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Definicja







Webster – Mgła obciążona i zanieczyszczona dymem pochodzącym ze spalania paliw oraz wyziewami
chemicznymi ,ale także mgła wywołana działaniem promieniowania ultrafioletowego na atmosferę
zanieczyszczoną węglowodorami i tlenkami azotu pochodzącymi ze spalin samochodowych.
Cambridge – mieszanina dymu, gazów I oparów chemicznych, występująca w atmosferze głównie
miejskiej, powodująca utrudnienia w oddychaniu i działająca szkodliwie dla zdrowia ludzi.
GIOŚ (Sygnały 2016) – Smog aerozolowy
(zimowy) jest zjawiskiem
atmosferycznym powstającym w wyniku
pierwotnej emisji pyłu i zanieczyszczeń
gazowych do powietrza i powstawania
pyłu wtórnego w wyniku reakcji
chemicznych zachodzących w
atmosferze, w warunkach
meteorologicznych sprzyjających
kumulacji zanieczyszczeń takich jak cisza
wiatrowa, silna inwersja termiczna,
zamglenie, średnia dobowa temperatura
powietrza poniżej 5˚C.
I wiele innych…..

Źródło:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRzRtjalDqqeCRzEmM_nReUeOcKM9693Q9eRyQNeNONTytj995
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Źródła
zanieczyszczeń
Zanieczyszczenie

Główne źródła (w tym naturalne)

Lotne związki
organiczne (VOC)

spalanie paliw, spaliny z silników, opary paliw na
stacjach benzynowych, powierzchnie lakierowane,
rozpuszczalniki organiczne, wegetacja roślinna

Wielopierścieniow
proces spalania paliw stałych, odpadów, resztek
e węglowodory
roślinnych itp. w warunkach z miejscowym deficytem
aromatyczne
tlenu w palenisku, palenie tytoniu…
(WWA)
spalanie paliw – energetyka i ogrzewanie, spaliny z
Tlenki azotu (NO,
silników, rafinerie, przemysł papierniczy, zakłady
NO2)
unieszkodliwiania odpadów…
spalanie paliw – energetyka i ogrzewanie, rafinerie,
Ditlenek siarki
przemysł papierniczy, zakłady unieszkodliwiania
(SO2)
odpadów…
spalanie paliw – energetyka i ogrzewanie, spaliny z
Pyły
silników, wulkany, pożary lasów, erozja spowodowana
(PM10,PM2,5)
wiatrem..
W dolnych warstwach atmosfery ozon formowany jest
w przypadku gdy zanieczyszczenia emitowane w
wyniku spalania paliw, działania silników
spalinowych, przez rafinerie, przemysł papierniczy,
Ozon (O3)
zakłady unieszkodliwiania odpadów i inne źródła
reagują chemicznie w wyniku oddziaływania
promieniowania słonecznego.

fot. http://keywordsuggest.org/gallery/559062.html
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Skutki


WWA (benzo(a)piren) - podrażnia oczy, nos, gardło i oskrzele, jest związkiem silnie rakotwórczym,
posiadającym właściwości mutagenne.



Pyły (PM10, PM2,5) - przyśpieszają procesy miażdżycowe, wpływają na zaburzenia rytmu serca czy
zwiększają ryzyko zawałów, powodują alergie, zapalenie spojówek, suchość gardła, trudności z
oddychaniem czy uporczywy kaszel.



Ditlenek siarki (SO2) – podrażnienia górnych
dróg oddechowych i skóry.



Tlenki azotu (NO, NO2) – choroby płuc i oskrzeli,
obrzęk płuc, wzrost wrażliwości astmatyków
na alergeny.



Ozon (O3) - Upośledza funkcje płuc,
nasila objawy zapalenia oskrzeli i rozedmy,
sprzyja występowaniu ataków astmatycznych

Fot. http://adst.mp.pl/img/articles/aktualnosci/kids-air-pollutionmask.jpg
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Smog w Polsce –
źródła zanieczyszczeń


Dzięki uruchomieniu Państwowego Monitoringu Środowiska od 25 lat mamy dostęp do
rzeczywistych danych na temat stanu zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Publikowane corocznie
przez GIOŚ raporty wskazują zarówno źródła , aktualny stan oraz trendy zmian stanu zanieczyszczenia
powietrza atmosferycznego w Polsce.
Źródła podstawowych zanieczyszczeń - Dane za 2014:
Źródło zanieczyszczenia

PM2,5

PM10

B(a)P

Spalanie paliw poza
przemysłem

49,5%

48,5 %

86%

Transport

13,5%

9%

2,1%

Koksownie

-

-

10,3

Spalanie w przemyśle

7,7%

8,1%

0,3%

Produkcja energii

10,0%

9,3%

0,1%

Zagospodarowanie
odpadów

4,9%

4,9%

1,1%

Źródło: Raport GIOŚ 2016, Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów
prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
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Stan zanieczyszczenia
środowiska – Trend
Przykładowy wykres trendu średnich stężeń wybranych zanieczyszczeń
w latach 2008-15 świadczy, ze nie odnotowano istotnej poprawy jakości
powietrza atmosferycznego w wybranym okresie dla wybranych
zanieczyszczeń i lokalizacji.

