
 

 

Województwo opolskie wprowadza pionierski program ochrony powietrza LIFE. Poniżej 

zamieszczamy obszerne opracowanie przygotowane specjalnie dla naszego portalu dzięki 

uprzejmości i współpracy z opolskim urzędem marszałkowskim. 

 

Projekt pn. „Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa 

opolskiego”, LIFE19 GIE/PL/000398 - LIFE_AQP_Opolskie_2019. Pl jest finansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Programu LIFE i współfinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

DIAGNOZA 

Problem złej jakości powietrza jest głównym problemem środowiskowym na terenie województwa 

opolskiego, a jego bezpośrednie skutki dotykają całe społeczeństwo województwa. 

Od ponad 10 lat opracowywane są i wdrażane na poziomie regionalnym programy ochrony powietrza. 

W województwie opolskim pomimo prowadzenia wielu działań na rzecz poprawy jakości powietrza, 

najistotniejszym problemem nadal pozostają: w sezonie letnim – zbyt wysokie stężenia ozonu 

troposferycznego, a w sezonie zimowym – ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego PM10 

i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu.  

Spośród krajów Unii Europejskiej skala przekroczeń normy jakości powietrza w Polsce w odniesieniu 

do benzo(a)pirenu jest największa. Przekroczenia występują we wszystkich województwach, przy czym 

najwyższe stężenia tego zanieczyszczenia odnotowano w południowej i centralnej Polsce.  

W roku 2018 r. w województwie opolskim stwierdzono, że: obszar objęty przekroczeniem norm pyłu 

zawieszonego PM10 zamieszkuje 378 tys. osób; na ponadnormatywne stężenia pyłu zawieszonego 

PM2,5 narażonych jest 72 tys. mieszkańców oraz obszar, na którym nie są spełnione wartości stężeń 

docelowych dla B(a)P występuje we wszystkich gminach – a na ponadnormatywne stężenia narażona 

jest prawie cała populacja województwa (ok. 1 mln osób).  

 

a) b) c)  

Rysunek 1. Obszary przekroczeń uzyskane w ocenie jakości powietrza za rok 2018 dla a) pyłu zawieszonego PM10, b) pyłu 

zawieszonego PM2,5 (powyżej 25 g/m3) i c) benzo(a)pirenu. 

  



 

 

Za przyczynę niewystarczającej skuteczności realizacji programu uznano brak systemu zarządzania 

tj. odpowiednich narzędzi oraz kompetencji w samorządach lokalnych. Także z raportu NIK wynika, 

że zasadniczym problemem w funkcjonowaniu systemu stanowi sposób wdrażania rozwiązań 

mających na celu poprawę jakości powietrza. Zatem środki legislacyjne i administracyjne podjęte do tej 

pory w Polsce są niewystarczające i konieczne jest ich wzmocnienie na szczeblu krajowym, 

regionalnym i lokalnym. 

Główne przyczyny złej jakości powietrza: 

1. Brak systemu zarządzania 

2. Niska świadomość społeczna skali problemu 

3. Brak środków finansowych na realizację działań naprawczych 

4. Niewystarczająca współpraca 

5. Brak dokładnej inwentaryzacji 

6. Rzadka sieć stacji pomiarowych 

POTRZEBA I GENEZA 

W związku z powyższym w celu rozwiązania występującego w województwie opolskim problemu 

środowiskowego i wypracowania prawidłowego modelu systemu zarządzania jakością powietrza 

opracowano projekt o dofinansowanie w ramach Programu LIFE pn. „Wdrożenie systemu zarządzania 

jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego”. 

Projekt zakłada, że wszystkie zawarte w nim elementy, takie jak: edukacja, informacja, wpłyną 

na politykę poprawy jakości powietrza, poprawią świadomość grup docelowych, zwiększą 

zainteresowanie, kompetencje i zaangażowanie w kwestię zastąpienia nielogicznych źródeł 

ogrzewania. W rezultacie nastąpi wzrost inwestycji (tj. wymiana wysokoemisyjnych, nieekologicznych 

kotłów). Wszystkie te założone działania są niezbędne do osiągnięcia efektu końcowego, czyli 

skoncentrowanie się na tworzeniu warunków do podnoszenia świadomości społecznej i rozwijaniu 

