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1. Wstęp 
 

Firma Aviation Technik wykonała pomiary wskaźnikowego monitoringu i prewencji 

w zakresie zanieczyszczenia powietrza spowodowanych pyłem PM10 i PM2,5. Pomiary 

zostały przeprowadzone z użyciem bezzałogowego statku powietrznego, wyposażonego 

w głowicę pomiarową z czujnikami, niezbędnymi do interpretacji otrzymanych wyników, 

nazywanego w dalszej części opracowania jako system mobilny CleanAirDron. Zakres badań 

obejmował: pył PM2,5, pył PM10, formaldehyd-HCHO, chlorowodór-HCL, dwutlenek siarki-

SO2, dwutlenek azotu-NO2, cyjanowodór-HCN, PID, CO, temperaturę powietrza, wilgotność. 

Celem badań było wskaźnikowe określenie stopnia zanieczyszczenia powietrza, które 

w badanych lokalizacjach zrealizowano w oparciu o pomiary stężeń. Niniejsze sprawozdanie 

obejmuje, sporządzone w języku niespecjalistycznym, podsumowanie badań prowadzonych 

w ramach umowy zawartej pomiędzy ZIT BTOF a spółką Aviation Technik Sp. z o.o.. 

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, 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. 
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2. Cel prac 
 

Celem prowadzonych badań jest wykonanie analizy zróżnicowania przestrzennego 

i czasowego jakości powietrza na terenie miasta Bydgoszcz w ramach realizacji zadania 

i wykonania analizy dla 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 

jako paliwa grzewcze oraz pyły PM 2,5 i PM10) i analizy matematyczne (modelowanie tych 

pomiarów i kompensacja ich z wynikami PMŚ).  

W ramach zadania miały zostać wykonane loty (co najmniej 3 loty na wskazanym obszarze) 

nad wszystkimi gminami, miastami i powiatami tworzącymi ZIT BTOF, Rysunek 1. Zadanie 

wykonano w dwóch etapach: I etap (1 badanie) przed okresem grzewczym, II etap (2 badania) 

w okresie grzewczym. Dla miasta Bydgoszcz, zgodnie z umową, przewidziano obszar badań o 

łącznej powierzchni 150ha. Ze względu na to, że Miasto Bydgoszcz dokonało już znacznego 

postępu w dziedzinie modelowania i prognozowania zanieczyszczenia pyłem zawieszonym na 

swoim terenie, zaproponowano odmienną metodykę pomiarową. Wdrożony w mieście system 

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 profilowanie pionowe, w profilu od 

powierzchni terenu początkowo do wysokości 50 m a w drugim etapie badań do 120m. Tak 

przeprowadzony lot dał unikalną okazję obserwacji zmiany stężenia wybranych zanieczyszczeń 

wraz z wysokością lotu. Zatem badania nie obejmowały lotów obszarowych. Metodyka ta 

została uzgodniona z Wydziałem Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszcz. 

 

Rysunek 1 Lokalizacje obszarów pomiarowych ZIT.  
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3. Metody pomiarowe 
 

Do wykonania zadania przewidziano, zgodnie z umową, realizację trzech lotów nad 

obszarem miasta Bydgoszcz: jeden przed sezonem grzewczym i dwa, tuż po jego rozpoczęciu 

i w trakcie jego trwania. Łączna powierzchnia lotów obszarowych miała wynosić 150ha. 

Pomiary uzyskane w punktach badawczych miały za zadanie ukazać warunki tła dla 

poszczególnych lokalizacji oraz pozwolić na próbę interpretacji emisji zanieczyszczeń 

powietrza oraz napływów, wypływów i ich występowania w poszczególnych warstwach 

powietrza powyżej naziemnych stacji pomiarowych do wysokości 50m. Jak podano wcześniej 

w Bydgoszcz zastosowano odmienną metodykę i loty pionowe. 

Badania wykonywano za pomocą systemy CleanAirDron. System bazuje na bezzałogowym 

statku powietrznym PRETORIAN konstrukcji Aviation Technik Sp. z o.o. uzbrojonym 

w głowicę pomiarową produkcji firmy SoftBlue SA, przeznaczoną do badania zanieczyszczeń 

powietrza w czasie rzeczywistym i pobierania próbek do analizy laboratoryjnej. 

Pomiar koncentracji pyłu zawieszonego był dokonywany metodą rozproszeniowej 

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

umożliwia precyzyjne oszacowanie frakcji pyłów PM2,5, PM10. Ponadto rejestrowano 

stężenia gazów takich jak: formaldehyd-HCHO, chlorowodór-HCL, dwutlenek siarki-SO2, 

dwutlenek azotu-NO2, cyjanowodór-HCN, PID, CO oraz temperaturę powietrza i wilgotność. 

Do pomiarów gazów zastosowano czujniki o klasie dokładności dostosowanej do lotów 

obszarowych. 

W wytypowanych lokalizacjach zastosowano metodę pomiaru ciągłego w czasie 

rzeczywistym.  

Dla analizy pomiar został wykonany w pionie do zadanej wysokości, zgodnie z umową. 

Pomiar zawartości pyłów realizowany był podczas lotu w okolicach wskazanych stacji 

pomiarowych. Sensory realizowały pomiar w trybie ciągłym. Wyniki przedstawiono na 

wykresach w formie punktów reprezentujących stężenia substancji wraz ze wzrostem 

wysokości. 
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4. Metodyki pomiarowe 
 

Metodyka prac pomiarowych przewidywała wykonanie lotów od poziomu ziemi do 

wysokości 50±5 m i 120±5 m. Zgodnie z wytycznymi badanie było wykonywane w trakcie 

wznoszenia, następnie podczas zawisu na zadanej wysokości i zniżania do poziomu ziemi.  

Metodyka prac przewidywała wykonanie lotów pionowych nad punktami wytypowanymi 

przez Miasto Bydgoszcz. Po ustaleniach z miastem zostało wytypowanych 9 lokalizacji, na 

terenach ze zwartą lub częściowo zwartą zabudową o różnym stanie zainwestowania 

w infrastrukturę i różnym wieku zabudowy w miejscach zainstalowania czujników sieci Airly. 

Planowane loty pionowe miały posłużyć również, jako badania referencyjne dla naziemnych 

stacji pomiarowych systemu Airly i stacji Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). 

Szczegółowe charakterystyki terenów zawarte są w Kartach Obszarów, które ilustrują 

lokalizacje lotów pomiarowych. Pomimo tego, że pomiary wykonano w zasadzie punktowo, 

w Kartach Obszarów opisano rodzaj zabudowy i sposób wykorzystania przyległych terenów 

oraz warunki aerosanitarne. Informacje te były pomocne przy interpretacji wyników badań. 

 

Rysunek 2 Punkty badawcze w Bydgoszczy na tle pozostałych obszarów w ramach ZIT 
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5. Lokalizacje pomiarowe 
 

Prace pomiarowe przeprowadzono we wskazanych lokalizacjach miasta Bydgoszcz 

w województwie kujawsko-pomorskim. Łącznie badania prowadzono w 18 oddzielnych 

lokalizacjach w dwóch etapach. Każda z lokalizacji została uzgodniona z Wydziałem 

Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszcz. W Tabeli 1 i na Rysunku 3 pokazano 

lokalizacje pierwszego etapu badań. Powierzchnia obszarów badań zgodne z umową miała 

wynosić 150ha czyli 1,5km2 co stanowiłoby 0,8524% powierzchni całkowitej miasta, która 

wynosi 175,98 km2. Badania wykonano, jak podano wcześniej, punktowo nad terenami 

zabudowanymi. Zatem szacowany udział powierzchni obszarów badanych do powierzchni 

całego miasta ma charakter poglądowy i pokazuje jedynie, że tak mała reprezentacja 

powierzchni, w rzeczywistości zredukowana do 18 punktów lokalizacyjnych, nie pozwala na 

poprawną prognozę migracji zanieczyszczeń i ocenę ich wpływu na jakość powietrza na 

obszarze całego miasta. Dodatkowym ograniczeniem jest fakt, że ekspozycja czujników 

pomiarowych mobilnego systemu CleanAirDron na zanieczyszczenia była krótka i wynosiła 

nie więcej niż 13 minut w danej lokalizacji. 

 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA LOKALIZACJA FUNKCJA 
NUMER 

CZUJNIKA 

Bydgoszcz Smukalska 251 Smukała tło 1 

Bydgoszcz Pijarów 4 Miedzyń powierzchniowe 2 

Bydgoszcz Księżycowa 41 Wilczak powierzchniowe 3 

Bydgoszcz Czackiego 8 Szwederowo tło 4 

Bydgoszcz Plac Wolności 9 Śródmieście tło 5 

Bydgoszcz Gajowa 94 Bartodzieje tło 6 

Bydgoszcz Bohaterów Kragujewca 10 Wyżyny tło 8 

Bydgoszcz Baczyńskiego 1 Kapuściska tło 9 

Bydgoszcz Kromera 11 Fordon Niepodległości napływ 10 
 

Tabela 1Lokalizacje punktów pomiarowych w pierwszym etapie badań. 
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Rysunek 3 Lokalizacje punktów pomiarowych w Bydgoszczy dla pierwszego etapu badań. 

Otoczenie miejsca wykonywania pomiarów to zabudowa historyczna, zabudowa z lat 

70-80 XX wieku, bloki. Lokalizacje znajdują się w województwie kujawsko-pomorskim, a 

tereny badane znajdują się na charakterystycznych położeniach topograficznych. Miasto jest 

położone w dolinie rzeki Brdy, część miasta znajduje się na skarpach i pradolinie rzeki Wisły. 

