski 

Zławieś Wielka Łubianka Zławieś Wielka 

Unisław Kierunki wiatrów Unisław 

Chełmża 

SW, W, NNW, NE 

Chełmża 

Łysomice  Łysomice  

Miasto Toruń Miasto Toruń 

 Solec Kujawski Solec Kujawski 
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1 2 3 

Papowo Biskupie Miasto Chełmża Papowo Biskupie 

Lisewo Kierunki wiatrów Lisewo 

Płużnica 

SSW, SW, W, NW 

Płużnica 

Wąbrzeźno Wąbrzeźno 

Kowalewo Pomorskie Kowalewo Pomorskie 

Łysomice  Łysomice  

Łubianka Łubianka 

Kijewo Królewskie Kijewo Królewskie 

Miasto Toruń Gmina Chełmża 

Zławieś Wielka  Zławieś Wielka 

Papowo Biskupie Gmina Chełmża Papowo Biskupie 

Lisewo Kierunki wiatrów Lisewo 

Płużnica 

SE, SW, W, N 

Płużnica 

Wąbrzeźno Wąbrzeźno 

Kowalewo Pomorskie Kowalewo Pomorskie 

Łysomice  Łysomice  

Łubianka Łubianka 

Kijewo Królewskie Kijewo Królewskie 

Miasto Toruń Miasto Toruń 

Gmina Chełmża Łysomice  Gmina Chełmża 

Miasto Chełmża Kierunki wiatrów Miasto Chełmża 

Kowalewo Pomorskie 

ENE, SSE, SSW, WSW 

Kowalewo Pomorskie 

Lubicz Lubicz 

Miasto Toruń Miasto Toruń 

Zławieś Wielka Zławieś Wielka 

Łubianka Łubianka 

Miasto Toruń Lubicz Miasto Toruń 

Łysomice  Kierunki wiatrów Łysomice  

Kowalewo Pomorskie 

WNW, NW, ENE, ESE, 
SSE, S,  

Kowalewo Pomorskie 

Ciechocin Ciechocin 

Obrowo Obrowo 

Wielka Nieszawka Wielka Nieszawka 

Czernikowo  Czernikowo 
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1 2 3 

Wąbrzeźno Kowalewo Pomorskie Wąbrzeźno 

Dębowa Łąka Kierunki wiatrów Dębowa Łąka 

Golub Dobrzyń 

SW, WSW 

Golub Dobrzyń 

Ciechocin Ciechocin 

Lubicz Lubicz 

Łysomice  Łysomice  

Gmina Chełmża Gmina Chełmża 

Chełmża Chełmża 

Miasto Toruń Miasto Toruń 

Lubicz Obrowo Lubicz 

Ciechocin Kierunki wiatrów Ciechocin 

Czernikowo 

SE, SSE 

Czernikowo 

Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Kujawski 

Wielka Nieszawka Wielka Nieszawka 

Miasto Toruń Miasto Toruń 

Obrowo Czernikowo Obrowo 

Ciechocin Kierunki wiatrów Ciechocin 

Zbójno 

S, SSW, NW 

Zbójno 

Kikół Kikół 

Lipno Lipno 

Ciechocinek Ciechocinek 

Bobrowniki Bobrowniki 

    Golub Dobrzyń 

Zławieś Wielka Miasto Toruń Zławieś Wielka 

Łysomice  Kierunki wiatrów Łysomice  

Lubicz 

ENE, NE, NNE,NW, W, 
WSW 

Lubicz 

Obrowo Obrowo 

Wielka Nieszawka Wielka Nieszawka 

Kowalewo Pomorskie Kowalewo Pomorskie 

Sicienko Miasto Bydgoszcz Sicienko 

Koronowo Kierunki wiatrów Koronowo 

Osielsko 

SSE, S, SSW, SW, 
WSW, W, WNW 

Osielsko 

Dobrcz Dobrcz 

Dąbrowa Chełmińska Dąbrowa Chełmińska 

Zławieś Wielka Zławieś Wielka 

Solec Kujawski Solec Kujawski 

Nowa Wieś Wielka Nowa Wieś Wielka 

Białe Błota Białe Błota 

 

