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1. Informacje ogólne.  

Modelowanie jakości powietrza dla miasta Jastrzębie-Zdrój zaprojektowano w celu zbadania zróżnicowania przestrzennego  
i czasowego jakości powietrza na terenie miasta. W systemie LUMA wykorzystano unikatowe połączenie zaawansowanych 
technik modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wraz z integracją danych z 20 detektorów zainstalowanych na terenie 
miasta (w tym 2 detektorów autonomicznych). Autonomiczność urządzeń pomiarowych pozwala na taką ich lokalizację, która 
w większym stopniu spełnia wymagania lokalizacyjne, określone w przepisach prawnych dla stałych punktów pomiarowych  
prowadzonych w ramach PMŚ. Dwa detektory autonomiczne zostały zainstalowane przy ul. Boża Góra Prawa oraz przy ul. 
Cmentarnej, zastępując jednocześnie poprzednie detektory zależne od sieci energetycznej, zainstalowane odpowiednio przy 
ul. Bogoczowiec i ul. Gajowej. 

Poniżej przedstawiono wykaz i lokalizację detektorów na terenie miasta, w których odbywają się pomiary stężeń 
pyłów PM10 i PM2,5 

1 al. Piłsudskiego 11 ul. Komuny Paryskiej 

2 ul. 1 Maja 12 ul. Niepodległości 

3 ul. B. Czecha 13 ul. Opolska 

4 ul. Bogoczowiec / ul. Boża Góra Prawa (A)* 14 ul. Piastów 

5 ul. Cieszyńska 101 15 ul. Pszczyńska 

6 ul. Cieszyńska 148 16 ul. Ruchu Oporu 

7 ul. Fredry 17 ul. S. Staszica 

8 ul. Gagarina 18 ul. Szkolna 

9 ul. Katowicka 19 ul. Wielkopolska 

10 ul. Klubowa 20 ul. Gajowa / ul. Cmentarna (A)* 

(A) – detektor autonomiczny 

 

Mapa 1. Poglądowa mapa lokalizacji detektorów na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. 

Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie e-usługi LUMA. 
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2. Analiza epizodów wysokich stężeń pyłu PM10. 

 
Na potrzeby niniejszego raportu przyjęto następujące definicje1: 

1. Poziom graniczny epizodu - 75 µg/m3 (150% dobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10) 
 

2. Epizod wysokich stężeń pyłu PM10 – okres co najmniej dwóch kolejnych dni, w których średniodobowe stężenie 
pyłu PM10 w co najmniej trzech punktach pomiarowych przekracza poziom graniczny epizodu. 

W okresie 15 listopada 2018 – 30 listopada 2019 r. w mieście Jastrzębie-Zdrój miały miejsce następujące epizody wysokich 
stężeń pyłu zawieszonego PM10: 
 

Lp. 
Zakres czasowy epizodu wysokich 
stężeń pyłu zawieszonego PM10  

Czas trwania 
epizodu (ilość dni)  

Sezon 
grzewczy 

[T/N] 

Średnia 
temperatura 

[°C] 

Rok 2018 

1 18 - 19 listopada 2018 r. 2 T 4,2 

2 22 - 24 listopada 2018 r. 3 T 1,0 

3 28 listopada - 1 grudnia 2018 r. 4 T -4,2 

4 5 - 6 grudnia 2018 r. 2 T -0,9 

5 12 - 14 grudnia 2018 r. 3 T -1,9 

6 16 - 20 grudnia 2018 r. 5 T -2,3 

7 27 – 1 stycznia  2019 r.  5 T 3,3 

Rok 2019 

8 9 - 10 stycznia 2019 r. 2 T -1,7 

9 19 - 23 stycznia 2019 r. 5 T -6,5 

10 28 stycznia - 1 lutego 2019 r. 5 T -1,4 

11 3 - 6 lutego 2019 r. 4 T -1,6 

12 14 - 15 lutego 2019 r. 2 T 3,8 

13 18 - 19 lutego 2019 r. 2 T 5,4 

14 24 - 26 lutego 2019 r. 3 T 2,2 

15 1 - 2 marca 2019 r. 2 T 1,5 

16 20 - 23 marca 2019 r. 4 T 5,5 

17 28 - 30 marca 2019 r. 3 T 5,7 

18 31 października - 1 listopada 2019 r. 2 T 0,3 

19 7 - 8 listopada 2019 r. 2 T 6,6 

20 23 - 27 listopada 2019 r. 5 T 5,1 

 SUMA: 62   
Tabela 1.Epizody wysokich stężeń pyłu PM10 na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój. 