systemu efektywnej obsługi działań na rzecz realizacji programu ochrony powietrza i usunięciu 

obecnych barier. Obecnie barierą nie jest brak dostępności zasobów finansowych wspierających 

wymianę źródeł ogrzewania, ale brak wystarczającej świadomości, zwłaszcza w części społeczeństwa, 

która jest najbardziej odpowiedzialna za negatywny wpływ na jakość powietrza. Innym ważnym 

problemem jest brak wystarczającego wsparcia, aby pokonać bariery związane z realizacją projektów 

wymiany źródeł ciepła. W związku z tym intensywność działań miękkich związanych przede wszystkim 

z bezpośrednimi spotkaniami z mieszkańcami ma kluczowe znaczenie dla wywołania intensywnego 

impulsu do trudnych działań, które bezpośrednio poprawiają jakość powietrza oraz tych działań 

związanych z rozwojem i wdrożeniem systemu zarządzania programem ochrony powietrza, a także 

przygotowanie kompetencji gminnych koordynatorów POP do wspierania mieszkańców, a także 

przygotowanie systemu informacji o jakości powietrza mają kluczowe znaczenie dla wywołania 

intensywnego impulsu do trudnych działań, które bezpośrednio poprawiają jakość powietrza. 

Od 2018 roku trwały prace nad przygotowaniem projektu do Programu LIFE, czyli od momentu 

ogłoszenia przez Komisję Europejską naboru. Program LIFE to instrument finansowy UE, ustanowiony 

na okres programowania 2014-2020, z którego finansowane są projekty w zakresie ochrony 

środowiska i zapobieganiu zmianom klimatu. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania 



 

 

wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także 

identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska w tym przyrody.  

O planach związanych ze złożeniem wniosku do Programu LIFE były poinformowane wszystkie gminy 

województwa opolskiego. Gminy zostały zaproszone do współpracy przy tworzeniu podstawowych 

założeń wniosku, jak również do uczestnictwa w projekcie jako Partnerzy. Deklaracje udziału 

w projekcie złożyło 30 samorządów z województwa opolskiego, w tym wszystkie miasta powiatowe. 

Udział partnerów z miast średnich i gmin wiejskich ma na celu zrównoważenie przyjmowanych 

rozwiązań w projekcie, zapewniając ich uniwersalność dla całego województwa i replikację rozwiązań 

na pozostałe gminy województwa po zakończeniu projektu. 

Jednocześnie trwały prace nad pozyskaniem partnerów ze środowiska naukowego. Rolą partnera 

miało być: wsparcie kompetencyjne w przygotowywaniu systemu baz danych i systemu IT oraz 

przeprowadzenie procesu dydaktycznego (studia podyplomowe). Dodatkowo trwały prace nad 

pozyskaniem partnera międzynarodowego: sąsiadujące z województwem opolskim po stronie czeskiej 

Kraj Ołomuniecki i Kraj Morawsko-Śląski. Współpraca z Partnerem z Czech ma na celu: wymianę 

informacji o emisji napływowej w czasie rzeczywistym i wykorzystanie jej w systemie prognoz oraz 

wykorzystanie doświadczeń w realizacji działań naprawczych prowadzonych w Czechach. 

W maju 2019 r. otrzymaliśmy informację, iż projekt uzyskał minimalną wymaganą ilość punktów. 

Jednakże w świetle jego miejsca w rankingu i zasobach finansowych dostępnych w ramach naboru 

2018 projekt znalazł się na liście rezerwowej. Zarząd Województwa Opolskiego podjął decyzję 

o zwiększeniu szans na pozyskanie dofinansowania i ponowne złożenie wniosku w naborze 2019. 

Zgodnie z informacjami pozyskanymi z NFOŚiGW nasz projekt w Podprogramie działań na rzecz 

środowiska był jedyny liście rezerwowej (pozostałe projekty z Polski zostały odrzucone, gdyż nie 

otrzymały wymaganej ilości punków). 

