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ANALIZA TRENDÓW ZMIAN ST ĘŻEŃ ZANIECZYSZCZE Ń 
POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIEM 

ANALYSIS OF TRENDS OF AIR POLLUTANTS CONCENTRATIONS   
IN MASOVIAN VOIVODESHIP 

Abstrakt:  Celem pracy było określenie trendów zmian stężeń imisyjnych podstawowych zanieczyszczeń 
powietrza, takich jak NO2, SO2, PM10, O3, dla wybranych miejscowości w województwie mazowieckim. 
Podstawą opracowań były dane z okresu 2005-2016, zarejestrowane na automatycznych stacjach monitoringu 
powietrza w 4 różnych miejscowościach województwa. Każda z wybranych stacji reprezentowała jedną z 4 stref 
województwa. 1-godzinne surowe dane chwilowe pozyskane z bazy danych Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska uśredniono do stężeń średniomiesięcznych. Uzyskane serie czasowe danych średniomiesięcznych 
posłużyły do wizualizacji zmian i do statystycznej oceny trendów. Wyznaczone trendy zostały wykorzystane do 
oceny zagrożenia środowiska. W wyniku analizy trendów stwierdzono, że ogólna tendencja poziomów stężeń 
zanieczyszczeń w województwie mazowieckim jest spadkowa. Największe obniżenie poziomów stężeń  
w powietrzu odnotowano w przypadku SO2. Dla stężeń PM10 także zaobserwowano tendencję spadkową.  
W przypadku NO2 zmiany stężeń były mniej regularne i  kierunek zmian zależał od położenia stacji. Dla stężeń O3 
stwierdzono spadek lub stabilizację poziomu stężeń. 

Słowa kluczowe: zanieczyszczenia powietrza, monitoring powietrza, województwo mazowieckie, stężenia 
zanieczyszczeń, długoletnie trendy 

Wprowadzenie 

Poziom stężeń podstawowych zanieczyszczeń powietrza jest monitorowany przez 
służby ochrony środowiska we wszystkich krajach rozwiniętych. Powszechnie 
wykorzystuje się do tego celu stacje automatyczne, które umożliwiają ciągły pomiar stężeń 
zanieczyszczeń i parametrów meteorologicznych. Jeżeli lokalizacja stacji monitoringu  
i metody pomiarowe nie zmieniają się przez długi okres, to dzięki zgromadzonym zbiorom 
danych można określać kierunki zmian poziomów stężeń imisyjnych. Długoletnie 
obserwacje pozwalają na wyznaczanie rzeczywistych trendów zmian. Krótsze serie 
czasowe, np. 2-3 letnie, są silnie obciążone wahaniami poziomów stężeń spowodowanymi 
czynnikami meteorologicznymi i wyznaczanie dla nich trendu może prowadzić do 
fałszywych wniosków. Sieć krajowa monitoringu powietrza funkcjonująca według nowych 
regulacji, zgodnych z aktami prawnymi Unii Europejskiej, rozpoczęła funkcjonowanie  
w 2004 roku [1, 2]. W latach wcześniejszych pomiary monitoringu powietrza odbywały się 
na innych zasadach [3]. Dlatego w przedstawianej pracy rok 2005 przyjęto jako 
początkowy w seriach czasowych poddanych analizie.  

Celem badań było określenie trendów zmian poziomu imisji podstawowych 
zanieczyszczeń powietrza.  Analizę wykonano na podstawie wieloletnich danych, 
pochodzących z kilku wybranych stacji monitoringu powietrza, zlokalizowanych  
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w województwie mazowieckim. Wyznaczenie trendów umożliwia wskazanie zagrożeń 
dotyczących jakości powietrza, które mogą pojawić się w przyszłości. 

Metodyka badań 

W analizie wykorzystano stężenia podstawowych zanieczyszczeń powietrza NO2, SO2, 
PM10 i O3, zarejestrowane w latach 2005-2016 na czterech stacjach monitoringu powietrza 
funkcjonujących w województwie mazowieckim: w Belsku, w Płocku (ul. Reja),  
w Radomiu (ul. Tochtermana) i w Warszawie (Targówek). W tabeli 1 przedstawiono opis 
rozpatrywanych stacji monitoringu jakości powietrza, podano informację o lokalizacji oraz 
scharakteryzowano typ stacji i typ obszaru reprezentowanego przez stację.  

