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1. Projektowane rozmieszczenie stacji naziemnych obserwacji 

stanu zanieczyszczenia powietrza w granicach obszaru ZIT  
 

Wspomniany we wcześniejszej części raportu naziemny komponent obserwacji 

zanieczyszczenia powietrza w ramach obszaru ZIT powinien składać się z czujników 

zanieczyszczenia powietrza rozmieszczonych w dużej liczbie na terenie całego ZIT. System 

tego rodzaju powinien spełnić następujące cele: 

Informowanie ludności aglomeracji bydgosko-toruńskiej o stanie zanieczyszczenia powietrza 

w poszczególnych miejscowościach.  

Istniejąca naziemna sieć pomiarowa jakości powietrza składa się ze stacji pomiarowych 

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz sieci niezorganizowanych samorządowych i  

prywatnych przedsięwzięć, realizowanych punktowo na zlecenie poszczególnych gmin lub 

poza wszelkim obiegiem informacyjnym czujników. Stacje GIOŚ rozmieszczone są terenie 

Bydgoszczy i Torunia. Zanieczyszczenie powietrza jest w nich badane z najwyższą możliwą 

precyzją w serii trwającej od kilkudziesięciu już lat. Stacje są częścią Państwowego 

Monitoringu Środowiska i jako takie spełniają najwyższe obowiązujące standardy 

akredytowanych metod laboratoryjnych. To najpewniejsze źródło informacji o stanie 

zanieczyszczenia i jakości powietrza w Polsce. Cechą charakterystyczną stacji jest wysokiej 

klasy aparatura pomiarowa oraz stabilność serii pomiarowych, głównie dzięki temu, że 

wykonywane są od wielu lat w tym samym miejscu.  

Druga sieć składa się z małych czujników fotooptycznych, rejestrujących tylko wybrane 

parametry jakościowe, w tym głównie pyły zawieszone różnych frakcji jako wskaźniki emisji 

niskiej pochodzącej ze źródeł grzewczych. Pomiar w tych prostych urządzeniach odbywa się 

na zasadzanie fotometrii laserowej, która polega na mierzeniu średnicy ziaren pyłu w objętości 

powietrza przepływającej przez czujnik. Są to nisko kosztowe urządzenia, nieporównywalnie 

prostsze i tańsze od instrumentów stosowanych przez Państwowy Monitoring Środowiska. 

Czujniki tego typu rejestrują stężenia pyłów z większym błędem pomiarowym niż 

profesjonalne stacje monitoringowe. Niemniej zaletą ich jest mały rozmiar i niski koszt, co daje 

możliwość zbudowania bardzo gęstej sieci pomiarowej. W badaniach stanu atmosfery, poza 

wartością bezwzględną stężenia zanieczyszczenia powietrza, istotna jest również tendencja 

dobowa zmian, która może być bardzo różna w poszczególnych miejscowościach. Nie ma 

możliwości technicznych i finansowanych, a nawet nie ma takiej potrzeby, aby stacje PMŚ były 

lokalizowane w każdej miejscowości, natomiast sieć czujników może dotrzeć praktycznie w 

każde skupisko ludności i niskiej emisji. Takie sieci czujników na terenie ZIT już istnieją. Po 

kilka czujników działa na przykład na terenie gmin Nakło nad Notecią, Wielka Nieszawka, 

Osielsko.  

Uszczegółowienie informacji o przestrzennej zmienności zanieczyszczenia powietrza na 

obszarze ZIT na poziomie strefy zamieszkania 

Dotychczasowe badania z wykorzystaniem UAV jako platformy wynoszącej czujnik 

zanieczyszczenia powietrza ponad poziom terenu pokazały, że trudne jest odniesienie 

uzyskanych rezultatów badań (rozkładu przestrzennego oraz wartości poszczególnych stężeń)  

bez możliwości sprawdzenia aktualnego stanu na poziomie strefy zamieszkania. Dotyczy to 

zarówno określenia wartości chwilowej zanieczyszczenia powietrza na poziomie terenu jak i 
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wielkości tej wartości w stosunku do przebiegu dobowego zanieczyszczenia powietrza. 