Źródło: Opracowanie własne ATMOTERM S.A. na podstawie e-usługi LUMA. 
 
Epizody wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10 występowały tylko w okresach grzewczych. Ze względu na analizowany okres 
większość epizodów miała miejsce w sezonie grzewczym przypadającym na okres od 15 października 2018 r. do 31 marca 2019 
r., w którym epizody wystąpiły łącznie w 53 dniach. W kolejnym okresie grzewczym, skróconym końcowym terminem 
niniejszego badania (do 30 listopada 2019 r.) odnotowano wystąpienie epizodów w 9 dniach. Łącznie epizody wysokich stężeń 
wystąpiły w 62 dniach. 
Występowanie epizodów pokrywało się ze specyficznymi warunkami atmosferycznymi. W poszczególnych okresach 
występowania epizodów średnia temperatura wahała się w zakresie od -6,5°C do +6,6°C, a średnia temperatura ze wszystkich 
dni, w których odnotowano epizod wynosiła 0,6°C. Jednocześnie w okresach epizodów nie odnotowano wysokich prędkości 
wiatru, które średnio wynosiły 2,4 m/s. 
Poniżej przedstawiono tabelę prezentującą średniodobowe wartości stężeń PM10 w czasie trwania epizodów wysokich 
stężenia

 
1 Na podstawie opracowania: „Analiza wybranych epizodów wysokich stężeń pyłu PM10 z lat 2013-2016” wykonanego przez 
Instytut Ochrony Środowiska na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Warszawa 2017. 
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Tabela 2. Średniodobowe wartości stężeń PM10 w czasie trwania wystąpienia epizodów wysokich stężeń. 
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Poniżej zaprezentowano przebieg stężeń dobowych (powyżej 50 µg/m3) pyłu PM10 w Jastrzębiu (średnia wartość ze wszystkich 
detektorów w Jastrzębiu-Zdroju podczas epizodów wysokich stężeń), przebieg stężeń dobowych pyłu PM10 ze stacji 
pomiarowej PMŚ w Rybniku, ul. Borki oraz w Wodzisławiu Śląskim, ul .Gałczyńskiego 
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Rysunek 1. Przebieg stężeń dobowych (powyżej 50 µg/m3) pyłu PM10 w Jastrzębiu (średnia wartość ze wszystkich detektorów w Jastrzębiu-Zdroju podczas epizodów wysokich stężeń),  przebieg stężeń dobowych pyłu PM10 ze stacji pomiarowej 
PMŚ w Rybniku, ul. Borki oraz w Wodzisławiu Śląskim, ul .Gałczyńskiego .
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Na wykresie powyżej porównano przebiegi podwyższonych stężeń pyłu PM10 jakie zanotowano w Jastrzębiu-Zdroju (średnia 

wartość ze wszystkich detektorów w Jastrzębiu-Zdroju podczas epizodów wysokich stężeń) z wynikami ze stacji automatycznej 

WIOŚ w Rybniku przy ulicy Borki oraz ze stacji automatycznej WIOŚ w Wodzisławiu Śląskim przy ulicy Gałczyńskiego. Stacja 

w Rybniku, jest stacją PMŚ zlokalizowaną w  odległości 22 km od Jastrzębia-Zdroju. W odległości 15 km znajduje się również 

stacja PMŚ w Wodzisławiu Śląskim (ul. Gałczyńskiego).  Porównując wyniki ze stacji PMŚ, gorszą jakość powietrza notowano 

w Rybniku i Wodzisławiu-Śląskim. 

Trudno jest porównywać wyniki, które uzyskano z wykorzystaniem innych metodyk pomiarowych. Niemniej jednak uzyskane 

wyniki w postaci największej wartości średniodobowej zarejestrowanej danego dnia w Jastrzębiu-Zdroju wskazują w większości 

przypadków na gorszą jakość powietrza w Jastrzębiu–Zdroju. Należy pamiętać, że dane z DMJP są danymi które służą wyłącznie 

w celach edukacyjnych i nie mogą być wykorzystywane w celach informowania i alarmowania. 

W tych dniach, powietrze w Jastrzębiu-Zdroju i Rybniku było zanieczyszczone i maksymalne wartości stężeń wynosiły 339,6 µg/m3 

w Jastrzębiu-Zdroju, 262 µg/m3 w Rybniku i 220 µg/m3 w Wodzisławiu-Śląskim(tabela nr 2). 