W naborze 2019 zgodnie z informacjami pozyskanymi z KE złożono 1100 Concept Note ze wszystkich 

państw członkowskich do Podprogramu działań na rzecz środowiska. Nasz Concept Note został 

oceniony przez Komisję Europejską jako posiadający wymaganą jakość i uplasował się na wystarczająco 

wysokim poziomie na liście rankingowej. Otrzymaliśmy zatem zaproszenie KE do złożenia pełnego 

wniosku (Full Proposal) o dofinansowanie. Zgodnie z informacjami pozyskanymi z NFOŚiGW 

do drugiego etapu dostało zaproszenie z KE osiem projektów z Podprogramu działań na rzecz 

środowiska, w tym w Zarządzaniu i informacji w zakresie środowiska – 2 projekty (nasz i Instytutu 

Ekologii i Terenów Uprzemysłowionych).  

W maju 2020 r. otrzymaliśmy informację, iż nasz projekt przeszedł do kolejnego etapu – etapu rewizji, 

a po pozytywnym zakończeniu tego etapu otrzymaliśmy dofinansowanie. Umowę o dotację z Komisją 

Europejską podpisaliśmy w listopadzie 2020 r. (ok. 55% wartości projektu). Jednocześnie trwały prace 

nad pozyskaniem współfinansowania do projektu z NFOŚiGW (ok. 40% wartości projektu). 

Po otrzymaniu pozytywnej oceny wniosku i przyznaniu współfinansowania w październiku 2020 r. 

podpisaliśmy umowę o współfinansowanie z NFOŚiGW. Zatem uzyskaliśmy na realizacji projektu LIFE 

ok. 95 % dofinansowania ze środków zewnętrznych – z Unii Europejskiej w ramach Programu LIFE 

i ze środków NFOŚiGW. 



 

 

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROJEKTU 

Głównym zamierzeniem projektu jest przygotowanie administracji województwa opolskiego, 

zaangażowanej w realizację zadań wyznaczonych w programie do efektywnej i zgodnej z założeniami 

realizacji działań naprawczych oraz zaangażowanie mieszkańców województwa opolskiego 

do realizacji programu. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie zdolności i poprawa skuteczności administracji publicznej 

województwa opolskiego w stosunku do działań naprawczych określonych w programie ochrony 

powietrza. Cel będzie realizowany poprzez przygotowanie i wdrożenie do praktyki samorządów 

województwa opolskiego, na wszystkich jego poziomach (gmina, powiat, województwo) jednolitego 

systemu informacyjnego wspierającego realizację programu ochrony powietrza oraz zwiększenie 

świadomości społecznej w zakresie problematyki jakości powietrza poprzez zwiększenie 

zaangażowania samorządów, społeczeństwa oraz organizacji pozarządowych i podmiotów lokalnych 

w realizację działań naprawczych oraz działania na rzecz zapewnienia publicznego wsparcia dla działań 

naprawczych w zakresie programu ochrony powietrza. 

Podczas realizacji projektu opracowany zostanie m.in.: 

1. Model zarządzania programem środowiskowym 

Realizacja działań mających na celu zwiększenie kompetencji gminnych koordynatorów POP 

i wyposażenie miejsc pracy w niezbędne zasoby informacyjne np. system informatyczny, baza danych. 

W ramach projektu LIFE w 42 samorządach lokalnych, uczestniczących w tym przedsięwzięciu 

(Współbeneficjentów projektu) zostali zatrudnieni gminni koordynatorzy POP. Koordynatorzy już 

pracują w swoich urzędach, a w październiku rozpoczęli specjalnie przygotowane przez Politechnikę 

Opolską studia podyplomowe pn. „Poszerzenie kompetencji koordynatorów programu ochrony 

powietrza” – wszystko po to, by lepiej i skuteczniej pomagać mieszkańcom swoich gmin, mieszkańcom 

Województwa Opolskiego.  

2. Regionalny system diagnozowania jakości powietrza 

W celu pozyskiwania wsparcia społeczeństwa dla realizacji programu ochrony powietrza przygotowany 

i udostępniony zostanie wszystkim stronom regionalny system monitorowania jakości powietrza, 

dokonujący pomiarów w wielu miejscach (71 punktów, po jednym w każdej gminie województwa), 

w oparciu o dane pomiarowe z niskokosztowych pyłomierzy, zintegrowany i skalibrowany z pomiarową 

siecią krajową i istniejącymi już gminnymi sieciami monitoringu uzupełniającego. Dzięki temu 

informacja o stanie jakości powietrza będzie bardziej dostępna i wiarygodna (skalibrowana, pomiary 

z sieci gminnych będą weryfikowane) a poprzez bezpośrednią bliskość pomiaru budząca zwiększenie 

zaangażowanie zainteresowanych podmiotów. Zwiększy to także zaangażowanie pozostałych gmin 

(nie będących Współbeneficjentami) do włączenia się w działania realizujące program ochrony 

powietrza. 