Również odniesienie wartości do wartości uzyskiwanych na stacjach PMŚ zlokalizowanych w 

centrach miast stwarza trudności, ponieważ brakuje całego pola zmienności przestrzennej 

zanieczyszczenia, rozumianej jako model lub schemat zmian stanu powietrza atmosferycznego 

pomiędzy powierzchnią – płaszczyzną badaną a stacją referencyjną. Oczekiwanym stanem 

modelowania byłoby uzyskanie modelu prezentującego relację przestrzenną pomiędzy 

pomiarem zanieczyszczenia powietrza z UAV a stacją referencyjną np. ze stacji GIOŚ.  

Oba wymienione cele są możliwe do spełnienia poprzez budowę gęstej sieci czujników 

zanieczyszczenia powietrza zlokalizowanych na terenie ZIT w ramach tzw. komponentu 

naziemnego. W ramach komponentu naziemnego zakłada się: 

- zachowanie wiodącej roli stacji PMŚ jako stacji referencyjnych, integrację danych 

pomiarowych w komponencie obliczeniowym; 

- zamiar uwzględnienia wyników modelowania jakości powietrza dla Miasta Bydgoszczy oraz 

innych systemów pomiarowych; 

- rozbudowę sieci pomiarowych czujników pyłu zawieszonego w miejscowościach; 

- rozbudowę systemu wizyjnego i internetowego informowania o zanieczyszczeniu powietrza. 

2. Zachowanie wiodącej roli stacji PMŚ jako stacji 

referencyjnych, integrację danych pomiarowych w 

komponencie obliczeniowym 
 

Moduł obliczeniowy systemu ochrony powietrza ZIT, pełni rolę magazynu danych, w 

którym będą składowane dane pozyskiwane poprzez odpowiednie API z GIOŚ oraz dane 

napływające z sieci czujników naziemnych i UAV. Dane GIOŚ powinny być prezentowane na 

każdym zestawieni tabelarycznym i graficznym z uwagi na ich referencyjny charakter 

względem uzyskiwanych wartości przez poszczególne czujniki. Należy założyć, że system 

poprawek kalibracyjnych będzie podporządkowany wartościom referencyjnym 

zanieczyszczenia powietrza prezentowanym przez GIOŚ.  

3. Uwzględnienie wyników modelowania jakości powietrza dla 

miasta Bydgoszczy 
 

Miasto Bydgoszcz jako jedyne w rejonie posiada własny model i prognozę 

zanieczyszczenia powietrza. Model ten (ATMOPOLIS) uwzględnia emisje zanieczyszczeń do 

powietrza i prognozę warunków meteorologicznych. Na tej podstawie modelowany jest 

powierzchniowo zgodny dla całego miasta model zanieczyszczenia powietrza wraz z jego 

prognozą. Model uwzględnia wartości na poziomie gruntu. Założeniem modelu jest też bark 

wpływów zewnętrznych miejscowości na bilans zanieczyszczenia.  

Realizacja pomiarów naziemnych miałaby wzbogacić model o tendencje i wartości w 

osiedlach i dzielnicach dotychczas nieopomiarowych. W zawartej w dalszej części raportu 
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uwzględniono istniejące na terenie miasta stacje monitoringu GIOŚ i czujniki rozmieszczone 

przez miasto w wybranych lokalizacjach.  

 

4. Rozbudowę sieci pomiarowych czujników pyłu zawieszonego 

w miejscowościach ZIT 
 

Niniejsza propozycja lokalizacji czujników zanieczyszczenia powietrza pyłem 

zawieszonym PM10 opiera się na założeniu, że na terenie ZIT powstanie wspólny system 

monitorowania zanieczyszczenia powietrza, który dodatkowo pozwoli na szacowanie 

ładunków zanieczyszczeń przemieszczających się pomiędzy miastami a miejscowościami 

podmiejskimi. W związku z tym zaprojektowano lokalizacje rozmieszczenia czujników według 

miejscowości.  

Podstawowym kryterium rozmieszczenia czujnika była: 

- funkcja w systemie: 

- zewnętrzne - rozlokowane zostały przede wszystkim w celu opróbowania parametrów 

powietrza napływającego nad obszar metropolitalny; 

- aglomeracyjne – rozlokowane w większych skupiskach zabudowy mieszkaniowej na 

terenie metropolitalnym, w miejscowościach gminnych i innych skupiskach 

osadniczych; 

- pierścieniowe – czujniki rozlokowane na odcinkach pomiędzy terenami miejskimi 

Bydgoszczy i Torunia a terenami podmiejskimi; 

- wewnętrzne – czujniki uzupełniające istniejące sieci pomiarowe w dzielnicach, w 

których badania wykonywane na zlecenie urzędów miejskich nie były dotychczas 

wykonywane. 