Źródło: Raport GIOŚ 2016, Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w
ramach Państwowego Monitoringu Środowiska
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Stan zanieczyszczenia
środowiska – Trend

Źródło: GIOŚ Sygnały 2016
66

Stan zanieczyszczenia
powietrza śledzony
na bieżąco




Pomiary chwilowe
dostępne online:
http://powietrze.gios.
gov.pl/pjp/current
(dostępna jest
również aplikacja
mobilna)
Dzięki czytelnej
formie i przyjazności
obsługi każdy może
szybko dotrzeć do
informacji o
aktualnym stężeniu
zanieczyszczeń w
wybranej lokalizacji i
w sposób łatwy
zinterpretować
wyniki.
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current
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Polski smog
na tle Europy

BaP 2014
Czerwone i ciemniejsze kropki oznaczają, że
stężenia zanieczyszczeń przekraczają
dopuszczalny poziom.
Czerwone i ciemniejsze
kropki oznaczają, że
stężenia zanieczyszczeń
przekraczają
dopuszczalny poziom.

Żródło: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
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Polski smog
na tle Europy

PM2,5 2014
Czerwone i ciemniejsze kropki oznaczają, że
stężenia zanieczyszczeń przekraczają
dopuszczalny poziom.
Czerwone i ciemniejsze
kropki oznaczają, że
stężenia zanieczyszczeń
przekraczają
dopuszczalny poziom.

Żródło: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
99

Polski smog
na tle Europy

PM10 2014
Czerwone i ciemniejsze kropki oznaczają, że
stężenia zanieczyszczeń przekraczają
dopuszczalny poziom.
Czerwone i ciemniejsze
kropki oznaczają, że
stężenia zanieczyszczeń
przekraczają
dopuszczalny poziom.

Żródło: https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016
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Przyczyny


Standard budynków

Źródło:
www.iee.org.pl Efektywność Energetyczna w Polsce - Przegląd 2016
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Przyczyny


Rodzaj i jakość kotłów:



Z czego węglowe to:

Źródło:
www.iee.org.pl Efektywność Energetyczna w Polsce - Przegląd 2016
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Uniwersalne działania
zmierzające do
ograniczenia emisji
Tereny z zabudową indywidualną i indywidualnymi źródłami ogrzewania :
 Termomodernizacja istniejących zasobów
 Zmiana nośników energii na niskoemisyjne, w tym jeżeli to możliwe
– Stosowanie niskoemisyjnych systemów zasilania w ciepło
budynków indywidualnych
 Energooszczędne użytkowanie budynków i urządzeń
 ………………………….
Tereny miejskie z rozwiniętymi systemem ciepłowniczym:
 Ograniczenie indywidualnego transportu na rzecz komunikacji
zbiorowej, szczególnie w centrach miast
 Dalsze ograniczenie indywidualnego ogrzewania na rzecz ciepła
systemowego
 Energooszczędne technologie oświetlenia, przemysłowe i transport
 Podnoszenie świadomości mieszkańców poprzez kampanie
informacyjno - edukacyjne
 ……………………………….

http://portalkomunalny.pl/energooszc
zedne-oswietlenie-gminie-331426/

http://www.transportpubliczny.pl/wiadomosci/polkowicekupuja-szesc-elektrobusow-53882.html
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Działania
skrojone na miarę
Działanie kompleksowe, czyli:
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, obejmujący:
– Diagnozę lokalnych zagrożeń i identyfikację ich źródeł
– Wytyczenie celów oraz horyzontu czasowego w jakim należy
je osiągnąć
– Analizę możliwości i wybór środków realizacji tych celów
– Opracowanie planu realizacji, finansowania i
harmonogramu działań.
 oraz jego realizacja.
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Bariery i propozycje
ich przełamania
Bariery:
 Brak mechanizmów wsparcia dla termomodernizacji indywidualnego budownictwa;
 Niewystarczające preferencje dla stosowania indywidualnych odnawialnych źródeł energii w budynkach;
 Niska świadomość zagrożeń;
 Ubóstwo energetyczne.
Środki ich przełamywania:
 Rozwiązania prawne i organizacyjne zakazujące stosowania określonych rodzajów paliw oraz urządzeń do
ogrzewania budynków i mieszkań (np. Uchwały antysmogowe dla Krakowa, województw małopolskiego i
śląskiego,– rozszerzenie tych rozwiązań na pozostałe obszary kraju nie tylko te najbardziej zagrożone
występowaniem smogu);
 Opracowanie i wdrożenie systemu dofinansowania termomodernizacji budynków indywidualnych oprócz
FTiR szczególnie na terenach, gdzie problem smog występuje na największą skalę i gdzie wdrożono już
prawne rozwiązania antysmogowe;
 Walka z ubóstwem energetycznym – stworzenie lokalnych programów pomocy rodzinom dotkniętym
ubóstwem energetycznym;
 Włączenie do programu dofinansowania termomodernizacji montażu indywidualnych OZE w budynkach
 Zintensyfikowanie kampanii informacyjno – edukacyjnych zarówno dla społeczeństwa jak i przedstawicieli
administracji państwowej i samorządowej.
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Inicjatywy
antysmogowe w Polsce
Mapa z EP z podjętymi działaniami

Źródło: Inicjatywa Efektywna Polska efektywnapolska.pl
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AyUBvIhoTqGbxGXF8
MyPuzib_9g&ll=51.9602756696294%2C17.138671868749952&z=6
1616

Podsumowanie

 Zjawiska występowania smogu w Polsce nie da się już
ignorować lecz aktywnie działać w kierunku jego
wyeliminowania.
 Dyskusja reprezentantów środowisk mających wpływ na
działania antysmogowe, która rozpocznie się za chwilę
przybliży zapewne nam obraz w jakim stopniu jesteśmy
zdeterminowani prowadzić działalność antysmogową i czy
mamy szanse na osiągnięcie sukcesów w dającym się
przewidzieć terminie.
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Dziękuję za uwagę
Andrzej Wiszniewski
Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
e-mail: awiszniewski@nape.pl
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