Badanie uzupełniające wykazało lepszy średni stan jakości powietrza niż stacja PMŚ w Rybniku i Wodzisławiu-Śląskim, jednak na 

terenie miasta identyfikowano hot spoty. Detektory uwzględniają stan jakości powietrza związany z tzw. Hot spotami, natomiast 

lokalizacja stacji PMŚ reprezentatywna dla całego miasta nie pozostaje pod bezpośrednim wpływem emisji zanieczyszczeń 

z pobliskich  źródeł.  

W Jastrzębiu –Zdroju największy epizod podwyższonych stężeń pyłu PM10 notowano okresie od 19 stycznia 2019 r. do 23 stycznia 

2019 r. Maksymalna odnotowana średniodobowa wartość stężenia PM10 wynosiła 339,6 µg/m3 w dniu 20 stycznia 2019 r. 

i została zarejestrowana na detektorze zlokalizowanym przy ul. B. Czecha. Detektor zamontowany w tej lokalizacji pozostaje pod 

wpływem intensywnej emisji z indywidualnych źródeł ciepła.  Średniodobowe przekroczenia stężeń zostały zarejestrowane 

w tym dniu przez 20 detektorów. W dniu 21 stycznia 2019 r. odnotowano natomiast maksymalne stężenie średniodobowe 

o wartości 339 µg/m3, przy ulicy B. Czecha. Ulicę tę charakteryzuje zabudowa jednorodzinna, gdzie jak skazuje mapa źródeł niskiej 

emisji teren ten charakteryzuje się mieszanym źródłem ogrzewania. Na ulicy tej część mieszkańców posiada ogrzewania gazowe, 

część z sieci ciepłowniczej a część źródeł na paliwa stałe (kotły). Przekroczenia stężeń pyłu PM10 w postaci epizodów wysokich 

stężeń zostały zarejestrowane przez zróżnicowaną ilość detektorów wskazanych w tabeli nr 2. 

3. Analiza wyników modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń.  

Zastosowanie matematycznego modelowania jakości powietrza kalibrowanego siecią detektorów pozwoliło na wykonanie 

dodatkowych analiz jakości powietrza. Poniżej przedstawiono w analizę wyników badania jakości powietrza przy zastosowaniu 

modelowania rozprzestrzenienia zanieczyszczeń, które pozwoliło dokonać oceny jakości powietrza na pozostałych obszarach 

miasta (poza miejscami lokalizacji detektorów). Analiza skupia się na okresie od 19 stycznia 2019 r. do 23 stycznia 2019 r.,  

w którym odnotowano największe przekroczenia dobowe stężeń pyłu PM10. W okresach epizodów wysokich stężeń 

obserwowano złą jakość powietrza nie tylko w mieście ale również na terenie województwa. Modelowanie wykazało, że emisja 

spoza miasta miała również znaczący udział w obserwowanych stężeniach pyłu PM10.. Przykładowo w dniu 20 stycznia 2019 r., 

w którym jakość powietrza na terenie miasta była najgorsza, znajdziemy punkty, które cechują się dużym udziałem niskiej emisji  

(wpływ lokalny) ale również emisji napływowej (wpływ pozalokalny) w ogólnym stężeniu pyłów. Poniżej kilka przykładów 

lokalizacji z wykorzystaniem Systemu Badania Jakości Powietrza – LUMA. 
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Mapa 2. Przykładowe źródła emisji w dwóch lokalizacjach na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 20 stycznia 2019 r. 

Większościowy udział niskiej emisji w dniu 20 stycznia 2019 
r. o godz. 3:00 w Sołectwie Moszczenica w pobliżu ul. 
Komuny Paryskiej, gdzie w bezpośredniej okolicy znajduje 
się niska zabudowa mieszkalna (domy jednorodzinne). 
 

Duży udział niskiej emisji w dniu 20 stycznia 2019 r. o godz. 3:00 

na terenie Osiedla Bogoczowiec w pobliżu ul. Boża Góra Prawa. 

 

Dzięki danym historycznym i modelowaniu rozprzestrzenienia zanieczyszczeń Systemu Badania Jakości Powietrza – LUMA 

możemy prześledzić zmienność w czasie odnotowanych stężeń pyłów w poszczególnych jednostkach urbanistycznych. Poniższa 

analiza dotyczy dnia 20 stycznia 2019 r., w którym odnotowano najwyższe średniodobowe stężenie pyłu PM10 o wartości 339,6 

µg/m3. 