Pewne dzielnice Bydgoszczy szczególnie wymagają monitoringu i badania jakości powietrza 

ze względu na zwartą zabudowę domów jednorodzinnych, szczególnie tych z lat 70-80 XX 

wieku. Potrzebę tę potwierdza ilość zgłoszeń zanieczyszczania powietrza i wynikająca z nich 

ilość interwencji Straży Miejskiej. Dane otrzymane z Urzędu Miasta Bydgoszcz przedstawiono 

w Tabeli 2 w układzie miesięcznym, gdzie pokazano ilość zgłoszeń i kontroli dotyczących 

spalania materiałów niedozwolonych jako paliwa grzewcze, w roku 2019. W odniesieniu do 

obszaru miasta i ilości mieszkańców liczba 1854 interwencji wydaje się być umiarkowana. 

Mając jednak na względzie, że znaczna część domów i mieszkań w Bydgoszczy korzysta 

z miejskiego systemu grzewczego, fakt interwencji pokazuje, że problem niskiej emisji 

w  Bydgoszczy istnieje i najprawdopodobniej dotyczy dzielnic domów jednorodzinnych. 
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Wskaźnik(i) 

monitorowania 

postępu 

Kontrole palenisk domowych przeprowadzone 

przez Straż Miejską w Bydgoszczy w roku 2019. 

miesiąc 

zgłoszenia 

(wszystkie) 

wykonane 

kontrole 

spalanie odpadów w paleniskach domowych 
naruszenie przepisów tzw. uchwały 

antysmogowej 

pouczenia 
mandaty 

(ilość / kwota) 

wnioski 
skierowane 

do sądu 
pouczenia 

mandaty 
(ilość / kwota) 

wnioski 
skierowane 

do sądu 

styczeń 260 236 – 25 / 3 150 – 

Przepisy tzw. uchwały antysmogowej 

zaczęły obowiązywać od dnia 

1 września 2019 roku. 

luty 355 267 – 19 / 4 750 2 

marzec 269 211 – 7 / 950 – 

kwiecień 153 91 – 3 / 350 – 

maj 89 41 – 1 / 100 1 

czerwiec 44 19 – 3 / 700 – 

lipiec 38 18 – 1 / 100 – 

sierpień 41 19 – 3 / 300 – 

wrzesień 99 51 – 4 / 900 2 – – – 

październik 208 132 – 14 / 3 200 1 – – – 

listopad 314 362 – 54 / 8 500 – 118 5 / 600 – 

grudzień 323 407 1 100 / 16 800 – 194 31 / 3 900 – 

ŁĄCZNIE 2 193 1 854 1 234 / 39 800 6 312 36 / 4 500 – 

 

 

Tabela 2 Ilość interwencji Staży Miejskiej w Bydgoszczy 

Po pierwszych badaniach wysokościowych, w ramach współpracy, ustalono 

z pracownikami Wydziału Zintegrowanego Rozwoju Urzędu Miasta Bydgoszcz, że kolejne 

badania zostaną wykonane w dziewięciu nowych lokalizacjach wskazanych jako potencjalne 

lokalizacje dodatkowych, nisko kosztowych czujników monitorowania jakości powietrza 

w Bydgoszczy i na terenie całego ZIT. Badania przeprowadzono podczas lotu pionowego od 0 

do wysokości 120m n.p.t. Badanie miało zweryfikować propozycję lokalizacji nowych 

naziemnych czujników rozszerzających możliwości pomiarowe oraz monitorowanie jakości 

powietrza w ramach ZIT. 

Szczegóły propozycji lokalizacji nowych czujników na terenie Bydgoszczy zawarte są 

w opracowaniu pt. „Proponowane rozmieszczenie stacji naziemnych obserwacji stanu 

zanieczyszczenia powietrza w ramach projektu „Analiza jakości powietrza w obrębie 23 Gmin 

należących do ZIT BTOF”, w granicach obszaru ZIT.” i w „Atlasie monitoringu naziemnego” 

będącymi załącznikami 3a i 3b do sprawozdania głównego. Mapę obrazującą rozlokowanie 

tych czujników oraz zestawienie tabelaryczne zamieszczono dodatkowo na końcu niniejszego 

sprawozdania. Poniżej w Tabeli 3 zestawiono dziewięć nowych lokalizacji do badań w ramach 

aktualnej umowy, wytypowanych z dwudziestu ośmiu proponowanych lokalizacji na terenie 

miasta Bydgoszcz. Lokalizacje lotów pionowych pokazano na „Karcie Obszaru  – lokalizacje 

lotów pionowych – badanie II” (str.30), gdzie kolor czerwony oznacza lokalizacje wykonanych 

badań, kolor żółty propozycje wykonania badań w pobliżu lotniska (ze względu na brak 

pozwolenia do wykonania lotu pionowego, ze strony TWR Bydgoszcz - wieża kontroli lotniska 

Bydgoszcz), zamienione na lokalizacje pokazane kolorem niebieskim. 



 

10 
 

MIEJSCOWOŚĆ ULICA LOKALIZACJA FUNKCJA 
NUMER 

CZUJNIKA 

BYDGOSZCZ Cieplicka Miedzyń  wewnętrzna 107 

BYDGOSZCZ 11 Listopada 
Leśne (VII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE) 

wewnętrzna 113 

BYDGOSZCZ Fieldorfa 
Przylesie (SZKOŁA 
PODSTAWOWA) 

wewnętrzna 114 

BYDGOSZCZ Myślęcinek Myślęcinek pierścieniowa 115 

BYDGOSZCZ Saperów 
Jachcice (SZKOŁA 
PODSTAWOWA 36) 

wewnętrzna 116 

BYDGOSZCZ Drzycimska Piaski wewnętrzna 118 

BYDGOSZCZ Toruńska Łęgnowo wewnętrzna 120 

BYDGOSZCZ Smoleńska Czersko Polskie wewnętrzna 153 

BYDGOSZCZ Wyzwolenia Stary Fordon (SZKOŁA NR4) wewnętrzna 155 

 

Tabela 3 Lokalizacje badań w miejscach proponowanych naziemnych głowic pomiarowych 

Powyższa tabela zawiera informacje na temat lokalizacji dziewięciu nowych punktów 

pomiarowych wraz z podaniem ulicy i dzielnicy miasta. Ponadto tabela zawiera numer czujnika 

w ramach całościowego planu rozmieszczenia nisko-kosztowych czujników jakości powietrza 

dla całego obszaru ZIT. Funkcja jaką spełniać mają czujniki, wewnętrzna czy pierścieniowa, 

wyjaśniona jest w załączniku 3a do sprawozdania głównego. 

Lokalizacje badań nazwano w sprawozdaniu obszarami z nazwą charakterystyczną dla 

położenia punktu pomiarowego np. obszar „Smukalska”. Zdecydowano się na taką nazwę 

lokalizacji pomiarowych ze względu na wpływ terenów przyległych do miejsca badania na 

wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, rejestrowanych w trakcie badania. Obszar 

przyległy do miejsca badania jest przestrzenią w której dokonano pomiarów a jego warunki 

topograficzne i zagospodarowanie przestrzenne wpływają na masy powietrza. Poniżej 

zamieszczono Karty Obszarów ukazujące zagospodarowanie terenu oraz wyznaczone 

lokalizacje badań. W pierwszej kolejności 9 lokalizacji pierwszego badania do wysokości 

50±5m, oraz mapę Bydgoszczy z naniesionymi lokalizacjami pierwszego badania (strona 20). 

W dalszej części dziewięć lokalizacji drugiego badania do wysokości 120±5m oraz mapę 

Bydgoszczy z naniesionymi lokalizacjami drugiego badania (strona 30). 
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Smukalska MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

średnio zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

zabudowa z lat 70 - 80. XX wieku, średnio niski 

standard techniczny zabudowy  
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: niska 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego  
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Pijarów MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, teren skarpy pradoliny, tereny 

usługowe 

zabudowa z lat 70 - 80. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: średnia 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego  
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Księżycowa MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, jednorodzinnej, teren skarpy 

pradoliny, tereny usługowe i oświaty 

zabudowa z lat 70 - 80. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: średnia 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego  
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Czackiego MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

jednorodzinnej, tereny usługowe i oświaty 

zabudowa z lat 70 - 90. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego  
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Plac Wolności MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy wielofunkcyjnej części 

śródmiejskiej miasta 

zabudowa w wielowiekowa historyczna  potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: niska 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego  
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Gajowa MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

jednorodzinnej, tereny usługowe i oświaty 

zabudowa z lat 70 - 90. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

KARTA OBSZARU- lokalizacja lotu pionowego 
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Kragujewca MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej  zabudowa z lat 70-80. XX wieku (50%), 

pozostała część zabudowy powstawała w latach 

od 2000 do czasów współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego  
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Baczyńskiego MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej  zabudowa z lat 60-70. XX wieku, pozostała część 

zabudowy powstawała w latach od 2000 do czasów 

współczesnych 

potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: wysoka 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego  
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Kromera MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego  
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

Bydgoszcz 
lokalizacje lotów pionowych (badanie I) 

MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

tereny usługowe i oświaty, tereny zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacje lotów pionowych – badanie I  
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Cieplicka MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego  



 

22 
 

Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar 11 Listopada MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego  
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Fieldorfa MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego  
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Myślęcinek MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

Park Krajobrazowy Tereny leśne potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: wysoka 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego   
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Saperów MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego  
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Toruńska MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego  
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Smoleńska MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

 tereny usługowe, rodzinne ogrody działkowe zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego  
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Wyzwolenia MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego  
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

obszar Drzycimska MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, tereny usługowe i oświaty, tereny 

zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona zabudową 

współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacja lotu pionowego   
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Nazwa obszaru: Gmina: Powiat: 

Bydgoszcz 
lokalizacje lotów pionowych (badanie II) 

MIASTO BYDGOSZCZ m. Bydgoszcz 

Zagospodarowanie: Zabudowa: Warunki aerosanitarne: 

zwarty zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

tereny usługowe i oświaty, tereny zieleni nieurządzonej  

zabudowa z lat 90. XX wieku uzupełniona 

zabudową współczesną 
potencjalna emisja zanieczyszczeń do powietrza: niska 

topoklimatyczna zdolność do regeneracji jakości powietrza: średnia 

 

 

 

KARTA OBSZARU – lokalizacje lotów pionowych – badanie II
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6. Warunki meteorologiczne 
 

W Tabeli 4 zestawiono warunki meteorologiczne panujące w dniach wykonywania 

pomiarów zanieczyszczeń atmosfery. Szczególnie ważnym parametrem, poza temperaturą 

powietrza obliczoną jako średnią wartość temperatur minimalnej i maksymalnej podczas 

badania, jest kierunek i prędkość wiatru. Wiatr ma szczególnie duży wpływ na zmianę stężenia 

zanieczyszczeń i ich przemieszczanie. 