Tabela 7. Migracja zanieczyszczeń w obszarze ZIT 
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 Jak podano wyżej w mieście Bydgoszcz odstąpiono od lotów obszarowych, ze względu 

na daleko zaawansowane w mieście naziemne systemy monitorowania jakości powietrza 

(Stacje PMŚ i system Airly), na rzecz lotów pionowych. Loty te dały unikalną możliwość badania 

stężeń zanieczyszczeń wraz ze zmianą wysokości nad poziomem terenu. Szczegółowy opis 

badań zawiera raport cząstkowy dla miasta Bydgoszcz. Wyniki tych badań spowodowały, że dla 

każdej z gmin, biorącej udział w projekcie, takie charakterystyki opracowano i załączono do 

raportów cząstkowych. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione wybrane 

charakterystyki pokazujące charakterystyczne rozkłady stężeń i wymierne korzyści z analizy 

wykresów. Pierwszym przykładem jest charakterystyka wykonana w Bydgoszczy w okolicy ulicy 

Księżycowej Rysunek 7, gdzie nie obserwujemy strefy przewietrzania w całym praktycznie 

zakresie wysokości. Zwiększenie stężenia zanieczyszczeń może być spowodowane 

ukształtowaniem terenu oraz kierunkiem wiejącego podczas badania wiatru. Prawdopodobnie 

źródło takich wskazań może polegać na tym, że pomiaru dokonano u stóp wzniesienia od 

strony południowej ulicy Chłodnej. Przy wietrze wiejącym w tym dniu od strony południowej 

(SSE) po stronie zawietrznej wzgórza powstały wiry o poziomej osi obrotu powodujące 

mieszanie mas powietrza i prądy stępujące. Stąd wyrównany rozkład stężeń praktycznie 

w całym zakresie wysokości lotu. 

 

Rysunek 7. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad 

poziomem terenu –Obszar Księżycowa. 
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Rysunek 8. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad 

poziomem terenu – Obszar Czackiego 

 

Kolejny przykład to kolejna lokalizacja w Bydgoszczy: „Czackiego”. Na Rysunku 8 

wyraźnie widać strefę zalegania zanieczyszczeń występującą przy ziemi. Jakość powietrza 

oszacowana na podstawie średnich wartości mieści się w kategorii bardzo dobrej. Przy 

powierzchni ziemi możemy jednak zauważyć strefę zalegania do wysokości około 10m. Wyżej 

stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 maleją do wysokości prawie 40m, co wskazuje na 

strefę przewietrzania. Powyżej 40m stężenia pozostają na stosunkowo niskim poziomie. Trzeba 

pamiętać, że lokalizacja ta ma stosunkowo dobre warunki topograficzne leży bowiem na 

wysczyźnie południowej w stosunku do doliny Brdy i Starego Miasta co przy wietrze wiejącym 

w dniu pomiaru od strony południowo wschodniej (SSE) zaowocowało silnym przewietrzaniem. 
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Rysunek 9. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad 

poziomem terenu – Obszar Jastrzębia 

 

Następny przykład pochodzi z Gminy Miasta Toruń z osiedla Wrzosy. Widać tu bardzo 

duże stężenia pyłów PM2,5 i PM10, unoszące się w powietrzu do wysokości 50m. Taki rozkład 

wskazuje na lokalne źródło emisji, prawdopodobnie początek rozpalania kotła na paliwo stałe, 

co charakteryzuje się dużą ilością dymu z komina. 

Ostatni przykład pokazuje wpływ lasu na zaleganie zanieczyszczeń. Pomiaru dokonano 

w miejscowości Górsk, która jest położona w śród lasu, w gminie Zławieś Wielka. Na rysunku 10 

widać zaleganie zanieczyszczeń do wysokości około 15m. Powyżej lasu następuje 

przewietrzanie i rozrzedzanie zanieczyszczeń w atmosferze. 
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Rysunek 10. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad 

poziomem terenu – Górsk 

Na przykładach tych widać jak bardzo, na jakość powietrza, mają wpływ lokalne warunki, 

ukształtowanie terenu oraz naturalne lub sztuczne przeszkody utrudniające przewietrzanie 

i przemieszczanie mas powietrza a wraz z nimi zanieczyszczeń. Charakterystyki pionowe mogą 

być przydatne podczas prowadzenia analiz urbanistycznych w celu weryfikacji kanałów 

przewietrzania miast i miejscowości. 
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Przytaczane tu wartości ma 