 
Tabela 1 

Charakterystyka stacji monitoringu jakości powietrza, wg [4] 

Table 1  
Characteristics of air quality monitoring stations, according to [4] 

Stacja monitoringu Adres stacji Typ stacji Typ obszaru 

Belsk-IGFPAN Belsk Duży, Osiedle PAN 1 tła regionalnego pozamiejski 

Płock-Reja Płock, ul. Reja 28 tła miejskiego miejski 

Radom-Tochtermana Radom, ul. Tochtermana 1 tła miejskiego miejski 

Warszawa-Targówek Warszawa  Targówek, ul. Kondratowicza 8 tła miejskiego miejski 

 
Serie czasowe 1-godzinnych stężeń zostały pozyskane z bazy danych Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska. Wykorzystując wartości stężeń 1-godzinnych 
(chwilowych), obliczono stężenia średniomiesięczne. Dla poszczególnych zanieczyszczeń 
wyznaczono wieloletnie przebiegi średniomiesięcznych stężeń. Do przebiegów 
dopasowano trendy liniowe zmian poziomów tych stężeń. Linie trendu zostały wyznaczone 
metodą najmniejszych kwadratów. 

Wyniki i ich dyskusja 

Na rysunkach 1-4 przedstawiono przebiegi średniomiesięcznych stężeń zanieczyszczeń 
zarejestrowanych na stacjach monitoringu powietrza w okresie 2005-2016, oddzielnie dla 
NO2, SO2, PM10 i O3. Do każdego z wykresów dodano wyznaczoną linię trendu wraz  
z równaniem prostej opisującej trend.  

Na rysunku 1 zilustrowano zmiany stężeń NO2 na czterech różnych stacjach 
monitoringu. Na dwóch stacjach, w Belsku i Radomiu, zaobserwowano lekki wzrost stężeń.  
Na pozostałych dwóch stacjach, w Płocku i Warszawie, odnotowano tendencję spadkową. 
Można stwierdzić, że w przypadku NO2 kierunek zmian stężeń nie jest regularny i zależy 
od położenia stacji. 

Rysunek 2 ilustruje zmiany stężeń SO2. W okresie 12-letnim obserwuje się silny trend 
malejący poziomu tych stężeń. Spadek stężeń jest szczególnie widoczny w przypadkach 
maksymalnych stężeń średniomiesięcznych w kolejnych latach. Stężenie SO2 uznaje się za 
wskaźnik emisji związanych ze spalaniem paliw stałych, głównie węglowych. 
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 a)     

 
 b)     

 
 c)     

 
 d)     

 
Rys. 1. Przebieg średniomiesięcznych stężeń NO2 na stacjach monitoringu powietrza: a) w Belsku, b) w Płocku,  

c) w Radomiu, d) w Warszawie w okresie 2005-2016, z wyznaczonymi liniami trendu  

Fig. 1. The course of monthly average concentrations of NO2 at the air monitoring stations: a) in Belsk,  
b) in Plock, c) in Radom, d) in Warsaw in the period 2005-2016, with designated trend lines 
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 a) 
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 c) 

 
  d) 

 
Rys. 2. Przebieg średniomiesięcznych stężeń SO2 na stacjach monitoringu powietrza: a) w Belsku, b) w Płocku,  

c) w Radomiu, d) w Warszawie w okresie 2005-2016, z wyznaczonymi liniami trendu 

Fig. 2. The course of monthly average concentrations of SO2 at the air monitoring stations: a) in Belsk,  
b) in Plock, c) in Radom, d) in Warsaw in the period 2005-2016, with designated trend lines 
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Rys. 3. Przebieg średniomiesięcznych stężeń PM10 na stacjach monitoringu powietrza: a) w Belsku, b) w Płocku 

c) w Radomiu d) w Warszawie w okresie 2005-2016, z wyznaczonymi liniami trendu 

Fig. 3. The course of monthly average concentrations of PM10 at the air monitoring stations: a) in Belsk,  
b) in Plock, c) in Radom, d) in Warsaw in the period 2005-2016, with designated trend lines 
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Na rysunku 3 przedstawiono zmiany stężeń pyłów zawieszonych PM10.  
W analizowanym okresie nastąpił spadek stężeń PM10 na wszystkich rozpatrywanych 
stacjach monitoringu. 