Tabela 4 Zestawienie warunków meteorologicznych w dniach badań. 

Miejsce pomiaru 

Ś
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Bydgoszcz Smukalska 251 7 4 m/s SW NIE NIE NIE 14.11.2019 

Bydgoszcz Pijarów 4 Uszkodzenie głowicy, brak danych pomiarowych, pomiar powtórzono 

Bydgoszcz Księżycowa 41 2,5 5 m/s SSE NIE NIE NIE 14.11.2019 

Bydgoszcz Czackiego 8 3,5 5 m/s SSE NIE NIE NIE 18.11.2019 

Bydgoszcz Plac Wolności 9 10 7 m/s SW NIE NIE NIE 18.11.2019 

Bydgoszcz Gajowa 94 10,5 4 m/s SSW NIE NIE NIE 18.11.2019 

Bydgoszcz Boh. Kragujewca 10  5,5 6 m/s S NIE NIE NIE 18.11.2019 

Bydgoszcz Baczyńskiego 1 8 6 m/s S NIE NIE NIE 18.11.2019 

Bydgoszcz Kromera 11 6,5 4 m/s SSW NIE NIE NIE 18.11.2019 

Bydgoszcz Cieplicka 7 4 m/s WNW TAK NIE NIE 03.12.2019 

Bydgoszcz 11 Listopada 8 5 m/s W TAK NIE NIE 03.12.2019 

Bydgoszcz Fieldorfa 8,5 5 m/s WSW TAK NIE NIE 03.12.2019 

Bydgoszcz Myślęcinek 7,5 8 m/s  W NIE NIE NIE 03.12.2019 

Bydgoszcz Saperów 7 6 m/s WNW TAK NIE NIE 03.12.2019 

Bydgoszcz Toruńska 13,5 5 m/s  WSW TAK NIE NIE 04.12.2019 

Bydgoszcz Smoleńska 8,5 5 m/s WSW TAK NIE NIE 04.12.2019 

Bydgoszcz Drzycimska 13 6 m/s WNW TAK NIE NIE 04.12.2019 

Bydgoszcz Wyzwolenia 8,5 6 m/s W TAK NIE NIE 04.12.2019 

Bydgoszcz Pijarów 4 (pomiar 

powtórzony) 
16 4 m/s SSW NIE NIE NIE 18.11.2019 

 

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. 
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Rysunek 4 Przykładowy rozkład temperatury w listopadzie 2019r. 

W trakcie wykonywania prac badawczych pogoda charakteryzowała się dużą zmiennością 

związaną z występującymi cyrkulacjami powietrza nietypowymi dla tej pory roku. Według 

danych IMGW były to warunki nie występujące od 140 lat. Szczegółowe warunki 

meteorologiczne związane z przemieszczaniem mas powietrza pokazano na mapach 

meteorologicznych w załączniku do sprawozdania głównego (w wersji cyfrowej na płycie CD). 

Tak duża zmienność pogody i intensywne wiatry spowodowały, co wcześniej podkreślono, 

mieszanie mas powietrza, podnoszenie opadłych wcześniej pyłów jak i rozrzedzanie stężeń 

zanieczyszczeń pochodzących z lokalnych źródeł niskiej emisji. Tak więc zarejestrowane 

wartości zanieczyszczeń a w szczególności stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 

w badanym okresie, są zaniżone w stosunku do analogicznego okresu lat ubiegłych. Nie tylko 

wiatr ma wpływ na wartości zarejestrowanych stężeń zanieczyszczeń. Można zauważyć, że 

wartości maksymalne, zarejestrowane w pierwszym badaniu a więc przy bezchmurnej pogodzie 

są zdecydowanie niższe niż te zarejestrowane w drugim badaniu (poza lokalizacją 

„Myślęcinek”), kiedy niebo było pokryte chmurami. Niż objawiający się w postaci ciężkich 

deszczowych chmur powoduje zaleganie zanieczyszczeń i trudniejsze rozrzedzanie. Wilgotne 

powietrze ułatwia koncentrację cząstek pyłów przez co stężenie rośnie szczególnie pyłów 

PM10. 
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7. Wyniki Pomiarów 
 

Rzeczywiste pomiary wykonano w 18 lokalizacjach, najbardziej jak było to możliwe 

spójnych z przewidzianymi na wstępie i opisanymi w Kartach Obszarów. Nie w każdym 

przypadku możliwa była pełna zgodność miejsca pomiaru zanieczyszczeń powietrza za pomocą 

zintegrowanego systemu mobilnego CleanAirDron z planowanym miejscem badań. Zastane 

w terenie przeszkody jak np. płot odgradzający dokładną lokalizację czujników Airly, kwestie 

zachowania bezpieczeństwa poprzez unikanie lotu w pobliżu skupisk ludzi a w szczególności 

dzieci wpłynęły na rzeczywistą lokalizację badań. Ponadto do wykonania lotu badawczego 

konieczne jest odpowiednie miejsce pozwalające na bezpieczny start i lądowanie 

bezzałogowego statku powietrznego. W związku z powyższym, dla zilustrowania położenia 

rzeczywistych punktów pomiarowych na Rysunku 5 przedstawiono mapę z lokalizacjami 

punktów pomiarowych. Kolorem niebieskim oznaczono punkty pomiaru odpowiadające 

stacjom badawczym systemu Airly a kolorem czerwonym odpowiadające proponowanym 

lokalizacjom nowych czujników stacjonarnych. Współrzędne geograficzne punktów pomiaru 

zestawiono w Tabeli 5. 

 

Tabela 5. Współrzędne geograficzne rzeczywistych punktów pomiarowych. 

Punkty pomiarowe Długość geograficzne Szerokość geograficzna 

Bydgoszcz Smukalska 251 53.2066 17.9729 

Bydgoszcz Pijarów 4 53.1308 17.9396 

Bydgoszcz Księżycowa 41 53.1256 17.9655 

Bydgoszcz Czackiego 8 53.1105 17.9861 

Bydgoszcz Plac Wolności 9 53.1267 18.0064 

Bydgoszcz Gajowa 94 53.1314 18.0429 

Bydgoszcz Boh. Kragujewca 10  53.1042 18.0366 

Bydgoszcz Baczyńskiego 1 53.1100 18.0560 

Bydgoszcz Kromera 11 53.1675 18.1563 

Bydgoszcz Cieplicka 53.1339 17.9211 

Bydgoszcz 11 Listopada 53.1423 18.0244 

Bydgoszcz Fieldorfa 53.1523 18.1720 

Bydgoszcz Myślęcinek 53.1604 18.0264 

Bydgoszcz Saperów 53.1451 17.9773 

Bydgoszcz Toruńska 53.0985 18.1262 

Bydgoszcz Smoleńska 53.1109 18.1004 

Bydgoszcz Drzycimska 53.1707 17.9679 

Bydgoszcz Wyzwolenia 53.1483 18.1265 

 

W Tabeli 6 zestawiono średnie wartości stężeń zanieczyszczeń zarejestrowanych w 9 

lokalizacjach pomiarowych pierwszego badania tj. lokalizacjach czujników systemu Airly, do 

wysokości 50±5m n.p.t. a w Tabeli 7 w 9 lokalizacjach drugiego badania tj. proponowanych 

czujników nisko-kosztowych, do wysokości 120±5m n.p.t.
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Rysunek 5. Mapa miasta Bydgoszcz z lokalizacjami rzeczywistych punktów pomiarowych. 
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Tabela 6 Stężenia wybranych substancji w powietrzu w czasie badań do wysokości 50 m n.p.t. 
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Bydgoszcz Smukalska 251 7 4 m/s SW NIE NIE NIE 13,76 18,60 - - - - - - - 

Bydgoszcz Pijarów 4 Uszkodzenie głowicy, brak danych pomiarowych – pomiar powtórzono 

Bydgoszcz Księżycowa 41 2,5 5 m/s SSE NIE NIE NIE 9,81 12,82 - - - - - - - 

Bydgoszcz Czackiego 8 3,5 5 m/s SSE NIE NIE NIE 8,31 10,56 - - - - - - - 

Bydgoszcz Plac Wolności 9 10 7 m/s SW NIE NIE NIE 10,86 14,49 - - - - - - - 

Bydgoszcz Gajowa 94 10,5 4 m/s SSW NIE NIE NIE 6,65 9,41 - - - - - - - 

Bydgoszcz Boh. Kragujewca 10  5,5 6 m/s S NIE NIE NIE 6,46 7,82 - - - - - - - 

Bydgoszcz Baczyńskiego 1 8 6 m/s S NIE NIE NIE 8,47 12,67 - - - - - - - 

Bydgoszcz Kromera 11 6,5 4 m/s SSW NIE NIE NIE 6,89 9,26 - - - - - - - 

Bydgoszcz Pijarów 4 (pomiar 

powtórzony) 
16 4 m/s SSW NIE NIE NIE 14,52 32,05 - - - - - - - 

 

