„Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata
2013-2015” stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późn. zm.).
Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
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WSTĘP
Potrzeba opracowania Aneksu nr 1 do „PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU
ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO na lata 2013 – 2015” wynika
głównie z wprowadzenia następujących zmian:
 w Podsystemie monitoringu jakości powietrza uaktualniona została informacja
dotycząca stacji i stanowisk pomiarowych,
 w Podsystemie monitoringu hałasu ustalona została lokalizacja przekrojów
pomiarowych hałasu w środowisku, w których w 2014 roku zostaną wykonane
pomiary, w celu określenia wskaźników długookresowych i krótkookresowych.
Aneks został przygotowany na podstawie opracowanych w Departamencie Monitoringu
i Informacji o Środowisku GIOŚ „Wytycznych do opracowania wojewódzkich programów
Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2013-2015” (2012 r.).
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1. Blok - presje
W zadaniu: Pozyskiwanie informacji o źródłach i ładunkach substancji odprowadzanych
do powietrza dla potrzeb rocznej i wstępnej oceny jakości powietrza oraz prognoz
krótkoterminowych wraz z rozwiązaniami systemowymi, należy zmienić zdanie:
,,Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykona inwentaryzację emisji ze źródeł
przemysłowych na podstawie wykazów zawierających zbiorcze zestawienia informacji
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, przekazywanych
przez podmioty gospodarcze do WIOŚ.” (str. 6)
na następujące:
,,Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wykona inwentaryzację emisji ze źródeł
przemysłowych na podstawie wykazów zawierających zbiorcze zestawienia informacji
o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat, przekazywanych
przez podmioty gospodarcze do WIOŚ, a od 2014 r. wyłącznie do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego, który niezwłocznie będzie przekazywał do WIOŚ
w Warszawie niezbędne dane w uzgodnionej formie.”

2. Podsystem monitoringu jakości powietrza
Aneks nr 1 do WPMŚ w zakresie monitoringu powietrza dotyczy trzech aspektów:

zmiany w treści w rozdziale dot. presji,

zmiany w treści w rozdziale dot. podsystemu monitoringu jakości powietrza,

zmiany map dotyczących lokalizacji stacji automatycznych (mapa 2.1.1.) i stacji
manualnych (mapa 2.1.2.),

weryfikacji wykazu stanowisk działających w wojewódzkim systemie oceny jakości
powietrza (zmiany w tabelach 2.2.1., 2.2.2. stanowiących załącznik nr 1 do WPMŚ).
Do rozdziału 2.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza należy:
W zadaniu: Badanie i ocena jakości powietrza w strefach należy po zdaniu:
„W latach 2013-2015 przewidziano pomiary na 180 stanowiskach pomiarowych, w tym 124 z
automatycznym pomiarem, z czego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w
Warszawie będzie prowadził pomiary na 146 stanowiskach pomiarowych (91
automatycznych i 55 manualnych).” (str. 17)
dodać zdanie:
„W związku z rezygnacją wykorzystywania do oceny jakości powietrza wyników z 3 stacji
PGNiG Termika (Warszawa-Bernardyńska, Warszawa-Puszczy Solskiej, WarszawaPorajów), a także pyłu PM10 ze stacji WIOŚ Warszawa-Marszałkowska, oraz likwidacją
stacji WIOŚ w Wołominie, a także uruchomieniem nowych pomiarów automatycznych:
PM2,5 na 4 stacjach (Legionowo-Zegrzyńska, Żyrardów-Roosevelta, Płock-Reja, RadomTochtermana) oraz ozonu na stacji Piastów-Pułaskiego zmieni się liczba stanowisk
pomiarowych. W latach 2014-2015 przewidziano pomiary na 170 stanowiskach
pomiarowych, w tym 115 z automatycznym pomiarem, z czego Wojewódzki Inspektorat
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Ochrony Środowiska w Warszawie będzie prowadził pomiary na 148 stanowiskach
pomiarowych (94 automatycznych i 54 manualnych).”
Oraz zmienić zdanie: „Informacje o ryzyku wystąpienia przekroczeń oraz wystąpieniu
przekroczeń poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych będą przekazywane do
bazy PA prowadzonej przez GIOŚ.” (str. 18)
na następujące:
„Informacje o ryzyku wystąpienia przekroczeń oraz wystąpieniu przekroczeń poziomów
dopuszczalnych, docelowych i alarmowych będą przekazywane do Wojewódzkiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego, Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz bazy
Poziomy Alarmowe prowadzonej przez GIOŚ.”
W zadaniu: Pomiary stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2.5 dla potrzeb
monitorowania procesu osiągania krajowego celu redukcji narażenia zmienić zdanie:
„Pomiary będą prowadzone codziennie, metodą manualną wagową, na stacjach
zlokalizowanych w Warszawie: przy ul. Kondratowicza i ul. Wokalnej, w Radomiu przy ul.
Hallera oraz w Płocku przy ul. Reja.” (str. 19)
na następujące:
„Pomiary będą prowadzone codziennie, metodą manualną wagową, na stacjach
zlokalizowanych w Warszawie: przy ul. Kondratowicza i ul. Wokalnej, w Radomiu przy ul.
Hallera oraz w Płocku przy ul. Królowej Jadwigi.”
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Zmiana map
Mapę nr 2.1.1. Lokalizacja stacji automatycznych istniejących w województwie
mazowieckim (str. 15) należy zastąpić poniższą mapą:
Mapa nr 2.1.1. Lokalizacja stacji automatycznych istniejących w województwie
mazowieckim
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Mapę nr 2.1.2. Lokalizacja stacji manualnych istniejących w województwie mazowieckim
(str. 16) należy zastąpić poniższą mapą:
Mapa nr 2.1.2. Lokalizacja stacji manualnych istniejących w województwie mazowieckim