- obecność skupisk zabudowy mieszkaniowej – obecność większych pod względem 

powierzchni skupisk zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, w 

szczególności równomierne pokrycie terenów o najwyższej gęstości zaludnienia na terenie ZIT; 

- ekspozycja na dominujące kierunki wiatrów – decydująca jakiego rodzaju powietrze 

nachodzące czy wychodzące z miejscowości będzie badane, uwzględniając pole wiatrowe; 

- geometria całości sieci pomiarowej – zachowanie proporcjonalnej siatki czujników pod 

względem maksymalnych odległości pomiędzy nimi; 

- brak innych systemów pomiarowych zanieczyszczenia powietrza – w celu unikania 

dublowania lokalizacji w których działają już czujniki podobnej klasy. 

W wyniku analiz rozmieszczenia zaproponowano łącznie zlokalizowanie 161 czujników 

zanieczyszczenia powietrza na terenie całej metropolii. Zestawienie ilościowe czujników 

projektowanych dla poszczególnych gmin zawiera poniższa tabela: 
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GMINA PROJEKTOWANA LICZBA CZUJNIKÓW 

BIAŁE BŁOTA 7 

BYDGOSZCZ 28 

CHEŁMŻA 6 

CZERNIKOWO 4 

DĄBROWA CHEŁMIŃSKA 5 

DOBRCZ 4 

KORONOWO 9 

KOWALEWO POMORSKIE 5 

LUBICZ 6 

ŁABISZYN 5 

ŁUBIANKA 4 

ŁYSOMICE 4 

NAKŁO NAD NOTECIĄ 9 

NOWA WIEŚ WIELKA 4 

OBROWO 5 

OSIELSKO 4 

SICIENKO 4 

SOLEC KUJAWSKI 7 

SZUBIN 8 

TORUŃ 22 

WIELKA NIESZAWKA 5 

ZŁAWEŚ WIELKA 6 

razem: 161 

 

W kolejnym zestawieniu zawarto listę wszystkich stacji na terenie metropolitalnym 

wraz ze szczegółowym wskazaniem do lokalizacji. Ta propozycja powinna być 

przedyskutowana w gminach. Większość czujników mogłaby być zlokalizowana na 

placówkach oświatowych i budynkach komunalnych. Takie rozmieszczenie dodaje aspekt 

edukacyjny do projektu. Część lokalizacji powinna zostać uszczegółowiona z uwagi na niejasne 

warunki techniczne zawieszenia czujników lub ze względu na własność obiektów i gruntów na 

których mogłyby się znaleźć. Każdorazowa zmiana  lokalizacji czujnika powinna brać pod 

uwagę jego funkcję w systemie oraz wymienione wcześniej kryteria lokalizacji czujnika. 

Zestawienie wszystkich zaprojektowanych czujników zawiera poniższa tabela. 
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GMINA MIEJSCOWOŚĆ LOKALIZACJA FUNKCJA NUMER UWAGI 

BIAŁE BŁOTA LISI OGON ULICA BYDGOSKA pierścieniowa 1 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

BIAŁE BŁOTA ŁOCHOWO SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 2 uzgodnienie 

BIAŁE BŁOTA MUROWANIEC PRZEDSZKOLE aglomeracyjna 3 uzgodnienie 

BIAŁE BŁOTA BIAŁE BŁOTA SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 4 uzgodnienie 

BIAŁE BŁOTA BIAŁE BŁOTA LUDOWA aglomeracyjna 5 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

BIAŁE BŁOTA ZIELONKA ZIELONKA aglomeracyjna 6 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