 

 

 

Mapa 3. Zmiana stężenia pyłu PM10 na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 20 stycznia 2019 r. w godzinach 00:00 do 07:00. 
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Godzina 00:00      Godzina 03:00 

 

   Godzina 05:00      Godzina 07:00 

Poziom stężenia PM10 [µg/m3]: 
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Mapa 4. Zmiana stężenia pyłu PM10 na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 20 stycznia 2019 r .w godzinach 09:00 do 15:00. 

 

Godzina 09:00      Godzina 11:00 

 

   Godzina 13:00      Godzina 15:00 

Poziom stężenia PM10 [µg/m3]: 
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Mapa 5. Zmiana stężenia pyłu PM10 na terenie miasta Jastrzębie-Zdrój w dniu 20 stycznia 2019 r. w godzinach 17:00 do 23:00. 

 

  Godzina 17:00       Godzina 19:00 

 

  Godzina 21:00       Godzina 23:00 

Poziom stężenia PM10 [µg/m3]:  
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Powyższe rysunki przedstawiają rozkład stężenia pyłu zawieszonego PM10 w dniu 20 stycznia 2019 r.. Najwyższe stężenia 

odnotowano między północą a godz. 7:00  oraz pomiędzy 21:00 a 23:00. Stan powietrza był w tym czasie bardzo zły a poziom 

stężenia PM10 przekraczał 150 [µg/m3]. Najniższe stężenia zaobserwowano w okolicach godz. 9:00 kiedy stan powietrza był 

umiarkowany. 

4. Analiza dni z przekroczeniami poziomów dopuszczalnych dla pyłu PM10 na podstawie 
wyników z 20 detektorów. 

Na poniższym rysunku przedstawiono ilość dni z przekroczeniami dopuszczalnych 24-godz. stężeń pyłu PM10 w całym okresie 

objętym badaniem od 15 listopada 2018 r. do 30 listopada 2019 r. zanotowanych na 20 detektorach. 

 

Rysunek 2. Ilość dni z przekroczeniami dopuszczalnych 24-godz. stężeń pyłu PM10 w całym okresie badania. 

 

W całym okresie badania najwięcej dni z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń dobowych pyłu PM10 zanotowano na 
detektorze przy ul. Bogoczowiec / ul. Boża Góra Prawa, następnie przy ul. B. Czecha, ul. Komuny Paryskiej, ul. Fredry. 
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Na poniższym rysunku przedstawiono ilość dni z przekroczeniami dopuszczalnych 24-godz. stężeń pyłu PM10 tylko w okresach 

grzewczych od 15 października 2018 r. do 31 marca 2019 r. oraz od 15 października 2019 r. do 30 listopada 2019 r. 

 

Rysunek 3. Ilość dni z przekroczeniami dopuszczalnych 24-godz. stężeń pyłu PM10 w okresach grzewczych. 

 

Łącznie w obu okresach grzewczych najwięcej dni z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń dobowych pyłu PM10 zanotowano 

na detektorze przy ul. B. Czecha, następnie przy ul. Bogoczowiec/ul. Boża Góra Prawa, ul. Komuny Paryskiej, ul. Gajowa/ul. 
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Na poniższym rysunku przedstawiono ilość dni z przekroczeniami dopuszczalnych 24-godz. stężeń pyłu PM10 w okresie 

pozagrzewczym od 1 kwietnia 2019 r. do 14 października 2019 r. 

 

Rysunek 4. Ilość dni z przekroczeniami dopuszczalnych 24-godz. stężeń pyłu PM10 w okresach pozagrzewczych. 

W okresie pozagrzewczym najwięcej dni z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń dobowych pyłu PM10 zanotowano 
na detektorze przy ul. Fredry, następnie przy ul. Bogoczowiec / ul. Boża Góra Prawa, ul. Komuny Paryskiej, przy ul. B. Czecha. 

Warto odnotować, iż w każdym z rozpatrywanych okresów, nawet w okresie pozagrzewczym największy udział w dniach 
z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń dobowych pyłu PM10 przypada na detektory zlokalizowane przy ulicach Fredry, 
Bogoczowiec / Boża Góra Prawa, Komuny Paryskiej oraz B. Czecha. Ma to istotne znaczenie dla podejmowanych przyszłych 
działań poprawiających jakość powietrza w mieście Jastrzębie-Zdrój. 
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5. Analiza i interpretacja wyników badań rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM10 w okresie od 15 listopada 2018 r. 
do 30 listopada 2019 r. z użyciem 20 detektorów Systemu Badania Jakości Powietrza – LUMA. 