8. WNIOSKI I REKOMENDACJE DO DALSZYCH DZIAŁAŃ 
 

Przeprowadzone badania pokazują wysoki potencjał poznawczy metody lotniczego 

pomiaru chwilowych i lokalnych zanieczyszczeń powietrza poprzez możliwość przeniesienia 

aparatury pomiarowej ponad poziom terenu, na którym zlokalizowana jest większość urządzeń 

pomiarowych zanieczyszczenia powietrza. Ta wyjątkowa cecha sprawia, że pomiary 

zanieczyszczenia powietrza mogą odbywać się na płaszczyznach nieosiągalnych dla zwykłych, 

naziemnych stacji pomiarowych. Pozwalają jednocześnie na traktowanie atmosfery jak 

trójwymiarowej bryły, w której substancje przemieszczają się w sposób znany dotychczas 

z modelowania matematycznego. Istotnym ograniczeniem metody jest jej chwilowość, to 

znaczy brak możliwości otrzymywania wyników w dłuższej serii czasowej dla danej lokalizacji 

w przestrzeni oraz dla danego pułapu. Przelot wykonywany jest jednorazowo, raz na określony 

projektem czas, przez to zmienność przestrzenna i czasowa rozkładu stężeń substancji 

w powietrzu pozostaje ciągle nieznana. 

Kluczowe znaczenie dla interpretacji wyników pomiarów mają warunki cyrkulacyjne, 

meteorologiczne (aerodynamiczne) na danym terenie oraz cyrkulacji mas powietrza na 

obszarze całego ZIT. Można postawić hipotezę, że jeżeli warunki atmosferyczne na danym 

terenie utrzymają się, to wyniki badań dobowych będą do nich zbliżone. A zatem chwilowe 

pomiary można traktować jako miarodajne w odniesieniu do obowiązujących norm. 

Doświadczenie dotychczasowych obserwacji wskazuje, że badając zanieczyszczenie 

powietrza na wysokości około 50 m nie udało się uchwycić zanieczyszczeń generowanych na 

powierzchni terenu ze względu na sytuację pogodową oraz na niewielki jak na tę porę roku 

ładunek zanieczyszczeń generowanych przez paleniska domowe (z uwagi na wysokie 

temperatury powietrza). Wiadomo, że zanieczyszczenia koncentrują się w niższych, 

przygruntowych partiach atmosfery, w pobliżu wysokości na której znajdują się emitory. 

Powstaje zatem wniosek, że w kolejnych tego typu badaniach należy znacząco obniżyć pułap 

operacji lotniczych, tak, aby badaniom podlegał zarówno rozkład przestrzenny jak i gradient 

pionowy zmiany stężeń substancji w powietrzu. 
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Rysunek 11. Kierunki wiatrów na terenie ZIT 

 

Powyższy rysunek przedstawia średnie kierunki wiatrów w okresie badawczym i kierunki 

przepływu zanieczyszczeń. Z analizy matematycznej wynika, że na terenie ZIT przeważające 

kierunki wiatrów zawarte są w przedziale N, NW, W, SW. Związane jest to z tworzeniem się 

cyklonów i antycyklonów atlantyckich. Potwierdzają to analizy historyczne, oparte o wieloletnie 

obserwacje. Jednak w badanym okresie masy powietrza przemieszczały się w kierunkach S, SW 

i SE. Przyjęty model matematyczny dla obszaru ZIT pokazuje przemieszczanie się mas powietrza 

a wraz z nim zanieczyszczeń i potencjalnych zanieczyszczeń. Na podstawie zastosowanej 

metodologii można przyjąć, że w okresie badawczym ze względu na panujące warunki 
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meteorologiczne i przesunięty okres grzewczy, na wskazanym obszarze ZIT 

zaobserwowano emisje lokalne pyłów zawieszonych na poziomie przekraczającym 

dopuszczalne stężenia, które nie wpływały na ogólny poziom zanieczyszczeń, w tym 

także nie miały wpływu na wzrost stężeń pyłów w przemieszczających się masach 

powietrza do gmin ościennych. 