*- „-„ oznacza nie stwierdzono  

Wartości podane w Tabelach 6 i 7 są wartościami uśrednionymi dla danego badania. Wyliczono średnią arytmetyczną ze wszystkich 

pomiarów danego zanieczyszczenia, zarejestrowanych podczas pojedynczego badania. Norma dobowa i roczna dla pyłów jest ustalona 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska, jednak ze względu na to, że pomiary odbywały się w stosunkowo krótkim czasie nie można ich nazwać 

znormalizowanymi. Wartości te dają jednak obraz potencjalnych źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery i przy założeniu, że w okresie 

grzewczym emisja jest praktycznie ciągła, pozwalają na przybliżone oszacowanie jakości powietrza według indeksu dla stężeń jednogodzinnych 

pyłów zawieszonych.  
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Tabela 7 Stężenia wybranych substancji w powietrzu w czasie badań do wysokości 120 m n.p.t. 
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Bydgoszcz Cieplicka 7 4 m/s WNW TAK NIE NIE 17.33 29.92 - - - - - - - 

Bydgoszcz 11 Listopada 8 5 m/s W TAK NIE NIE 9 20.86 - - - - - - - 

Bydgoszcz Fieldorfa 8,5 5 m/s WSW TAK NIE NIE 8.86 24.68 - - - - - - - 

Bydgoszcz Myślęcinek 7,5 8 m/s W NIE NIE NIE 13.38 32.66 - - - - - - - 

Bydgoszcz Saperów 7 6 m/s WNW TAK NIE NIE 10.43 33.29 - - - - - - - 

Bydgoszcz Toruńska 13,5 5 m/s WSW TAK NIE NIE 29.12 210.4 - - - - - - - 

Bydgoszcz Smoleńska 8,5 5 m/s WSW TAK NIE NIE 58.04 284.75 - - - - - - - 

Bydgoszcz Drzycimska 13 6 m/s WNW TAK NIE NIE 7.21 17.06 - - - - - - - 

Bydgoszcz Wyzwolenia 8,5 6 m/s W TAK NIE NIE 14.02 28.54 - - - - - - - 

 

W związku z tak postawioną tezą w Tabelach 6 i 7, dla analizowanych zanieczyszczeń PM2,5 i PM10, zastosowano barwną skalę 

porównawczą zgodną z indeksem dla stężeń jednogodzinnych pyłów zawieszonych. Dodatkowo pomiary te pozwalają na wskazanie obszarów 

w których potencjalnie mogą znajdować się źródła emisji zanieczyszczeń. Przykładem może tu być badanie stężeń zanieczyszczeń w  lokalizacji 

„Toruńska” i „Smoleńska”. Badanie w Łęgnowie zrealizowane było przy ulicy Toruńskiej 221. Start wykonano z przyległego pola. W Czersku 

Polskim start wykonano w pobliżu Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ulicy Smoleńskiej 153A. Zarejestrowane maksymalne wartości stężeń 

pyłów PM2,5 i PM10 a w konsekwencji wysoki poziom wartości średnich wskazują, że w okolicy wykonanego badania znajdują się źródła niskiej 

emisji. Takie informacje mogą być pomocne służbom, np. Straży Miejskiej i być podstawą do ewentualnej interwencji. 

Na załączonych, w dalszej części sprawozdania rycinach, przedstawiono rozkład stężeń zanieczyszczeń w kolejnych lokalizacjach wraz ze 

zmianą wysokości. 



 
 

37 

 

Wartości indeksu dla stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego 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 

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

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 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.” 

  

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/health_informations
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W mieście Bydgoszcz są zainstalowane czujniki jakości powietrza systemu Airly 

zlokalizowane między innymi w miejscach podanych w Tabeli 1. Poniżej została zamieszczona 

Tabela 8 zawierająca wartości średnie stężeń pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 w godzinach 

poprzedzających i w trakcie prowadzonych badań. Dane z czujników stacjonarnych systemu 

Airly zostały przekazane przez Kierownika Referatu Polityki Środowiskowej Urzędu Miasta 

Bydgoszcz w celu umożliwienia porównania wyników uzyskanych ze stacjonarnego systemu 

z wynikami badań za pomocą mobilnego systemu CleanAirDron. Zarejestrowane wartości 

stężeń pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 plasują jakość powietrza w Bydgoszczy w kategorii 

dobrej, pod warunkiem przyjęcia dla ich wskazań kryteriów polskiego indeksu jakości 

powietrza. 

Tabela 8. Zestawienie wartości stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu w dniach i godzinach prowadzonych badań 

(dane z czujników stacjonarnych Airly). 

Lokalizacja - data, godzina Stężenie  1h 

PM10 [µg/m3] 

Stężenie  1h 

PM2,5 [µg/m3] 

Bydgoszcz ul. Gajowa 94-  18.11.2019 godz. 13:00 -:- 15:00     

13:00 38 33 

14:00 40 34 

15:00 44 37 

Bydgoszcz ul. Kromera 11 - 18.11.2019 godz. 13:00 -:- 15:00   

13:00 24 20 

14:00 24 21 

15:00 27 23 

Bydgoszcz ul. Smukalska 251 - 14.11.2019 godz. 15:00 -:- 17:00   

15:00 35 28 

16:00 38 29 

17:00 47 33 

Bydgoszcz ul. Plac Wolności 9 - 18.11.2019 godz. 14:00 -:- 16:00   

14:00 35 29 

15:00 36 28 

16:00 36 27 

Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 1- 18.11.2019 godz. 12:00 -:- 14:00   

12:00 42 37 

13:00 36 33 

14:00 30 27 

Bydgoszcz ul. Bohaterów Kragujewca 10 - 18.11.2019 godz. 13:00 -:- 15:00   

13:00 33 29 

14:00 28 25 

15:00 30 26 

Bydgoszcz ul. Czackiego 8 - 18.11.2019 godz. 14:00 -:- 16:00   

14:00 33 29 

15:00 34 31 

16:00 37 33 

Bydgoszcz ul. Księżycowa 41 - 14.11.2019 godz. 14:00 -:- 16:00   

14:00 33 28 

15:00 32 27 

16:00 39 32 

Bydgoszcz ul. Pijarów 4 - 18.11.2019 godz. 11:00 -:- 13:00   

11:00 28 42 

12:00 27 40 

13:00 26 39 

 

Warte pokazania są również wartości średnie jednogodzinne stężeń pyłów 

zawieszonych PM2,5 i PM10 zarejestrowane przez stacje automatyczne PMŚ w Bydgoszczy 

zlokalizowane na Placu Poznańskim i przy ulicy Warszawskiej. Wartości zarejestrowane przez 

te stacje w dniach i godzinach pomiarów za pomocą mobilnego systemu CleanAirDron 
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przedstawiono w Tabeli 9. Jak widać wartości stężeń są tego samego rzędu co zarejestrowane 

w systemie Airly. Trzeba jednak pamiętać, że czujniki te są zlokalizowane w zupełnie innych 

miejscach niż czujniki Airly i lokalizacje badań za pomocą sytemu CleanAirDron. Porównanie 

więc tych wartości wydaje się niecelowe. Stężenia pyłów PM10 są wyższe od stężeń pyłu 

PM2.5 podobnie jak zarejestrowane w pozostałych systemach. Kolorami zaznaczono dni 

i godziny analogiczne do pomiarów sytemu Airly. 

Tabela 9 Zestawienie wartości stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu w dniach i godzinach prowadzonych badań 

(dane ze stacji automatycznych PMŚ). 

Lokalizacja stacji pomiarowych PMŚ Bydgoszcz Plac Poznański Bydgoszcz Warszawska 

Data, godzina Stężenie  1h 

PM2,5 [µg/m3] 

Stężenie  1h 

PM10 [µg/m3] 

Stężenie  1h 

PM2,5 [µg/m3] 

Stężenie  1h 

PM10 [µg/m3] 

14.11.2019 godz. 12:00 -:- 14:00       

12:00 45.1  46.4  38.5  56.9 

13:00 35.2  46.4  31.4  50.4 

14:00 27.8  38.0  27.1  42.6 

14.11.2019 godz. 13:00 -:- 15:00     

13:00 35.2  46.4  31.4  50.4 

14:00 27.8  38.0  27.1  42.6 

15:00 30.7  54.6  27.8  46.6  

14.11.2019 godz. 15:00 -:- 17:00     

15:00 30.7  54.6  27.8  46.6  

16:00 28.8  53.2  31.8  49.6  

17:00 37.3  51.7  38.6  52.2  

18.11.2019 godz. 10:00 -:- 12:00     

10:00 29.8  42.5  25.3  39.6  

11:00 26.4  43.4  27.2  41.9  

12:00 27.1  39.2  26.3  40.2  

18.11.2019 godz. 12:00 -:- 14:00     

12:00 27.9  36.9  30.0  43.0  

13:00 20.2  32.4  31.2  34.2  

14:00 18.9  35.1  26.2  35.3  

18.11.2019 godz. 13:00 -:- 15:00     

13:00 20.2  32.4  31.2  34.2  

14:00 18.9  35.1  26.2  35.3  

15:00 14.6  34.7  24.9  35.1  

03.12.2019 godz. 14:00 -:- 16:00     

14:00 18.9  35.1  26.2  35.3  

15:00 14.6  34.7  24.9  35.1  

16:00 15.5  32.7  26.0  39.4  

03.12.2019 godz. 13:00 -:- 15:00     

13:00 7.2  10.1 5.4  13.6  

14:00 9.1  b.d. 10.4  14.0  

15:00 11.7  b.d. 11.8  20.4  

03.12.2019 godz. 15:00 -:- 17:00     

15:00 15.8  34.6  23.2  28.5  

16:00 11.3  24.0  11.4  17.7  

17:00 11.5  20.8  11.1  14.6  

04.12.2019 godz. 09:00 -:- 13:00     

09:00 13.3 18.2  12.6  16.6  

10:00 13.1  20.8  11.6  16.5  

11:00 11.1  14.9  11.0  18.2  

12:00 12.1  20.3  9.8  18.9  

13:00 10.6  24.9  4.8  13.2  

04.12.2019 godz. 11:00 -:- 13:00     

11:00 39.6  50.2  36.7  48.2  

12:00 33.3  56.1  31.7  44.4  

13:00 27.7  47.8  27.3  38.6  
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8. Wnioski 
 