3. System informatyczny do monitorowania, raportowania i aktualizacji programu 

Realizowane są działania mające na celu utworzenie systemu IT wspierającego zarządzanie jakością 

powietrza, będącego również platformą sprawozdawczą z realizacji działań określonych w programie 

ochrony powietrza wraz z określeniem wymaganych efektów ekologicznych. 



 

 

4. Program studiów podyplomowych 

Opracowanie programu studiów podyplomowych „uszytych na miarę” dla koordynatorów POP, 

będących osobami odpowiedzialnymi za nadzór nad realizacją i wdrożeniem programu ochrony 

powietrza. Koordynatorzy podczas 2 semestralnych studiów pogłębią wiedzę i umiejętności 

m.in. w zakresie efektywności energetycznej budynków i ochrony powietrza. To pomoże skutecznie 

doradzać mieszańcom w zakresie termomodernizacji i ograniczenia emisji poprzez likwidację 

nieekologicznych systemów ogrzewania. To także niezbędna wiedza do przygotowania gminnego 

programu ochrony powietrza, czyli zaprojektowania działań naprawczych oraz opracowania planu ich 

realizacji i określenia niezbędnego do tego budżetu. Obok zagadnień typowo technicznych i związanych 

z ochroną środowiska, podczas studiów koordynatorzy wzmocnią także swoje umiejętności 

interpersonalne, aby nie tylko dostarczyć fachową wiedzę, ale potrafić na ten temat rozmawiać 

z mieszkańcami. Już dziś każdy z gminnych koordynatorów posiada zakupiony w ramach projektu, nie 

tylko niezbędny sprzęt usprawniający pracę w urzędzie, ale również urządzenia umożliwiające pomiar 

zanieczyszczeń powietrza, pomiar wilgotności drewna, a już niebawem kamery termowizyjne 

z niezbędnym oprogramowaniem do przeprowadzenia uproszczonego audytu energetycznego 

budynku. Dzięki temu Koordynator pomoże w doborze najlepszego pod względem rodzaju i mocy 

źródła ciepła oraz modernizacji energetycznej budynku. Pomoże też w przygotowaniu wniosku 

o dotację. Jako specjaliści, będą również prowadzić spotkania edukacyjne dla mieszkańców – i tych 

młodszych, i tych starszych – aby mobilizować ich do aktywnego włączenia się w działania na rzecz 

czystszego powietrza w województwie opolskim. 

Wytworzony model zarządzania programem środowiskowym ocenia się jako przydatny nie tylko dla 

programu ochrony powietrza, ale także dla realizacji innych planów i programów środowiskowych, 

których realizacja powinna być skoordynowana w skali regionu czy kraju. Z tego powodu przewiduje 

się przeniesienie rozwiązań organizacyjnych i koncepcyjnych wytworzonych w projekcie do realizacji 

innych polityk środowiskowych realizowanych w województwie opolskim, takich jak np. wojewódzki 

plan gospodarki odpadami, plan adaptacji do zmian klimatu czy plan gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Termin realizacji: 2 lata 

Budżet: ok. 3 mln euro 

Finansujący: KE – ok. 55% 

Współfinansujący: NFOŚiGW – ok. 40% 

Wkład własny – ok. 5% - Województwo Opolskie – Beneficjent Koordynujący oraz Współbeneficjenci: 
gminy i Politechnika Opolska 

Współbeneficjenci projektu:  

• Politechnika Opolska, 

• 42 gminy (wszystkie 11 miast powiatowych, 16 gmin miejsko-wiejskich, 15 gmin wiejskich): 

Opole, Brzeg, Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrodzień, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, 

Gorzów Śląski, Grodków, Jemielnica, Kędzierzyn-Koźle, Kluczbork, Korfantów, Krapkowice, 

Komprachcice, Lewin Brzeski, Lubsza, Łubniany, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olesno, 

Olszanka, Otmuchów, Ozimek, Paczków, Pokój, Praszka, Prószków, Prudnik, Radłów, Rudniki, 

Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski, Turawa, Walce, Zawadzkie, Zdzieszowice 

i Zębowice. 