 

Na poniższym wykresie zestawiono przebiegi stężeń dobowych pyłu PM10 dla wszystkich 20 lokalizacji detektorów systemu LUMA w raportowanym okresie.  

 

Rysunek 5. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 uzyskanych od 15 listopada 2018 r. do  30 listopada 2019 r. na 20 detektorach  w Jastrzębiu-Zdroju. 

  

0

100

200

300

400

µg/m3



„Miejski Model Jakości Powietrza dla miasta Jastrzębie-Zdrój wraz z prognozą jakości powietrza” Analiza, interpretacja i wnioski z badania rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM10. 
 

19 

Zauważalna zmienność czasowa stężeń pozwala na identyfikację okresów, w których przez dłuższy czas utrzymywały się wysokie stężenia pyłu PM10 praktycznie we wszystkich badanych 

lokalizacjach. Okresy te pokrywają się z analizą epizodów wysokich stężeń ujętych w dziale 2. Powyższe zestawienie wyników pozwala również zidentyfikować lokalizacje, 

w których przebiegi stężeń w czasie wykazują inny charakter od pozostałych. Szczegółową analizę przebiegów stężeń dobowych dla poszczególnych detektorów przedstawiono poniżej. 

 

Na wykresach uwzględniono fakt zmiany poziomów alarmowania i informowania dla pyłu PM10 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, które weszło w życie w dniu 11 października 2019 r. Poziomy obniżono z 300 µg/m3 do 150 µg/m3 w przypadku 

poziomu alarmowania i z 200 µg/m3 do 100 µg/m3 w przypadku poziomu informowania. 

 

 
Rysunek 6. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy al. Piłsudskiego w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 
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Rysunek 7. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. 1 Maja w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 

 

Rysunek 8. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. B.Czecha w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 
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Rysunek 9. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Bogoczowiec/ul. Boża Góra Prawa w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią 
z 20 detektorów. 

 

Rysunek 10. Przebieg stężeń 24-godz. pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Cieszyńska 101 w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 
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Rysunek 11. Przebieg stężeń 24-godz. pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Cieszyńskia 148 w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 

 

Rysunek 12. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Fredry w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 
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Rysunek 13. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Gagarina w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 

 

Rysunek 14. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Gajowa/ul. Cemntarna w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 
detektorów. 
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Rysunek 15. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Katowicka w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 

 

Rysunek 16. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Klubowa w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 
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Rysunek 17. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul.Komuny Paryskiej w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 

 

Rysunek 18Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Niepodległości w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 
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Rysunek 19. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Opolska w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 

 

Rysunek 20. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Piastów w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 
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Rysunek 21. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Pszczyńska w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 

 

Rysunek 22. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Ruchu Oporu w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 
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Rysunek 23. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Staszica w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 

 

Rysunek 24. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Szkolna w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 
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Rysunek 25. Przebieg stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 uzyskanych w całym okresie badania na detektorze przy ul. Wielkopolska w Jastrzębiu- Zdroju w porównaniu ze średnią z 20 detektorów. 
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6. Wnioski z badań rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM10 z użyciem Systemu Badania 
Jakości Powietrza – LUMA 

Poniżej przedstawiono wnioski z badań rozkładu stężeń pyłów PM2,5 i PM10 z użyciem Systemu Badania Jakości Powietrza –LUMA.  

1. Badanie jakości powietrza zużyciem systemu LUMA wykazało przestrzenne i czasowe zróżnicowanie stężeń w 20 

lokalizacjach na terenie miasta.  W systemie LUMA wykorzystano unikatowe połączenie zaawansowanych technik 

modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wraz z integracją danych z 20 detektorów zamontowanych na terenie 

miasta (w tym 2 detektorów autonomicznych). 

2. W okresie 15 listopada 2018 r. – 30 listopada 2019 r. w Jastrzębiu-Zdroju miało miejsce 20 epizodów wysokich stężeń pyłu 

zawieszonego PM10. Występowanie epizodów pokrywało się ze specyficznymi warunkami atmosferycznymi. 