Wiejące wiatry oraz stan pogody w badanym okresie, spowodowały szybkie przewietrzenie 

badanego obszaru. Przesunięcie się okresu grzewczego wynikające z globalnego ocieplenia 

spowodowało obniżenie zapotrzebowania na energię cieplną, co miało wpływ na otrzymane 

wyniki. Uśrednione wartości dla całego obszaru ZIT mieszczą się w granicach normy. 

Występowanie zanieczyszczeń powietrza, szczególnie pyłów zawieszonych PM2,5, 

PM10 oraz HCHO, HCL, SO2, NO2, HCN, PID, CO, pochodzących z napływu mas powietrza 

w okresie pomiarowym była niewielka w badanej warstwie i nie miała zasadniczego 

wpływu na pogorszenie jakości powietrza w ZIT. Podobnie emisja z własnych źródeł 

zanieczyszczeń w okresie badawczym przy panujących warunkach meteorologicznych 

nie powodowała pogorszenia jakości powietrza oraz przekroczenia norm w gminach 

ościennych. Wynikało to wprost z przyjętego modelu badania warstwowego. 

Zatem przemieszczanie się zanieczyszczeń w badanym obszarze, jest możliwe tylko 

w ramach przemieszczających się kierunkowo mas powietrza.  Według przyjętej 

metodologii zanieczyszczenia mogą przemieszczać się pomiędzy gminami ZIT jednak 

obszar ich oddziaływania w badanym okresie był niewielki. Nie wyklucza to jednak 

możliwości przemieszczania się zanieczyszczeń w ogóle. 

Szczegółowe informacje o napływach i wypływach umieszczono w cząstkowych raportach 

dla poszczególnych gmin. 

Wyniki przeprowadzonych badań nie są ostateczne ponieważ dla wyciągnięcia 

prawidłowych wniosków potrzeba przeprowadzić co najmniej kilka serii pomiarowych. Na dzień 

dzisiejszy wskazano, że wykonywanie obszarowych badań zanieczyszczenia powietrza przy 

użyciu dronów latających jest możliwe ale powinno być połączone i skorelowane z istniejącymi 

stacjami naziemnymi. Dopracowania wymaga jeszcze wiele aspektów metodycznych, 

szczególnie w odniesieniu do bogatych doświadczeń miast związanych z modelowaniem 

zanieczyszczeń oraz pomiarami prowadzonymi in-site przez wyspecjalizowane instytucje. 
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ZIT jako związek sąsiadujących ze sobą miast i gmin zainteresowany jest ze względów 

statutowych na pogłębianie relacji pomiędzy partnerami. Projekt ochrony powietrza mógłby 

być dobrym przykładem współpracy samorządów. Dotychczas wykonane prace pokazują, że 

na polu ochrony powietrza i poprawy jakości życia mieszkańców istnieje relacja przestrzenna 

pomiędzy samorządami miejskimi a okolicznymi gminami.  

Brak w dotychczasowych badaniach poziomów odniesienia  na powierzchni terenu (poza 

Bydgoszczą)  oraz wykazane wcześniej ograniczenia możliwości wykonywania prób przy 

pomocy BSP polegające na braku możliwości jednoczesnego pomiaru w wielu punktach 

sprawia, że nie można w pełni zinterpretować pomiarów lotniczych. Dlatego ważnym 

wskazaniem byłoby umieszczenie stacji naziemnych w rejonach prowadzonych badań. 

Wówczas istnieć będzie szansa na pośrednie dowiązanie wyników pomiarów lotniczych do 

sytuacji na ziemi oraz osadzenie pomiarów w określonym ciągu pomiarowym, a także pozwoli 

na rejestracje przepływów mas powietrz i przemieszczania się zanieczyszczeń na obszarach ZIT. 

Dla realizacji takiego zadania rekomenduje się zainstalowanie sieci nisko kosztowych głowic 

pomiarowych. Wskazania lokalizacji umieszczono w Załączniku nr 3. 

Rysunek 12. Proponowane lokalizacje głowic nisko kosztowych. 



