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Informacje ogólnopolskie

Ochrona powietrza
Powietrze jest jednym z elementów środowiska naturalnego, którego ochrona należy do priorytetowych kierunków
polityki państwa polskiego.
Podstawowym przepisem prawnym regulującym kwestie jakości powietrza w Polsce jest Ustawa z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672.).
Jakość powietrza jest uwarunkowana zawartością zanieczyszczeń, tj. określonych substancji (gazowych
lub stałych), które występują w powietrzu w ilościach większych niż nakazują normy zawarte
w obowiązujących przepisach.
Najczęściej występujące zanieczyszczenia powietrza w Polsce to: związki siarki i azotu, dwutlenek węgla
oraz drobne pyły.
Corocznie w Polsce dokonywana jest ocena jakości powietrza pod kątem jego zanieczyszczenia
12 substancjami: dwutlenkiem siarki, dwutlenkiem azotu, tlenkiem węgla, benzenem i ozonem,
pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz zanieczyszczeniami oznaczanymi w pyle PM10: ołowiem,
arsenem, kadmem, niklem i benzo(a)pirenem.
Pomimo stałej poprawy jakości powietrza w Polsce, istotnym problemem nadal pozostają: w sezonie zimowym –
przekraczające normy stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu,
natomiast w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu troposferycznego. Obserwowane są też pojedyncze
przypadki przekraczania norm stężenia dwutlenku azotu, których główną przyczyną jest emisja
z ruchu pojazdów w centrum miast oraz na głównych drogach leżących w pobliżu stacji pomiarowych.
Każdy rodzaj działalności ludzkiej, a w szczególności produkcja energii i ciepła, transport drogowy
oraz rolnictwo, powoduje emisję zanieczyszczeń do powietrza. Nieodpowiedni stan jakości powietrza
ma negatywny wpływ nie tylko na ludzkie zdrowie, ekosystemy, lecz także na procesy gospodarcze
(np. turystyka, rolnictwo).

Krajowy Program Ochrony Powietrza
Przyjęty we wrześniu 2015 r. Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030)
ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, ochronę ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem zasad
ochrony środowiska. Jego realizacja ma pozwolić na osiągnięcie w możliwie krótkim czasie dopuszczalnych poziomów
pyłu zawieszonego i innych szkodliwych substancji w powietrzu, wynikających
z obowiązujących przepisów prawa, a w perspektywie do 2030 r. – poziomów wskazywanych przez Światową
Organizację Zdrowia.
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