W poszczególnych okresach występowania epizodów średnia temperatura wahała się w zakresie od -6,5°C do +6,6°C, 

a średnia temperatura ze wszystkich dni, w których odnotowano epizod wynosiła 0,6°C. Jednocześnie w okresach 

epizodów nie odnotowano wysokich prędkości wiatru, które średnio wynosiły 2,4 m/s.. 

3. Zastosowanie matematycznego modelowania jakości powietrza kalibrowanego siecią detektorów pozwoliło na 

wykonanie dodatkowych analiz jakości powietrza w okresie prowadzonych badań. 

4. Okresy, w których jakość powietrza była najgorsza to grudzień 2018 r., styczeń 2019 r. oraz przełom października i grudnia 

2019 r. W tych okresach odnotowano duże epizody wysokich stężeń pyłu zawieszonego PM10. W grudniu  

2018 r. zanotowano dobowe stężenie pyłu na poziomie 257,3 µg/m3. Na 18 detektorach zamontowanych w mieście 

przekroczone zostało dopuszczalne stężenie dobowe PM10, najwyższe stężenie dobowe zanotowano na detektorze 

zlokalizowanym przy ul. Komuny Paryskiej. W styczniu 2019 r. zanotowano dobowe stężenie pyłu na poziomie 339,6 

µg/m3. Na wszystkich detektorach zamontowanych w mieście przekroczone zostało dopuszczalne stężenie dobowe PM10, 

najwyższe stężenie dobowe zanotowano na detektorze zlokalizowanym przy ul. B. Czecha. Na przełomie października i 

listopada 2019 r. zanotowano dobowe stężenie pyłu na poziomie 261,2 µg/m3. Na 17 detektorach zamontowanych w 

mieście przekroczone zostało dopuszczalne stężenie dobowe PM10, najwyższe stężenie dobowe zanotowano na 

detektorze zlokalizowanym przy ul. Fredry. 

5. W analizowanym okresie od 19 stycznia 2019 r. do 23 stycznia 2019 r. najgorszą jakość powietrza można zaobserwować 

na obszarze osiedli Złote Łany, Bogoczowiec, Chrobrego oraz na terenie Sołectwa Moszczenica. 

6. Dzięki zastosowaniu systemu LUMA,  wykonano symulację wpływu wzrostu wielkości emisji z poszczególnych grup źródeł, 

które to mogły być przyczyną podwyższonych stężeń pyłu PM10 jaki miał miejsce w okresie od 19 stycznia 

2019 r. do 23 stycznia 2019 r. - Wskazano jednocześnie, iż na terenie miasta znajdują się lokalizacje, które mają duży lub 

większościowy udział niskiej emisji w ogólnym stężeniu pyłu PM10, fakt ten nie powinien być ignorowany zważywszy na 

wysokość stężeń sięgającą 400 µg/m3. 

7. Dzięki danym historycznym i modelowaniu rozprzestrzenienia zanieczyszczeń Systemu Badania Jakości Powietrza – LUMA 

dokonano analizy zmienności w czasie odnotowanych stężeń pyłów w poszczególnych jednostkach urbanistycznych 

miasta w dniu 20 stycznia 2019 r., w którym odnotowano najwyższe średniodobowe stężenie pyłu PM10 o wartości 339,6 

µg/m3 na stacji detektora przy ul. B. Czecha. 

8. Dokonano analizy ilości dni w których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu PM10 w podziale na 

okresy obejmujące cały okres badania, okresy grzewcze i okres pozagrzewczy. W każdym z rozpatrywanych okresów, 

największy udział w dniach z przekroczeniami dopuszczalnych stężeń dobowych pyłu PM10 przypada na detektory 

zlokalizowane przy ulicach Fredry, Bogoczowiec/Boża Góra Prawa, Komuny Paryskiej oraz B. Czecha. Ma to istotne 

znaczenie dla podejmowanych przyszłych działań poprawiających jakość powietrza w mieście Jastrzębie-Zdrój. 

9. Dokonano analizy i zaprezentowano na wykresach przebiegi stężeń dobowych pyłu PM10 i PM2,5 dla wszystkich 20 

lokalizacji detektorów systemu LUMA w raportowanym okresie. Wykresy obrazują bardzo istotnie wyróżniające się na tle 

pozostałych lokalizacji przekroczenia na detektorach przy ul. Pszczyńska, ul. Komuny Paryskiej, ul. Fredry, ul. 

Bogoczowiec/ul. Boża Góra Prawa, ul. B. Czecha. 
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