BIAŁE BŁOTA BYDGOSZCZ PORT LOTNICZY pierścieniowa 144 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ 
OSOWA GÓRA - 
BIEDRONKOWA 

wewnętrzna 106 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ MIEDZYŃ PRZEDSZKOLE wewnętrzna 107 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ 
SZKOŁA PODSTAWOWA 12 
BŁONIE 

wewnętrzna 108 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ GLINKI PRZEDSZKOLE wewnętrzna 109 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ PLACÓWKI OPIEKUŃCZE wewnętrzna 110 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ KAPUŚCISKA - ZSCHEM. wewnętrzna 111 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ URZĄD MIASTA wewnętrzna 112 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ 
VII LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 

wewnętrzna 113 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SZKOŁA PODSTAWOWA wewnętrzna 114 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ MYŚLĘCINEK pierścieniowa 115 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SZKOŁA PODSTAWOWA 36 wewnętrzna 116 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SZKOŁA PODSTAWOWA 16 wewnętrzna 117 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ PIASKI wewnętrzna 118 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ ZESPÓŁ SZKÓŁ 22 wewnętrzna 119 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ ŁĘGNOWO wewnętrzna 120 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ ZESPÓŁ SZKÓŁ 24 wewnętrzna 145 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SIEWNA wewnętrzna 146 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ LICEUM II wewnętrzna 147 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ PRZEDSZKOLE 20 wewnętrzna 148 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ GDYŃSKA wewnętrzna 149 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SZPITAL DZIECIĘCY wewnętrzna 150 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ TEATR POLSKI wewnętrzna 151 uzgodnienie 
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BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ LICEUM III wewnętrzna 152 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ CZERSKO POLSKIE wewnętrzna 153 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ IKEA wewnętrzna 154 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SZKOŁA NR 4 wewnętrzna 155 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SZKOŁA NR 9 wewnętrzna 156 uzgodnienie 

BYDGOSZCZ BYDGOSZCZ SZKOŁA NR 65 wewnętrzna 157 uzgodnienie 

CHEŁMŻA CHEŁMŻA SZKOŁA PODSTAWOWA 4 aglomeracyjna 63 uzgodnienie 

CHEŁMŻA CHEŁMŻA URZĄD MIASTA aglomeracyjna 64 uzgodnienie 

CHEŁMŻA CHEŁMŻA BEMA aglomeracyjna 65 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

CHEŁMŻA GRZYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 66 uzgodnienie 

CHEŁMŻA ŻELGNO SZKOŁA zewnętrzna 67 uzgodnienie 

CHEŁMŻA KOŃCZEWICE SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 68 uzgodnienie 

CZERNIKOWO CZERNIKOWO NZOZ aglomeracyjna 69 uzgodnienie 

CZERNIKOWO CZERNIKOWO URZĄD GMINY aglomeracyjna 70 uzgodnienie 

CZERNIKOWO MAZOWSZE SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 71 uzgodnienie 

CZERNIKOWO STEKLIN STEKLIN zewnętrzna 72 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

DĄBROWA 
CHEŁMIŃSKA 

OSTROMECKO ZABASTA aglomeracyjna 7 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

DĄBROWA 
CHEŁMIŃSKA 

DĄBROWA 
CHEŁMIŃSKA 

URZĄD GMINY aglomeracyjna 8 uzgodnienie 

DĄBROWA 
CHEŁMIŃSKA 

CZARŻE SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 9 uzgodnienie 

DĄBROWA 
CHEŁMIŃSKA 

BOLUMINEK SALA aglomeracyjna 10 uzgodnienie 

DĄBROWA 
CHEŁMIŃSKA 

NOWY DWÓR WODY MINERALNE aglomeracyjna 11 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

DOBRCZ WUDZYŃ SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 12 uzgodnienie 

DOBRCZ KOTOMIERZ PRZYCHODNIA aglomeracyjna 13 uzgodnienie 

DOBRCZ DOBRCZ URZĄD GMINY aglomeracyjna 14 uzgodnienie 

DOBRCZ TRZĘSACZ ZAKŁAD ROLNY aglomeracyjna 15 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

KORONOWO KORONOWO ZAKŁAD KOMUNALNY aglomeracyjna 16 uzgodnienie 

KORONOWO KORONOWO URZĄD MIASTA aglomeracyjna 17 uzgodnienie 

KORONOWO KORONOWO STRUMYKOWA aglomeracyjna 18 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

KORONOWO PIECZYSKA PIECZYSKA aglomeracyjna 19 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

KORONOWO TRYSZCZYN ŚWIETLICA WIEJSKA aglomeracyjna 20 uzgodnienie 
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KORONOWO WTELNO ZESPÓŁ SZKÓŁ aglomeracyjna 21 uzgodnienie 