ANALIZA JAKOŚCI POWIETRZA W OBRĘBIE 23 GMIN NALEŻĄCYCH DO ZIT BTOF 

 

Aviation Technik Sp. z o.o. str. 54 

 

Bilansowanie przemieszczania się zanieczyszczeń powietrza pomiędzy poszczególnymi 

partnerami projektu wymaga, zdaniem autorów, wprowadzenia wielokomponentowego 

systemu obserwacji zanieczyszczenia powietrza. Na taki system składać by się mogły: 

1. komponent naziemny – w postaci nisko kosztowych czujników zanieczyszczenia powietrza 

oraz zintegrowanych stacji meteorologicznych; 

2. komponent mobilny – w postaci mobilnych stacji badawczych wyposażonych w drony 

i czujniki naziemne; 

3. komponent satelitarny – w postaci wykorzystania produktów misji kosmicznych 

programu Copernicus; 

4. komponent obliczeniowy – stanowiący system informatyczny integrujący źródła danych i 

wykorzystujący modelowanie matematyczne do obróbki i prezentacji danych. 

Komponent naziemny powinien składać się z czujników zanieczyszczenia powietrza 

rozmieszczonych co najmniej w trzech systemach: 

1. pierścienia zewnętrznego na granicach ZIT,  

2. pierścieni wewnętrznych – w pobliżu granicy miasta Bydgoszczy i Torunia; 

3. systemu czujników rozlokowanych w miejscowościach na terenie wszystkich gmin. 

4. osłony meteorologicznej – stacji meteorologicznych wyposażonych w podstawowe 

parametry meteorologiczne takie jak temperatura powietrza, opady, kierunek i prędkość 

wiatru, 

Propozycja rozmieszczenia czujników smogowych naziemnych obejmuje lokalizację czujników 

w trzech grupach: 

• Pierwsza grupa powinna obejmować czujniki rozlokowane na granicach miast. Czujniki 

te miały by zadanie monitorować przepływy pomiędzy miastami a gminami ościennymi, 

w taki sposób aby miały szansę uchwycić przemieszczające się smugi zanieczyszczeń 

do lub z miast. 

• Drugi system powinien obejmować czujniki zlokalizowane na granicy ZIT oraz czujniki 

tła tak aby mogły monitorować zanieczyszczenia zewnętrzne oraz tło zanieczyszczeń  

• Trzeci zestaw czujników powinien być zlokalizowany we wszystkich gminach w 

większych miejscowościach gminnych oraz na terenie miast Bydgoszcz i Toruń 

Sumarycznie na wszystkie trzy pierścienie pomiarowe składało by się około 161 czujników. 

Szczegółowy projekt rozmieszczenia naziemnych stacji obserwacji stanu zanieczyszczenia 

powietrza w granicach obszaru ZIT zamieszczono w załączniku. 
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Komponent mobilny powinien składać się z czujników zanieczyszczenia powietrza 

rozmieszczonych na platformach latających i mobilnych, mogących działać w różnych 

miejscach ZIT w zależności od warunków pogodowych. Komponent lotniczy powinien 

umożliwić wykonywanie lotów w celu profilowania pionowego oraz wielkopowierzchniowego. 

Koncepcja ta wymaga rozszerzenia obszarów badawczych o znacznie większe obszary ZIT, do 

czego nadają się właśnie platformy latające a także zmiana pułapu lotów na co najmniej kilka 

płaszczyzn.   

Komponent satelitarny może służyć badaniu zanieczyszczenia atmosfery w szerszym zakresie 

ze względu na dostępność nowych produktów misji Sentinel programu Copernicus. Dostawa 

danych odbywa się w trybie ciągłym toteż istnieje możliwość wsparcia pomiarów punktowych 

danymi przestrzennymi.  

Komponent obliczeniowy pozwolić ma na integrację danych w ramach wspólnej platformy 

udostępniania danych dla celów publicznych oraz dla analizy i prognozy dalszych decyzji 

w zakresie ochrony powietrza. 

Opisany wyżej system umożliwi poprzez badanie stanu środowiska monitorowanie i ocenę 

skuteczności programów inwestycyjnych i stanowić będzie ważny instrument kreowania 

wspólnej polityki ochrony klimatu w ZIT. Przedstawiona propozycja jest również ciekawa ze 

względów technicznych i merytorycznych ponieważ propozycje tego rodzaju w Polsce dopiero 

się rodzą, przez co całość systemu ma wysokie cechy innowacyjności. 

 

 

 

Koniec Opracowania. 

 