Zmiana załącznika nr 1
W załączniku nr 1 Podsystem monitoringu jakości powietrza (tabela 2.1.1.) „Wykaz
stanowisk działających w wojewódzkim systemie oceny jakości powietrza w latach 20132015 i stanowisk uzupełniających” zaznaczono 14 stanowisk pomiarowych, na których od
1 stycznia 2014 r. nie będą prowadzone pomiary, oraz dodano 4 nowe, na których od
1 stycznia 2014 r. rozpoczną się pomiary na stacjach automatycznych.
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W związku z powyższym cały załącznik nr 1 do „Programu Państwowego Monitoringu
Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015” należy zastąpić załącznikiem
nr 1 do Aneksu nr 1 do „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa
Mazowieckiego na lata 2013-2015”.

3.

Podsystem monitoringu hałasu

Do rozdziału 2.4. Podsystem monitoringu hałasu w zadaniu: Pomiary i ocena stanu
akustycznego środowiska w części opisowej (str.43) należy zamienić zdania:
„W 2013 roku dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska zaplanowano:
 wykonanie pomiarów hałasu komunikacyjnego w celu określenia wskaźników
długookresowych w 3 przekrojach oraz wskaźników krótkookresowych w 12 punktach
(tabela 2.4.1. – załącznik nr 4);”
na następujące:
„W latach 2013-2014 roku dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska zaplanowano:
 wykonanie w 2013 roku pomiarów hałasu komunikacyjnego w celu określenia
wskaźników długookresowych w 3 przekrojach oraz wskaźników krótkookresowych
w 12 punktach (tabela 2.4.1. – załącznik nr 4);
 wykonanie w 2014 roku pomiarów hałasu komunikacyjnego w celu określenia
wskaźników długookresowych w 3 przekrojach oraz wskaźników krótkookresowych
w 12 punktach (tabela 2.4.2. – załącznik nr 4);”.
W miejsce zdania:
„Na mapie 2.4.1. oraz w tabeli 2.4.1. przedstawiono lokalizację oraz opis punktów
pomiarowych zaplanowanych na 2013 rok – pomiary będą wykonywane przez laboratorium
WIOŚ.”
wstawić zdanie:
„Na mapach 2.4.1. i 2.4.2. oraz w tabelach 2.4.1 i 2.4.2. przedstawiono lokalizację oraz opis
punktów pomiarowych zaplanowanych na 2013 i 2014 rok – pomiary będą wykonane przez
laboratoria WIOŚ.”;
W miejsce zdania:
„Liczba przekrojów pomiarowych oraz ich lokalizacja będzie ustalona na podstawie analizy
monitoringu z 2013 r., zgłoszonych interwencji oraz możliwości finansowych;”
wstawić zdanie:
„Liczba przekrojów pomiarowych oraz ich lokalizacja będzie ustalona na podstawie analizy
monitoringu z 2013 r. i 2014r., zgłoszonych interwencji oraz możliwości finansowych;”
Za mapą 2.4.1. (Lokalizacja planowanych punktów pomiarowych hałasu w roku 2013)
wstawić mapę 2.4.2. (Lokalizacja planowanych punktów pomiarowych hałasu w roku 2014).
W załączniku nr 4 Tabele do wojewódzkiego programu monitoringu środowiska na lata
2013-2015 „Podsystem monitoringu hałasu” po tabeli „2.4.1. Zestawienie punktów
pomiarowych monitoringu hałasu w województwie mazowieckim w roku 2013” wstawić
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tabelę „2.4.2. Zestawienie punktów pomiarowych monitoringu hałasu w województwie
mazowieckim w roku 2014”.

Mapa 2.4.2. Lokalizacja planowanych punktów pomiarowych hałasu w 2014 r.
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4. Bazy danych PMŚ w ramach SI Ekoinfonet
Do rozdziału 5.1. Bazy danych PMŚ w ramach SI Ekoinfonet
należy zmienić zdanie:
„Dane są również na bieżąco udostępniane Zarządowi Dróg Miejskich w Warszawie w celu
prezentacji ich na portalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (http://
zszr.zdm.waw.pl/), a także organizacji Zielone Mazowsze celem publikacji m.in. na portalu
Klimat bez sadzy (http://klimatbezsadzy.pl).”
na następujące:
„Dane są również na bieżąco udostępniane Zarządowi Dróg Miejskich w Warszawie w celu
prezentacji ich na portalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem
(http://zszr.zdm.waw.pl), a także organizacji Zielone Mazowsze celem publikacji m.in. na
portalu Klimat bez sadzy (http://klimatbezsadzy.pl) oraz do badań nad optymalizacją
predykcji stężenia pyłu zawieszonego w Pracowni Fizyki Ochrony Środowiska
w Narodowym Centrum Badań Jądrowych w Otwocku – Świerku” (str. 56).
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