KORONOWO MĄKOWARSKO SZKOŁA PODSTAWOWA zewnętrzna 22 uzgodnienie 

KORONOWO 
WIERZCHUCIN 
KRÓLEWSKI 

RYNEK zewnętrzna 23 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

KORONOWO SAMOCIĄŻEK ŚWIETLICA aglomeracyjna 24 uzgodnienie 

KOWALEWO 
POMORSKIE 

KOWALEWO 
POMORSKIE 

SZKOŁA MUZYCZNA aglomeracyjna 41 uzgodnienie 

KOWALEWO 
POMORSKIE 

KOWALEWO 
POMORSKIE 

RYNEK aglomeracyjna 42 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

KOWALEWO 
POMORSKIE 

KOWALEWO 
POMORSKIE 

BUKOWA aglomeracyjna 43 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

KOWALEWO 
POMORSKIE 

PLUSKOWESY SZKOŁA PODSTAWOWA zewnętrzna 44 uzgodnienie 

KOWALEWO 
POMORSKIE 

WIELKIE RYCHNOWO  OSP aglomeracyjna 45 uzgodnienie 

LUBICZ GRABOWIEC ŚWIETLICA aglomeracyjna 73 uzgodnienie 

LUBICZ ZŁOTORIA SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 74 uzgodnienie 

LUBICZ LUBICZ SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 75 uzgodnienie 

LUBICZ LUBICZ DOLNY URZĄD GMINY aglomeracyjna 76 uzgodnienie 

LUBICZ GRĘBOCIN 
ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 

aglomeracyjna 77 uzgodnienie 

LUBICZ MŁYNIEC SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 78 uzgodnienie 

ŁABISZYN ŁABISZYN PRZEDSZKOLE MIEJSKIE aglomeracyjna 102 uzgodnienie 

ŁABISZYN ŁABISZYN PLAC 1000-LECIA aglomeracyjna 103 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

ŁABISZYN WŁADYSŁAWOWO KOŚCIÓŁ aglomeracyjna 104 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

ŁABISZYN LUBOSTROŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ aglomeracyjna 105 uzgodnienie 

ŁABISZYN NOWE DĄBIE SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 158 uzgodnienie 

ŁUBIANKA WYBCZ SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 79 uzgodnienie 

ŁUBIANKA ŁUBIANKA URZĄD GMINY aglomeracyjna 80 uzgodnienie 

ŁUBIANKA ŁUBIANKA ZAKŁAD KOMUNALNY aglomeracyjna 81 uzgodnienie 

ŁUBIANKA 
ZAMEK 
BIERZGŁOWSKI 

ZAMEK BIERZGŁOWSKI aglomeracyjna 159 uzgodnienie 

ŁYSOMICE TURZNO ZESPÓŁ SZKÓŁ aglomeracyjna 82 uzgodnienie 

ŁYSOMICE ŁYSOMICE URZĄD GMINY aglomeracyjna 83 uzgodnienie 

ŁYSOMICE OLEK LEŚNICZÓWKA pierścieniowa 84 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

ŁYSOMICE 
PAPOWO 
TORUŃSKIE 

RUBBENS pierścieniowa 85 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

NAKŁO NAD 
NOTECIĄ 

NAKŁO NAD NOTECIĄ PLAC ZABAW aglomeracyjna 46 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

NAKŁO NAD 
NOTECIĄ 

NAKŁO NAD NOTECIĄ RYNEK aglomeracyjna 47 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 
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NAKŁO NAD 
NOTECIĄ 

NAKŁO NAD NOTECIĄ LELEWELA aglomeracyjna 48 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

NAKŁO NAD 
NOTECIĄ 

NAKŁO NAD NOTECIĄ CUKROWNIA aglomeracyjna 49 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

NAKŁO NAD 
NOTECIĄ 

NAKŁO NAD NOTECIĄ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG aglomeracyjna 50 uzgodnienie 

NAKŁO NAD 
NOTECIĄ 

WYSTĘP PLAC ZABAW aglomeracyjna 51 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