Na rysunku 4 zilustrowano zmiany stężeń O3 na dwóch stacjach monitoringu -  
w Belsku i Radomiu. Z dwóch pozostałych stacji nie było wystarczająco kompletnych 
danych. Na stacji w Belsku zaobserwowano wyraźny spadek stężeń, podczas gdy na stacji 
w Radomiu odnotowano stabilizację poziomu stężeń O3. 

 
 a) 

 
 b) 

 
Rys. 4. Przebieg średniomiesięcznych stężeń O3 na stacjach monitoringu powietrza: a) w Belsku, b) w Radomiu  

w okresie 2005-2016, z wyznaczonymi liniami trendu 

Fig. 4. The course of monthly average concentrations of O3 at the air monitoring stations: a) in Belsk,  
b) in Radom in the period 2005-2016, with designated trend lines 

 
Analizując zmiany stężeń różnych zanieczyszczeń powietrza w województwie 

mazowieckim, można stwierdzić, że zdecydowanie przeważa tendencja spadkowa 
poziomów stężeń. Jest to szczególnie widoczne w przypadku SO2, w mniejszym stopniu dla 
PM10 i O3. Podobne trendy zostały odnotowane w województwie śląskim, chociaż przy 
znacznie wyższych poziomach stężeń zanieczyszczeń pierwotnych [5]. 

Wnioski 

12-letnie obserwacje poziomów stężeń podstawowych zanieczyszczeń 
zarejestrowanych na stacjach monitoringu powietrza województwa mazowieckiego 
pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:  
1. Ogólna tendencja poziomów stężeń zanieczyszczeń jest spadkowa. 
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2. Największe obniżenie poziomów stężeń w powietrzu odnotowuje się w przypadku 
stężeń SO2. 

3. Dla stężeń PM10 obserwuje się łagodną tendencję spadkową. 
4. Jedynie w przypadku NO2 zaobserwowano wzrost stężeń, ale tylko na dwóch stacjach. 

Na pozostałych dwóch stacjach odnotowano tendencję spadkową. 
5. Dla stężeń ozonu wykazano spadek lub stabilizację stężeń. 

Podziękowania 

Badania zostały wykonane w ramach badań statutowych Politechniki Częstochowskiej 
BS-PB-402-301/15. 
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ANALYSIS OF TRENDS OF AIR POLLUTANTS CONCENTRATIONS   
IN MASOVIAN VOIVODESHIP 

Department of Chemistry, Water and Wastewater Technology, Faculty of Environmental Engineering and 
Infrastructure, Czestochowa University of Technology, Częstochowa 

Abstract:  The purpose of the analysis was to determine the trends of changes in ambient concentrations of basic 
air pollutants, such as O3, NO2, SO2, PM10, for some chosen sites in Masovian Voivodship. The basis for the 
studies were data from the period 2005-2016, collected at automatic air monitoring stations at 4 different places in 
the Voivodship. Each of the selected stations represented one of the four provincial zones. Hourly data obtained 
from the database of the Chief Inspectorate of Environmental Protection were averaged to monthly concentrations. 
The obtained time series of monthly concentrations were used to visualize changes and to estimate trends.  
The determined trend lines have been used to assess the threat to the environment. As a result of the trend analysis, 
it was found that the general trend of pollutant concentration levels in the Masovian Voivodship is decreasing.  
The greatest reduction in air concentration levels was recorded in the case of SO2. In the case of concentrations of 
PM10, the downward trends were also observed. Only in the case of NOx, the changes in concentrations were less 
regular and the direction of changes depended on location of the station. For ozone concentrations, the decreasing 
or the stabilization were observed. 

Keywords: air monitoring, Masovian Voivodship, air pollutants, concentration, long-term trends 