 

 

 

Rysunek 2.  Mapa obszaru realizacji projektu LIFE w województwie opolskim 

Partnerzy projektu:  

• Kraj Ołomuniecki i Kraj Śląsko-Morawski – rzetelne informowanie o stanie powietrza 

na terenie przygranicza polsko-czeskiego oraz wymiana doświadczeń z zakresu narzędzi 

i metod działań,  

• Ministerstwo Rozwoju i Technologii, 

• Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, 

• Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 

• WFOŚiGW w Opolu, 

• WIOŚ w Opolu, 

• Opolska Loża BCC, 

• Opolski Alarm Smogowy, 

• Starostwa powiatowe w: Brzegu, Prudniku, Opolu i Krapkowicach. 

WYBRANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU 

Realizując określony w projekcie cel związany z organizacją i wdrożeniem jednolitego systemu 

zarządzania jakością powietrza w regionie przygotowaliśmy koncepcję zarządzania regionalnym 

programem środowiskowym na wszystkich poziomach zarządzania, która została poddana 

konsultacjom wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego województwa opolskiego, a następnie 

zaktualizowana pod kątem zgłoszonych propozycji i omówiona szczegółowo na Komitecie Sterującym 

Projektem LIFE. Koncepcja jest dokumentem wyjściowym do wdrożenia systemu zarządzania jakością 

powietrza, jak również do utworzenia niezbędnego systemu informatycznego wspierającego 

zarządzanie jakością powietrza.  

W kontekście osiągnięcia celu związanego ze zwiększeniem świadomości społecznej w dziedzinie 

jakości powietrza zrealizowanych zostało wiele działań. Przygotowaliśmy platformę współpracy 

bezpośredniej Współbeneficjentów, w ramach której opracowaliśmy wstępny Program seminariów dla 

koordynatorów POP i innych partnerów na podstawie zebranych oczekiwań / potrzeb 



 

 

Współbeneficjentów. Przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy seminarium w zakresie prawa 

miejscowego w ochronie powietrza i prowadzenia edukacji ekologicznej. 

Zaprojektowaliśmy program kształcenia kompetencji koordynatora POP. W dniu 30 czerwca 2021 r. 

został zatwierdzony plan studiów i treści sylabusów (szczegółowy program studiów) uchwałą Senatu 

Politechniki Opolskiej o uruchomieniu studiów podyplomowych. Współbeneficjent – Politechnika 

Opolska przygotował dokument pn. „Profil Kandydata na stanowisko Gminnego Koordynatora POP 

i wstępne kompetencje kandydata do odbycia Studiów Podyplomowych na Wydziale Mechanicznym 

Politechniki Opolskiej”. We wrześniu 2021 r. rozpoczęła się rekrutacja na studia podyplomowe 

pn. „Poszerzenie kompetencji koordynatorów Programu Ochrony Powietrza”. W dniach 

22- 24 września 2021 r. odbył się kurs przygotowawczy, a od 1 października 2021 r. rozpoczęły się 

dwusemestralne studia podyplomowe.  

W ramach realizacji działań edukacyjnych gminni koordynatorzy POP sporządzili harmonogramy 

spotkań z mieszkańcami. Z powodu panującej sytuacji pandemii konieczne było przełożenie spotkań 

na okresy bardziej bezpieczne dla mieszkańców. Łącznie, mimo trudnej sytuacji epidemiologicznej, 

Współbeneficjenci – gminni koordynatorzy POP przeprowadzili 69 spotkań z mieszkańcami. Aby 

spotkania mogły być atrakcyjne dla mieszkańców przygotowaliśmy materiały informacyjno-

edukacyjne, które oprócz przekazu edukacyjnego służą jako materiały promocyjne realizowanego 

projektu LIFE. W ramach przeprowadzanych zgodnie z harmonogramem 69 spotkań, udało się dotrzeć 

z przekazem edukacyjnym do ok. 1,5 tys. osób. Gminni koordynatorzy POP przeprowadzili również 

indywidualne spotkania i konsultacje z mieszkańcami, które odbywają się u Współbeneficjentów. 