NAKŁO NAD 
NOTECIĄ 

PATEREK 
NADNOTECKI PARK 
PRZEMYSŁOWY 

zewnętrzna 52 uzgodnienie 

NAKŁO NAD 
NOTECIĄ 

PATEREK SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 53 uzgodnienie 

NAKŁO NAD 
NOTECIĄ 

ŚLESIN SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 54 uzgodnienie 

NOWA WIEŚ 
WIELKA 

NOWA WIEŚ WIELKA URZĄD GMINY aglomeracyjna 25 uzgodnienie 

NOWA WIEŚ 
WIELKA 

BRZOZA ZESPÓŁ SZKÓŁ aglomeracyjna 26 uzgodnienie 

NOWA WIEŚ 
WIELKA 

PRĄDOCIN PLAŻA aglomeracyjna 27 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

NOWA WIEŚ 
WIELKA 

NOWA WIEŚ WIELKA NAFTOBAZA aglomeracyjna 161 uzgodnienie 

OBROWO STAJENCZYNKI STAJENCZYNKI aglomeracyjna 86 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

OBROWO DZIKOWO DZIKOWO aglomeracyjna 87 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

OBROWO OBROWO URZĄD GMINY aglomeracyjna 88 uzgodnienie 

OBROWO GŁOGOWO AKACJOWA aglomeracyjna 89 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

OBROWO BRZOZÓWKA SALA WESELNA aglomeracyjna 90 uzgodnienie 

OSIELSKO MAKSYMILIANOWO SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 28 uzgodnienie 

OSIELSKO NIEMCZ ORLIK aglomeracyjna 29 uzgodnienie 

OSIELSKO OSIELSKO URZĄD GMINY aglomeracyjna 30 uzgodnienie 

OSIELSKO JARUŻYN SOŁECKA aglomeracyjna 31 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

SICIENKO OSÓWIEC ELEWATOR pierścieniowa 32 uzgodnienie 

SICIENKO SICIENKO URZĄD GMINY aglomeracyjna 33 uzgodnienie 

SICIENKO KRUSZYN SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 34 uzgodnienie 

SICIENKO TRZEMIĘTOWO DOM DZIECKA zewnętrzna 160 uzgodnienie 

SOLEC 
KUJAWSKI 

SOLEC KUJAWSKI 
ZAKŁAD GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ 

aglomeracyjna 35 uzgodnienie 

SOLEC 
KUJAWSKI 

SOLEC KUJAWSKI LEŚNA KWIATOWA aglomeracyjna 36 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

SOLEC 
KUJAWSKI 

SOLEC KUJAWSKI ROLNA aglomeracyjna 37 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

SOLEC 
KUJAWSKI 

SOLEC KUJAWSKI MUZEUM SOLCA aglomeracyjna 38 uzgodnienie 

SOLEC 
KUJAWSKI 

SOLEC KUJAWSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ aglomeracyjna 39 uzgodnienie 

SOLEC 
KUJAWSKI 

SOLEC KUJAWSKI CENTRUM RADIOWE zewnętrzna 40 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 
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SOLEC 
KUJAWSKI 

CHROŚNA LESNICTWO aglomeracyjna 143 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

SZUBIN SZUBIN SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 55 uzgodnienie 

SZUBIN SZUBIN ZESPÓŁ SZKÓŁ aglomeracyjna 56 uzgodnienie 

SZUBIN SZUBIN STAROSTWO POWIATOWE aglomeracyjna 57 uzgodnienie 

SZUBIN TUR SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 58 uzgodnienie 

SZUBIN ZAMOŚĆ PARK aglomeracyjna 59 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

SZUBIN RYNARZEWO SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 60 uzgodnienie 

SZUBIN KOŁACZKOWO SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 61 uzgodnienie 

SZUBIN KRÓLIKOWO SZKOŁA zewnętrzna 62 uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ ZBOŻOWA ORLIK wewnętrzna 121 uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ PRZEDSZKOLE NR 8 wewnętrzna 122 uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ ORLA wewnętrzna 123 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ WIOSENNA wewnętrzna 124 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ WNOZ wewnętrzna 125 uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ MICKIEWICZA wewnętrzna 126 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ DWÓR ARTUSA wewnętrzna 127 uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ TRAMWAJOWA wewnętrzna 128 uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ MAZOWIECKA wewnętrzna 129 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ wewnętrzna 130 uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 
10 

wewnętrzna 131 uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ TECHNIKUM NR 3 wewnętrzna 132 uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ SZKOŁA EDUKACJA wewnętrzna 133 uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ OLSZTYŃSKA wewnętrzna 134 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ NAD STRUGĄ pierścieniowa 135 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ SZKOŁA PODSTAWOWA 32 wewnętrzna 136 uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ ZŁOTORIA wewnętrzna 137 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ KRĘTA pierścieniowa 138 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ ŁĄCZNA aglomeracyjna 139 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ TARR wewnętrzna 140 uzgodnienie 