Zdolność topograficzną do wymiany powietrza na terenie miasta Bydgoszcz a więc 

zdolność do wymiany powietrza, zależną od ukształtowania tj. rzeźby terenu, uważa się za 

umiarkowaną, (dobrą w obszarach wyższych). Spowodowane jest to charakterystyczną 

topografią terenu (wysoczyzna, dolina). Drobiny zanieczyszczeń (aerozole atmosferyczne) 

osadzają się w dolinach. W sezonach jesienno-zimowych występuje zwiększone 

prawdopodobieństwo występowania mgieł, które dodatkowo tworzą poduszkę i nie pozwalają 

im się wydostać, nawet przy większym wietrze. 

Kluczowe znaczenie dla interpretacji wyników pomiarów mają warunki cyrkulacyjne, 

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

obszarze całego ZIT. Istotnym ograniczeniem metody jest jej chwilowość, to znaczy brak 

możliwości otrzymywania wyników w dłuższej serii czasowej dla danej lokalizacji, dlatego 

taki pomiar został nazwany pomiarem nieznormalizowanym. 

 

Rysunek 6 Średnie kierunki wiatrów I badania dla Bydgoszcz.  
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Rysunek 7 Średnie kierunki II badania wiatrów dla Bydgoszcz. 

Powyższe rysunki przedstawiają średnie kierunki wiatrów w okresie badawczym i kierunki 

przepływu zanieczyszczeń. Rysunek 6 obrazuje średnie kierunki wiatrów podczas I badania a 

Rysunek 7 kierunki podczas badania II, kończącego proces badawczy. Jak można zauważyć 

kierunki na przestrzeni kilku miesięcy zmieniły się z południowych i południowo wschodnich 

na zachodnie oraz południowo i północno zachodnie. Zmiany kierunków wiatrów 

a w konsekwencji intensywne ruchy mas powietrza, powodowały przemieszczanie i mieszanie 

zanieczyszczeń. 

 

W Tabeli 10 pokazano wartości średnie jednogodzinne stężeń pyłów zawieszonych PM2,5 

i PM10 z czujników stacjonarnych systemu Airly i wartości średnie z pomiaru za pomocą 

głowicy CleanAirDron w tych samych lokalizacjach. W zasadzie wartości tych nie można 

porównać, ponieważ pomiary w obu systemach trwały różnie i były wykonane na różnych 

wysokościach. System stacjonarnych czujników Airly rejestruje stężenia pyłów PM2,5 i PM10 

na wysokości do około 4m n.p.t.. Pomiar za pomocą systemu CleanAirDron odbywał się 

w zakresie wysokości od 0 do 50±5m n.p.t. i trwał od około 2 do 13 minut. Wyniki pomiarów, 

bez względu na metodę pokazują jednak, że w atmosferze występują pyły zawieszone o dużej 

zmienności stężeń w czasie. Zapisy z głowic Airly, ich wartości średnie godzinowe, mimo 

zachowania takiego samego rzędu wielkości, różnią się jednak pomiędzy sobą, Są jak można 

przypuszczać wartościami średnimi z wszystkich pomiarów wykonanych w przeciągu 

kolejnych godzin. Dla porównania pomiary wysokościowe, krótkotrwałe, z głowicy 

CleanAirDron zarejestrowały odmienne wartości. Wspólną cechą jest to, że zarejestrowane 

wartości stężeń pyłów PM2,5 i PM10 w obu systemach pokazują wyższe wartości dla pyłu 

PM10. Potwierdzają to również wyniki pomiarów automatycznych stacji pomiarowych 

Państwowego Monitoringu Środowiska. Wartości średnie z pomiarów w systemie 

CleanAirDron są mniejsze, ponieważ średnia została obliczona ze wszystkich pomiarów 
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zarejestrowanych w trakcie lotu pionowego, a więc również w obszarach przewietrzania, gdzie 

stężenia pyłów są znacząco niższe. Ponadto, jak można przypuszczać oba systemy 

wykorzystują odmienne czujniki o różnych czułościach i klasach dokładności co również 

wpływa na otrzymane wyniki. Przyglądając się wykresom charakterystyk pionowych rozkładu 

stężeń pyłów można zauważyć, że pomimo stosunkowo niskich wartości średnich stężeń, 

uzyskanych w systemie CleanAirDron, w przygruntowych warstwach atmosfery, 

zarejestrowano również stosunkowo wysokie jednostkowe wartości stężeń. 

Podsumowując, wydaje się słusznym, że badanie chwilowe, jakim niewątpliwie jest pomiar 

z użyciem bezzałogowego statku powietrznego z głowicą pomiarową, nie odpowiada na 

pytanie o długofalową ocenę jakości powietrza atmosferycznego, pokazuje jednak, w danym 

momencie czasowym i przestrzennym, rozkład stężeń, strefy zalegania, transportu 

i rozrzedzania zanieczyszczeń w powietrzu. 

Wyniki pomiarów zarówno z czujników stacjonarnych systemu Airly, jak i pomiarów za 

pomocą systemu mobilnego CleanAirDron pokazano na Rysunkach 8 i 9. Ryciny zawierają 

wizualizację w postaci słupków wartości średnich zarejestrowanych za pomocą systemu 

mobilnego CleanAirDron oraz wartości średnich z trzech wartości stężeń jednogodzinnych, 

zaczerpniętych z systemu pomiarowego stacjonarnych czujników Airly. 

Pomiary wykonane za pomocą systemu CleanAirDron, przeprowadzono w sumie w 18 

różnych lokalizacjach, co dało informację o rozkładzie chwilowym na obszarze praktycznie 

całego miasta Bydgoszcz. Wizualizację wyników w postaci słupków zawierają Rysunki 10, 11, 

12 i 13. Pokazano tam wartości minimalnych i maksymalnych stężeń pyłów zawieszonych 

PM2,5 i PM10. Pomijając rozrzut czasowy pomiarów dało to w efekcie mapę obszarową stężeń 

pyłów zawieszonych dla miasta Bydgoszcz. Jak widać zarówno wartości minimalne jak 

i maksymalne swe apogeum przybierają w dwóch lokalizacjach: „Toruńska” i „Smoleńska”. 

Pozostałe tereny utrzymują się na stosunkowo niskich wartościach, o mniej więcej jednakowym 

poziomie, stężeń zanieczyszczeń. 
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Tabela 10. Porównanie wartości stężeń pyłów zawieszonych w powietrzu, zarejestrowanych w systemach Airly i 

CleanAirDron w tych samych punktach pomiarowych. 

Lokalizacja - data, godzina 

Stężenie  1h 

PM2,5 

[µg/m3] 

Stężenie  

PM2,5 

[µg/m3] 

Stężenie  1h 

PM10 

[µg/m3] 

Stężenie  

PM10 

[µg/m3] 

Bydgoszcz ul. Gajowa 94 – 18.11.2019 

godz. 13:00 -:- 15:00 
Airly CleanAir

Dron 
Airly CleanAir

Dron 

13:00 33  38  

14:00 34 6,65 40 9,41 

15:00 37  44  

Bydgoszcz ul. Kromera 11 - 18.11.2019 

godz. 13:00 -:- 15:00 
Airly CleanAir

Dron 
Airly CleanAir

Dron 

13:00 20  24  

14:00 21 6,89 24 9,26 

15:00 23  27  

Bydgoszcz ul. Smukalska 251 – 14,11.2019 
godz. 15:00 -:- 17:00 

Airly CleanAir

Dron 
Airly CleanAir

Dron 

15:00 28  35  

16:00 29 13,76 38 18,60 

17:00 33  47  

Bydgoszcz ul. Plac Wolności 9 - 18.11.2019 

godz. 14:00 -:- 16:00 
Airly CleanAir

Dron 
Airly CleanAir

Dron 

14:00 29  35  

15:00 28 10,86 36 14,49 

16:00 27  36  

Bydgoszcz ul. Baczyńskiego 1 - 18.11.2019 

godz. 12:00 -:- 14:00 
Airly CleanAir

Dron 
Airly CleanAir

Dron 

12:00 37  42  

13:00 33 8,47 36 12,67 

14:00 27  30  

Bydgoszcz ul. Bohaterów Kragujewca 10 - 18.11.2019 

godz. 13:00 -:- 15:00 
Airly CleanAir

Dron 
Airly CleanAir

Dron 

13:00 29  33  

14:00 25 6,46 28 7,82 

15:00 26  30  

Bydgoszcz ul. Czackiego 8 - 18.11.2019 

godz. 14:00 -:- 16:00 
Airly CleanAir

Dron 
Airly CleanAir

Dron 

14:00 29  33  

15:00 31 8,31 34 10,56 

16:00 33  37  

Bydgoszcz ul. Księżycowa 41 - 14.11.2019 

godz. 14:00 -:- 16:00 
Airly CleanAir

Dron 
Airly CleanAir

Dron 

14:00 28  33  

15:00 27 9,81 32 12,82 

16:00 32  39  

Bydgoszcz ul. Pijarów 4 - 18.11.2019 

godz. 11:00 -:- 13:00 
Airly CleanAir

Dron 
Airly CleanAir

Dron 

11:00 28  42  

12:00 27 14,52 40 32,05 

13:00 26  39  
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Rysunek 8. Wykres słupkowy dla średnich wartości PM2,5 (czujnik CleanAirDron oraz czujniki Airly). 