Przeprowadzili oni w swoich gminach ok. 7 416 takich indywidualnych spotkań, na których udzielili 

porady, pomocy 9 626 osobom. W ramach konsultacji, koordynatorzy udzielają pomocy przy 

wypełnianiu, składaniu oraz rozliczaniu wniosków związanych z wymianą nieekologicznych źródeł 

ciepła. W ramach realizacji zadań promocyjnych, edukacyjnych Współbeneficjenci zaprojektowali i 

opublikowali 60 artykułów w prasie lokalnej, wyemitowanych zostało 48 spotów radiowych o zasięgu 

lokalnym. Oprócz komercyjnych narzędzi promocji tworzyliśmy i publikowaliśmy materiały 

informacyjno-promocyjne, posty na portalach społecznościowych, fanpage samorządów. W ramach 

przeprowadzanych przez gminnych koordynatorów POP spotkań informacyjno-edukacyjnych oraz 

indywidualnych spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, gminni koordynatorzy POP byli pomocni 

w wypełnianiu i złożeniu ponad 1,3 tys. wniosków o dofinansowanie wymian kotłów. W ramach 

działań kontrolnych, Współbeneficjenci przeprowadzili ponad 1,3 tys. kontroli pod kątem 

przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów. 

    

69 spotkań 
(1 500 

mieszkańców) 
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indywidualnych 
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udzielenie pomocy 
9 626 osobom 

ok. 1300 wniosków 
o dotację 



 

 

W ramach planowania i realizacji rozpowszechniania wiedzy i wyników projektu zorganizowaliśmy 

i przeprowadziliśmy konferencję otwierającą projekt pod hasłem „OPOLSKIE WEŹ GŁĘBOKI ODDECH”, 

która cieszyła się dużym zainteresowaniem – w konferencji on-line uczestniczyły 184 osoby, a 390 osób 

oglądała transmisję na fanpage.  

Zaprojektowaliśmy i uruchomiliśmy stronę internetową projektu www.powietrze.opolskie.pl i fanpage 

https://www.facebook.com/LIFEopolskie/, które na bieżąco są uzupełniane o nowe treści. 

Wystąpiliśmy na 21 konferencjach / seminariach / wydarzeniach, a projekt był prezentowany 

w 11 z nich. Wzięliśmy udział w konkursie o Nagrodę Cesarza Maksymiliana za wkład w tworzenie 

polityki lokalnej i regionalnej w Europie (2021).  

Realizacja projektu przyniosła niesamowite efekty w postaci uzyskanych efektów środowiskowych. 

Dzięki organizacji i wdrażaniu jednolitego systemu zarządzania jakością powietrza w regionie, 

współpracy gminnych koordynatorów POP z innymi partnerami projektu, wdrożono szereg działań, 

które bezpośrednio przyczyniły się do poprawy jakości powietrza. Gminy, w których zatrudniono 

gminnych koordynatorów POP, wymieniły znacznie więcej niskosprawnych urządzeń grzewczych – 

ok. 79% wszystkich wymian zrealizowanych w województwie opolskim, a ich mieszkańcy chętniej 

korzystają z dostępnych form finansowania.  

Z rocznych ocen jakości powietrza w województwie opolskim wynika, że nastąpiła poprawa 

standardów jakości powietrza, natomiast nadal są przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłów 

zawieszonych (PM10, PM2,5) i docelowych zanieczyszczeń w powietrzu benzo(a)pirenu. W roku 2021 

liczba mieszkańców zamieszkujących obszary przekroczeń zmniejszyła się: ze względu na pył 

zawieszony PM10 – o 24% w stosunku do roku 2019 i o 83,4% w stosunku do roku 2018; ze względu 

na pył PM2,5 – o 74,4% w stosunku do roku 2018 i ze względu na B(a)P – o 30,2% w stosunku do roku 

2018. 

http://www.powietrze.opolskie.pl/
https://www.facebook.com/LIFEopolskie/