TORUŃ TORUŃ OLĘDERSKA wewnętrzna 141 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 
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TORUŃ TORUŃ 
DOM MUZ - KLUB 
OSIEDLOWY 

wewnętrzna 142 uzgodnienie 

WIELKA 
NIESZAWKA 

KĄKOL PLAC ZABAW aglomeracyjna 91 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

WIELKA 
NIESZAWKA 

WIELKA NIESZAWKA URZĄD GMINY aglomeracyjna 92 uzgodnienie 

WIELKA 
NIESZAWKA 

WIELKA NIESZAWKA PARK OLĘDEWSKI aglomeracyjna 93 uzgodnienie 

WIELKA 
NIESZAWKA 

MAŁA NIESZAWKA ORLIK aglomeracyjna 94 uzgodnienie 

WIELKA 
NIESZAWKA 

CHORĄGIEWKA PKP zewnętrzna 95 
wymagane uszczegółowienie i 
uzgodnienie 

ZŁAWIEŚ 
WIELKA 

PRZYSIEK 
OŚRODEK DORADZTWA 
ROLNICZEGO 

pierścieniowa 96 uzgodnienie 

ZŁAWIEŚ 
WIELKA 

GÓRSK DOM KULTURY aglomeracyjna 97 uzgodnienie 

ZŁAWIEŚ 
WIELKA 

ZŁAWIEŚ WIELKA URZĄD GMINY aglomeracyjna 98 uzgodnienie 

ZŁAWIEŚ 
WIELKA 

CZARNOWO SZOKŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 99 uzgodnienie 

ZŁAWIEŚ 
WIELKA 

SIEMOŃ OSP zewnętrzna 100 uzgodnienie 

ZŁAWIEŚ 
WIELKA 

RZĘCZKOWO SZKOŁA PODSTAWOWA aglomeracyjna 101 uzgodnienie 

 

Poza wymienionymi czujnikami naziemnymi przewidzieć należy również działanie 

komponentu mobilnego. Powinien on 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 poziomych.   

 

5. Rozbudowa systemu wizyjnego i internetowego 

informowania o zanieczyszczeniu powietrza 
 

Rozpropagowanie rezultatów pomiarów winno odbywać się za pomocą platformy 

internetowej, której głównym zadaniem mogłoby być udostępnianie danych szerokiemu gronu 

odbiorców, upowszechnianie zachowań proekologicznych i analiza danych. W ramach 

udostępniania należałoby przewidzieć mechanizmy prezentacji danych w postaci tabelarycznej, 

poprzez wykresy i mapy. W części edukacyjnej zawarta powinna zostać wiedza i dobra 

praktyka w zakresie zachowań i kształtowania postaw: selektywnej zbiórki odpadów, 

energetyki, termiki budowli, itp. Cześć analityczna powinna zostać poświęcona syntezie 

napływających danych i próbom odpowiedzi na pytanie o przemieszczanie się zanieczyszczeń 

w powietrzu nad terenem metropolitalnym. Analitykę danych wpierać może komponent 

satelitarny, który może służyć badaniu zanieczyszczenia atmosfery w szerszym zakresie ze 

względu na dostępność nowych produktów misji Sentinel programu Copernicus.  
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Platforma internetowa musi być zintegrowana z komponentem obliczeniowym, który  

pozwolić ma integrację danych w ramach wspólnej platformy udostępniania danych dla celów 

publicznych oraz dla analizy i prognozy dalszych decyzji w zakresie ochrony powietrza. 

Powinna ona zawierać takie funkcjonalności jak ewidencja źródeł zanieczyszczeń do powietrza 

w skali ZIT oraz ewidencja strumieni środków kierowanych na ochronę środowiska poprzez 

działania inwestycyjne w tym zakresie. 

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.   

 

 

 

 