 

Rysunek 9. Wykres słupkowy dla średnich wartości PM10 (czujnik CleanAirDron oraz czujniki Airly).. 



 

45 

 

 

Rysunek 10. Wykres słupkowy dla minimalnych wartości PM2,5 (czujnik CleanAirDron). 

 

Rysunek 11. Wykres słupkowy dla minimalnych wartości PM10 (czujnik CleanAirDron). 
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Rysunek 12. Wykres słupkowy dla maksymalnych wartości PM2,5 (czujnik CleanAirDron). 

 

Rysunek 13. Wykres słupkowy dla maksymalnych wartości PM10 (czujnik CleanCleanAirDron). 
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Metodyka prac pomiarowych przewidywała wykonanie lotów od poziomu gruntu do 

wysokości 50±5 m dla pierwszych dziewięciu lokalizacji zgodnych z lokalizacją czujników 

stacjonarnych systemu Airly oraz od poziomu gruntu do wysokości 120±5 m dla dziewięciu 

z nowo proponowanych lokalizacji czujników stacjonarnych. Zgodnie z wytycznymi badanie 

było wykonywane w trakcie wznoszenia, następnie w zawisie na zadanej wysokości i podczas 

zniżania do poziomu ziemi. 

Poniższe ryciny (Rysunek 14 do 22) przedstawiają zmiany wartości stężeń 

zanieczyszczeń PM2,5 i PM10 w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu dla 

kolejnych lokalizacji badań. Pomiary wykonano w pobliżu stacjonarnych czujników systemu 

Airly. W zależności od lokalizacji chrakterystyki są nieco odmienne, jednak generalnie 

zanieczyszczenia zalegają dolne partie atmosfery. Nieco powyżej widać zmniejszone wartości 

stężeń, co może sugerować strefę przewietrzania na tym pułapie. Każdą z rycin opisano w kilku 

zdaniach podejmując pórbę interpretacji charakterystycznych cech danego pomiaru. 

 

 

Rysunek 14. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu –  

obszar Smukalska. 

 

Przykładem modelowego rozkładu stężeń jest charakterystyka w obszarze „Smukalska” 

Rysunek 14. Pomiary wykonano w okolicy rzeki Brdy na terenie Zakładu Pielęgnacyjno – 

Opiekuńczego przy ulicy Smukalskiej. Na tym terenie zlokalizowanych jest sporo działek 

z domami jednorodzinnymi. Obszar ten traktowany jest jako uzdrowisko, w pobliskim 

Opławcu znajduje się sanatorium. Wartości średnie stężeń pyłów PM2,5 i PM10 plasują 

rzeczywiście jakość powietrza w kategorii dobrej i bardzo dobrej. Zwiększone wartości stężeń 
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obserwujemy w warstwie przygruntowej powietrza. Sugeruje to istnienie lokalnych źródeł 

niskiej emisji. Powyżej 10m najprawdopodobniej zaczyna się strefa przewietrzania związana 

z istnieniem doliny rzeki Brdy i ruchem powietrza wzdłuż jej koryta, spowodowanym wiatrem 

wiejącym w dniu pomiaru z kierunku południowo zachodniego (SW). Na wysokości około 40m 

obserwujemy znów wzrost stężeń zanieczyszczeń, prawdopodobnie napływowych, gdyż 

wysokość ta odpowiada przewyższeniom nad poziomem doliny dwóch wysoczyzn wspiętych 

od strony północno zachodniej i południowo wschodniej. 

 

 

Rysunek 15. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu –  

obszar Księżycowa 

 

Zwiększenie stężenia zanieczyszczeń może być spowodowane ukształtowaniem terenu 

oraz kierunkiem wiejącego podczas badania wiatru. Przykładem jest tu badanie w lokalizacji 

„Księżycowa” Rysunek 15, gdzie nie obserwujemy strefy przewietrzania w całym praktycznie 

zakresie wysokości. 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.   

0

10

20

30

40

50

60

70

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

W
ys

o
ko

ść
 [

m
]

Ilość zanieczyszczeń PM2,5 i PM10 [ug/m3]

Bydgoszcz Księżycowa

PM2,5

PM10



 

49 

 

 

 

Rysunek 16. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu –  

obszar Czackiego. 

 

W przypadku lokalizacji „Czackiego”, Rysunek 16 wyraźnie strefa zalegania 

zanieczyszczeń występuje przy ziemi. Jakoćś 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 17. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem teren – 

obszar Plac Wolności. 

 

W przypadku lokalizacji „Plac Wolności” wyraźnie strefa zalegania zanieczyszczeń nie 

występuje. Podobne stężenia pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 występują praktycznie od 

poziomu ulic do wysokości 50m. Ma to prawdopodobnie związek ze ścisłą zabudową 

stosunkowo wysokich kamienic przy ulicy Gdańskiej, co przy wietrze wiejącym w dniu 

pomiaru od strony południowo zachodniej (SW) zaowocowało silnym przewietrzaniem ulicy 

i okolic.  
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Rysunek 18. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu –  

obszar Gajowa. 
 

Pomiary przy ulicy Gajowej wykonano na placu przed budynkiem Zespołu Szkół 

Handlowych. Charakterystykę pionową pokazano na Rysunku 18. Zarejestrowane stężenia 

pyłów PM2,5 i PM10 podczas lotu pionowego wzdłuż ściany budynku wykazują stosunkowo 

niewysokie wartości. Powyżej dachu budynku, czyli od wysokości około 20m stężenia niewiele 

rosną a w zasadzie zarejestrowano pojedynczy pomiar stężenia pyłu PM10 o wartości powyżej 

50ug/m3. Tak wyrównana chrakterystyka pozwala przypuszczać, że teren osiedla Bartodzieje 

pomimo wielu wysokich i długich budynków jest skutecznie przewietrzany. 
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Rysunek 19. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu –  

obszar Bohaterów Kragujewca. 
 

Sytuacja topograficzna w lokalizacji „Bohaterów Kragujewca” Rysunek 19, jak 

i lokalizacji „Baczyńskiego” Rysunek 20 są podobne do lokalizacji „Czackiego” Rysunek 16. 

Wszystkie te trzy lokalizacje są położone na wysoczyźnie południowej w stosunku do doliny 

rzeki Brdy. Lokalne różnice urbanistyczne poszczególnych osiedli, tj. odpowiednio Wyżyny, 

Kapuściska i Szwederowo, powodują nieco odmienne rozkłady zanieczyszczeń wraz 

z wysokością nad poziomem terenu. Jak już wcześniej wspomniano charakterystyka 

w lokalizacji „Czackiego” posiada wyraźną strefę zalegania zanieczyszczeń jak 

i przewietrzania. W przypadku lokalizacji „Bohaterów Kragujewca” stężenia utrzymują się na 

prawie stałym i stosunkowo niskim poziomie praktycznie od poziomu ziemi do wysokości 50m. 

Wyjątek stanowią dwa zarejestrowane pomiary o wartościach kilkukrotnie większych od 

wartości średnich. 
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Rysunek 20. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu – 

obszar Baczyńskiego. 

 

W przypadku lokalizacji „Baczyńskiego” Rysunek 20 strefa zalegania przesunięta jest 

nieco nad powierzchnię gruntu. Zwiększone wartości stężeń zarejestrowano od wysokości 

około 10m nad poziomem terenu aż do wysokości 30m. Można się zastanowić czy rzeczywiście 

mamy tu do czynienia ze strefą zalegania czy może raczej zarejestrowano zanieczyszczenia 

pochodzące z lokalnych źródeł niskiej emisji. Kapuściska to osiedle bloków mieszkalnych 

ogrzewanych z ciepłowniczej sieci miejskiej więc należy je wykluczyć jako potencjalne źródło 

zanieczyszczeń. Od strony zachodniej punktu pomiarowego przebiega stosunkowo ruchliwa 

ulica Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego a od strony wschodniej, jednak dość daleko, 

rozciąga się teren przemysłowy usytuowany wzdłuż ulicy Nowotoruńskiej. Dystans około 

600m dzielący teren przemysłowy od osiedla może nie być wystarczającą przeszkodą by 

ewentualne zanieczyszczenia nie docierały w rejon osiedla. 
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Rysunek 21. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu –  

obszar Kromera 

 

Charakterystyka przedstawiona na Rysunku 21 zawiera pomiary w lokalizacji 

„Kromera”. Jest podobna do charakterystyki z lokalizacji „Smukalska” Rysunek 14. Tu również 

zwiększone stężenie pyłów zawieszonych odnaleźć można w warstwie przygruntowej 

atmosfery do wysokości około 10m. Powyżej aż do wysokości prawie 50m stężenia 

zanieczyszczeń utrzymują się na stosunkowo niskim poziomie z wyraźną strefą przewietrzania 

pomiędzy 20 a 40 m wywołaną przez wiatr z kierunku południowo zachodniego (SSW). Od 

wysokości 50m można zauważyć podwyższone wartości stężeń na poziomie wysoczyzny od 

strony zachodniej. 

 

Na rysunku 22 przedstawiono charakterystykę zmian stężeń pyłów zawieszonych 

PM2,5 i PM10 uzyskaną w wyniku pomiarów w lokalizacji „Pijarów”. Jak w niektórych 

poprzednich przypadkach wyraźnie widać strefę zalegania do wysokości około 10m, powyżej 

której dla wysokości od około 25m do prawie 40m stężenia są zdecydowanie niższe. Jest to 

strefa znajdująca się już powyżej wzniesienia wysoczyzny od strony południowej w stosunku 

do miejsca pomiaru tj. doliny Kanału Bydgoskiego. Zanieczyszczeń jest stosunkowo mało, 

gdyż, przy wiejącym w dniu pomiaru wietrze z kierunku południowego (dokładnie SSE), część 

zanieczyszczeń została wyhamowana szorstkością lasu i opadła na ziemię. Wyżej, od 

wysokości około 50m stężenia znów wzrastają co sugeruje ich pochodzenie z napływu. 
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Rysunek 22. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu – 

 obszar Pijarów. 

 

Poniższe ryciny (Rysunek 23 do 31) przedstawiają zmiany wartości stężeń 

zanieczyszczeń PM2,5 i PM10 w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu dla 

kolejnych lokalizacji badań. Pomiary wykonano w miejscach proponowanych lokalizacji 

nowych czujników stacjonarnych. Pomiary wykonano wraz ze wzrostem wysokosci od 0 do 

około 120m. Charakterystyki są podobne do tych uzyskanych w poprzednich lokalizacjach. 

W dniach pomiaru kierunek wiejących wiatrów zmienił się z południowych na zachodnie 

i północno zachodnie. Wartości maksymalne stężeń zanieczyszczeń PM2,5 i PM10 wzrosły. 

Średnia prędkość wiatru w obu okresach badawczych była podobna a średnia temperatura nieco 

wyższa dla pomiarów w dziewięciu nowych lokalizacjach. W drugim etapie badań 

występowało zachmurzenie co spowodowało zatrzymaywanie części zanieczyszczeń przy 

gruncie. 

Wyniki pomiarów w lokalizacji „Cieplicka” pokazane na Rysunku 23 mają typowy 

charakter ze strefą zalegania do wysokości około 20m. nieco wyżej zauważyć można, w okolicy 

40m, zmniejszenie stężeń zanieczyszczeń. W dniu pomiaru wiatr wiał z kierunku północno 

zachodniego (WNW) powodując przewietrzanie wzdłuż Kanału Bydgoskiego. Zwiększona 

wysokość pomiarów pokazuje, że zanieczyszczenia są transportowane wyższymi partiami mas 

powietrza, dokąd są unoszone przez prądy wstępujace. 
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Rysunek 23. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu –  

obszar Cieplicka. 

 

Rysunek 24. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu –  

obszar 11 Listopada. 
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Bardzo podobna do poprzedniej jest charakterystyka otrzymana w wyniku pomiarów 

w lokalizacji „11 Listopada” Rysunek 24. Start bezzałogowego statku powietrznego z aparaturą 

pomiarową nastąpił ze skweru przy ulicy 11 Listopada. Zwiększone stężenia w strefie 

przygruntowej mogą być wynikiem ruchu samochodowego, który niezakłócenie odbywał się 

na ulicy. Wartości stężeń wraz ze zwiększaniem wysokości maleją, jednak ich wartości 

bezwzględne pokazują, że są źródła zanieczyszczeń w najbliższej okolicy. Pomiędzy ulicą 11 

Listopada a Modrzewiową przy ulicach Świerkowej i Jodłowej znajduje się enklawa domów 

jednorodzinnych. Zainstalowane w nich kotły centralnego ogrzewania mogły emitować 

zarejestrowane zanieczyszczenia. 

 

 

 

Rysunek 25. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu –  

obszar Fieldorfa. 

 

Zastanawiająca jest również charakterystyka pokazana na Rysunku 25 a dotycząca 

pomiarów w lokalizacji „Fieldorfa”. Pomiaru dokonano na skwerze nieopodal szkoły 

podstawowej i placu zabaw dla dzieci. W okolicy budynki mieszkalne to bloki z wielkiej płyty, 

wielopiętrowe i długie, stosunkowo gęsto rozmieszczone. Nie ma tam, jak można przypuszczać 

domów ogrzewanych z własnych źródeł ciepła. Jednak poziom stężeń zanieczyszczeń, zarówno 

pyłu PM2,5 jak i pyłu PM10 jest stosunkowo wysoki. Do wysokości około 40m utrzymują się 

zanieczyszczenia o stężeniach chwilowych przekraczających trzykrotnie dopuszczalne normy 

jednogodzinne dla kategorii złej jakości powietrza. Pomiary pokazują, że w miejscach gdzie 

nie spodziewamy się zwiększonych poziomów stężeń zanieczyszczeń uzasadnione jest 

instalowanie systemów ciągłego monitoringu jakości powietrza. 
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Rysunek 26. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu –  

obszar Myślęcinek. 

 

Rysunek 26 pokazuje sytuację w lokalizacji „Myślęcinek”. Tu zauważamy prawie 

jednakowe stężenia pyłów w przedziale wszystkich wysokości. Pomiary zostały dokonane na 

polanie „Różolpole” okolonej z czterech stron ścianami lasu. W dniu pomiaru było słonecznie 

a wiatr wiał z kierunku zachodniego (W). Wyższe wartości stężeń pyłu PM10, powyżej 

czubków drzew mogą świadczyć o napływie zanieczyszczeń z poza obszaru zalesionego np. 

z kierunku osiedla Piaski. 
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Rysunek 27. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu –  

obszar Saperów. 

Na Rysunku 27 zamieszczono wartości stężeń pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 

zarejestrowanych podczas badania w lokalizacji „Saperów”. Strefę zalegania w pobliżu gruntu 

do wysokości około 20 a nawet 40 m n.p.t. cechują wysokie wartości stężeń sięgające nawet 

ośmiokrotności wartości dopuszczalnych dla indeksu jakości powietrza w kategorii „bardzo 

zły”. Teren wokół punktu pomiarowego leży praktycznie w dolinie rzeki Brdy około 30 m 

poniżej wysoczyzny od strony południowej. Liczna zabudowa domów jednorodzinnych, 

również od strony zachodniej na osiedlu Czyżkówko może być potencjalnym źródłem niskiej 

emisji. Zachmurzenie i niska temperatura oraz wiatr z kierunku północno zachodniego (WNW) 

mogły spowodować zatrzymanie zanieczyszczeń w dolinie. 

 

Ciekawe zjawisko obserwujemy w lokalizacji „Smoleńska” Rysunek 28, gdzie wzrost 

stężeń pojawia się dopiero od wysokości około 40m. Pomiar został dokonany na odcinku drogi 

łączącej ulicę Nowotoruńską i Smoleńską zbiegającej zboczem w dół w kierunku północnym. 

Wiatr, w dniu pomiaru, wiał z kierunku południowo zachodniego (WSW) znad okolicznych 

zabudowań przemysłowo usługowych. Wyraźnie widać, że podwyższone stężenia pochodzą 

z napływu, ponieważ na poziomie gruntu stężenia są minimalne. 
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Rysunek 28. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu –  

obszar Smoleńska. 

 

Rysunek 29. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu –  

obszar Drzycimska. 
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Na Rysunku 29 przedstawiono zapis stężeń pyłów PM2,5 i PM10 zarejestrowanych 

podczas badania w lokalizacji „Drzycimska”. Pomiar został przeprowadzony na osiedlu Piaski 

na skarpie doliny rzeki Brdy, 30m powyżej lustra wody. W warstwie przygruntowej 

zarejestrowano pojedynczy wysokiego stężenia pyłu PM10. Podobne zapisy występują na 

wyższych wysokościach rzędu 80 do 120m. Na pozostałych wysokościach poziom stężeń 

zanieczyszczeń nie przekracza 50ug/m3 poza drobnymi wyjątkami. 

 

 

Rysunek 30. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu –  

obszar Wyzwolenia. 

 

Wyniki badania w obszarze „Wyzwolenia” położonym w dolinie rzeki Wisły w Starym 

Fordonie pokazano na Rysunku 30. Badanie przeprowadzono w dzień pochmurny. Warunki 

meteorologiczne spowodowały zaleganie zanieczyszczeń nie tylko w dolnych warstwach 

atmosfery ale również na poziomach, gdzie w innych lokalizacjach zauważa się strefy 

przewietrzania. 
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Rysunek 31. Zmiana wartości stężeń zanieczyszczeń w powietrzu wraz z wysokością nad poziomem terenu –  

obszar Toruńska. 

 

Wyniki badań w lokalizacji „Toruńska” pokazano na Rysunku 31. Badanie w Łęgnowie 

zrealizowane było przy ulicy Toruńskiej 221. Start wykonano z przyległego pola. Omawiany 

teren, o zabudowie z ubiegłego wieku, znajduje się w dolinie rzeki Wisły. Południowy wiatr 

wiejący w dniu badania niósł zanieczyszczenia znad Wypalenisk położonych około 30m wyżej. 

Widać to na wykresie gdzie od wysokości około 40m do około 70m stężenia pyłu PM10 są 

wyraźnie większe. Przy gruncie widać pyły opadające lub pochodzące z emisji lokalnej. 

  

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 1000 2000 3000 4000 5000

W
ys

o
ko

ść
 [

m
]

Ilość zanieczyszczeń PM2,5 i PM10 [ug/m3]

Bydgoszcz Toruńska

PM2,5

PM10



 

63 

 

Występowanie zanieczyszczeń powietrza, szczególnie pyłów zawieszonych PM2,5, PM10 

oraz HCHO, HCL, SO2, NO2, HCN, PID, CO, pochodzących z napływu z kierunku SSW , SW 

i S (Gmina Białe Błota, Gmina Nowa Wieś Wielka, Gmina Łabiszyn, Gmina Szubin, Gmina 

Solec Kujawski) w okresie pomiarowym, było niewielkie i nie miało zasadniczego wpływu na 

pogorszenie jakości powietrza w mieście Bydgoszcz. Wynika to z analiz wyników pomiarów 

przeprowadzonych w tych gminach. Emisja z własnych źródeł zanieczyszczeń w okresie 

badawczym, przy panujących warunkach meteorologicznych, nie powodowała znaczącego 

pogorszenia jakości powietrza oraz przekroczenia norm. Wartości średnie z pomiarów ilustrują 

wykresy słupkowe pokazane na Rysunkach 8 i 9. Wyjątkiem są tu lokalizacje w Łęgnowie (ul. 

Toruńska) i Czersku Polskim (ul. Smoleńska), gdzie zarejestrowano stężenia pyłu PM10 

o wartości średniej odpowiednio 210,4ug/m3 i 284,75ug/m3. Są to co prawda wartości 

chwilowe, jednak na tle pozostałych charakterystyk wskazujące na obecność lokalnych źródeł 

emitujących pyły. 

Przyjęty model lotów obszarowych we wszystkich gminach poza Bydgoszczą a co za tym 

idzie zastosowanych czujników i sensorów, uniemożliwiał indywidualną lokalizację źródeł 

zanieczyszczeń gazowych oraz nie miał na celu wskazywania źródeł powstawania 

zanieczyszczeń pochodzących ze spalania materiałów niedozwolonych jako paliwa grzewcze. 

Bezsprzecznie można na podstawie badań stwierdzić, że występowanie tych zanieczyszczeń 

(gazowych) w warstwie pomiarowej jest znikome przez co zostało pominięte w opracowaniu 

jako nieistotne.  Loty pionowe w mieście Bydgoszcz, wykonane w oddaleniu od ewentualnych 

źródeł emisji gazów (kominów), nie dały możliwości zarejestrowania znaczących poziomów 

zanieczyszczeń gazowych.  Nie znaczy to jednak, że w poszczególnych przypadkach emisji, 

zanieczyszczenia przekraczające dopuszczalne poziomy nie występują np. w warstwie 

przygruntowej. Wymaga to jednak zastosowania innego modelu badawczego. 

Zatem można stwierdzić, że Bydgoszcz emitowała niewiele zanieczyszczeń w okresie 

badawczym, które mogły mieć wpływ na gminy ościenne (Gmina Osielsko, Gmina Dobrcz, 

Gmina Koronowo podczas pierwszego badania czy Gmina Dąbrowa Chełmińska i Gmina 

Zławieś Wielka podczas drugiego badania). Niemniej jednak podwyższone wartości wskazują 

na lokalne źródła emisji zanieczyszczeń co zostało opisane podczas analizy wykresów zmian 

stężeń pyłów PM2,5 i PM10 wraz z wysokością pomiaru. 

Z danych uzyskanych z lotów w gminach ościennych oraz Bydgoszczy można 

jednoznacznie stwierdzić, że w badanym okresie dzięki panującym warunkom 

meteorologicznym oraz nietypowej jak dla tej pory roku temperaturze, (powyżej normy), co 

w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia udziału paliw kopalnych w ogrzewaniu 

pomieszczeń, nie dochodziło do migracji zanieczyszczeń z gmin ościennych ani eksportu 

zanieczyszczeń z Bydgoszczy do gmin ościennych. Jednak dla właściwego monitorowania 

migracji zanieczyszczeń z/do gmin ościennych rekomenduje się zainstalowanie sieci nisko 

kosztowych głowic pomiarowych ulokowanych na różnych wysokościach połączonych w sieć 

neuronową. Głowice takie rekomenduje się zainstalować na obszarze całego ZIT. Wskazania 

lokalizacji umieszczono w części głównej raportu oraz na Rysunku 32 i Tabeli 11. Dziewięć 

z tych lokalizacji zostało wykorzystanych w drugim etapie badań. Analiza wyników pokazuje 

słuszność propozycji, gdyż przeprowadzone pomiary pokazały tereny gdzie monitorowanie 

środowiska jest konieczne z uwagi na wysokie stężenia zanieczyszczeń. 
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Rysunek 32. Propozycja rozmieszczenia nisko kosztowych czujników jakości powietrza na terenie miasta Bydgoszcz. 
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Tabela 11. Proponowane lokalizacje nisko-kosztowych czujników jakości powietrza. 

GMINA MIEJSCOWOŚĆ LOKALIZACJA FUNKCJA 
NUMER 

CZUJNIKA 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ 
OSOWA GÓRA - 
BIEDRONKOWA 

wewnętrzna 106 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ MIEDZYŃ PRZEDSZKOLE wewnętrzna 107 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ 
SZKOŁA PODSTAWOWA 12 
BŁONIE 

wewnętrzna 108 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ GLINKI PRZEDSZKOLE wewnętrzna 109 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ PLACÓWKI OPIEKUŃCZE wewnętrzna 110 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KAPUŚCISKA - ZSCHEM. wewnętrzna 111 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ URZĄD MIASTA wewnętrzna 112 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ 
VII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

wewnętrzna 113 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SZKOŁA PODSTAWOWA wewnętrzna 114 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ MYŚLĘCINEK pierścieniowa 115 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SZKOŁA PODSTAWOWA 36 wewnętrzna 116 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SZKOŁA PODSTAWOWA 16 wewnętrzna 117 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ PIASKI wewnętrzna 118 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ ZESPÓŁ SZKÓŁ 22 wewnętrzna 119 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ ŁĘGNOWO wewnętrzna 120 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ ZESPÓŁ SZKÓŁ 24 wewnętrzna 145 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SIEWNA wewnętrzna 146 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ LICEUM II wewnętrzna 147 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ PRZEDSZKOLE 20 wewnętrzna 148 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ GDYŃSKA wewnętrzna 149 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SZPITAL DZIECIĘCY wewnętrzna 150 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ TEATR POLSKI wewnętrzna 151 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ LICEUM III wewnętrzna 152 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ CZERSKO POLSKIE wewnętrzna 153 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ IKEA wewnętrzna 154 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SZKOŁA NR 4 wewnętrzna 155 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SZKOŁA NR 9 wewnętrzna 156 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SZKOŁA NR 65 wewnętrzna 157 
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Rekomendacje dla Miasta: 

Bydgoszcz, będąca miastem zaawansowanym w monitorowaniu jakości powietrza 

realizuje działania zmierzające do ograniczenia zanieczyszczeń powietrza zgodne z rządowymi 

programami w tym zakresie. Trudno jest wiec rekomendować działania, które zapewne słuszne, 

w pewnym zakresie już są realizowane przez władze miasta. Do nich zaliczyć można np.: 

• Zmniejszenie emisji niebezpiecznych substancji poprzez ograniczanie 

indywidualnego transportu samochodowego. Optymalizacja tras komunikacji 

miejskiej i podmiejskiej. Wprowadzenie autobusów z napędem elektrycznym, 

rozbudowa ścieżek rowerowych itp. 

• Wprowadzenie stref ograniczonej emisji komunikacyjnej, dostępnych dla pojazdów 

spełniających określone wymagania emisyjne. 

• Rozbudowa sieci stacji Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego. 

• Przeprowadzanie kompleksowych kontroli palenisk, 

• Pomoc i doradztwo w zakresie wymiany kotów centralnego ogrzewania na 

ekologiczne źródła, szczególnie dla osób objętych pomocą społeczną o niskiej 

zamożności. 

• Wspieranie instalacji ekologicznych źródeł energii w tym fotowoltaiki. 

• Informacje publiczne na temat bieżącej jakości powietrza (w szkołach, 

przychodniach, szpitalach, środkach komunikacji) 

• Edukacja na temat spalania odpadów i ekologicznych źródeł ciepła w szkołach 

• Alarmowanie powiadomieniem SMS o przekroczonej normie z radą o ograniczeniu 

aktywności. 

Są jednak działania, które można by podjąć a wynikają one bezpośrednio z prowadzonych 

badań i analiz opisanych w sprawozdaniu. Do tych działań można zaliczyć: 

• Zainstalowanie nisko kosztowych czujników jakości powietrza monitorujących 

poziom i przemieszczanie zanieczyszczeń, połączonych z siecią istniejących 

czujników. Czujniki powinny mieć możliwość rozbudowy o kolejne sensory, a ich 

wyniki powinny być dostępne w czasie rzeczywistym dla mieszkańców miasta. 

• Przeprowadzenie analizy urbanistycznej w celu weryfikacji kanałów przewietrzania 

miasta. Wstępna analiza charakterystyk wysokościowych rozkładu stężeń pyłów 

PM2,5 i PM10 sugeruje problemy z właściwą wymianą powietrza nad miastem. 

Zwiększona emisja zanieczyszczeń może powodować przykre konsekwencje zdrowotne jak 

i niszczenie ekosystemu. Z takimi problemami można później walczyć latami. Niniejsze 

badania, ocena i analiza wyników pokazują, że problem niskiej emisji istnieje realnie, co 

powinno uświadomić mieszkańcom miasta, że jakość powietrza jest bardzo ważna dla ich 

zdrowia oraz motywować ich do działania. 

Wyniki badań nie są ostateczne. Wydaje się zasadne kontynuowanie badań jakości 

powietrza w przyszłości aby zgromadzić większą ilość wyników do analiz. Na dzień dzisiejszy 

wskazano, że wykonywanie badań zanieczyszczenia powietrza przy użyciu bezzałogowych 

statków powietrznych jest możliwe i skuteczne i daje wymierne informacje na temat ilości 

zanieczyszczeń ich migracji, rozkładu wysokościowego a nawet lokalizacji źródeł 

powstawania. 

Koniec Sprawozdania. 


