
 

  

W MARCU 2017 ROKU MIASTO PIASECZNO PRZY WSPÓŁPRACY Z LABORATORIUM 

ZDROCHEM DZIAŁAJĄCYM PRZY CENTRUM NAUK BIOLOGICZNO CHEMICZNYCH UW 

URUCHOMIŁO SYSTEM MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA. ZAINSTALOWANO DO TESTÓW 

5 URZĄDZEŃ WYKRYWAJĄCYCH STĘŻENIE PYŁU ZAWIESZONEGO PM10, PM2.5 i PM1.0; 

PODSUMOWANIE WYNIKÓW 

BADAŃ 11 MARCA 2017 – 24 CZERWCA 2017. 
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PODSUMOWANIE 

WYNIKÓW BADAŃ 
11 MARCA 2017 – 24 CZERWCA 2017.  

SMOG POD KONTROLĄ 

Zanieczyszczenie środowiska na skutek emisji pyłów przez człowieka jest 

problemem widocznym w każdym większym mieście. Palenie produktami nie 

przeznaczonymi do spalania w domowych piecach: śmieciami, opakowaniami 

zawierającymi szkodliwe związki PVC, PET zbieranymi często przez cały rok 

powoduje wydzielanie szkodliwych często rakotwórczych związków, 

wynikających z niecałkowitego spalania. Projekt „System telemetrii pyłów 

zawieszonych PM10, PM2.5, PM1.0 w powietrzu dla gminy Piaseczno” miał 

na celu zwiększyć świadomość ekologiczna mieszkańców i przypomnieć 

o odpowiedzialności za środowisko, w którym żyjemy. W tym celu 

uruchomiony został portal informacyjny piaseczno.czujnikimiejskie.pl. 

CZUJNIKI SMOGU 

Na potrzeby pomiarów zainstalowano w uzgodnionych z Gminą Piaseczno 

lokalizacjach autonomiczne bezprzewodowe stacje do analizy pyłu 

zawieszonego PM10, PM2.5, PM1.0. Zostały umieszczone na kluczowych 

obiektach np. szkołach: ul. Orężnej, ul. Szkolnej, ul. Świętojańskiej, al. 

Kasztanów oraz przy oczyszczalni ścieków w Piasecznie. Lokalizacje 

czujników zostały wybrane w taki sposób, aby reprezentowane były różne typy 

zabudowy i zagospodarowania terenu: zabudowa wielorodzinna ze znacznym 

udziałem zieleni wysokiej (ul. Szkolna), intensywna zabudowa jednorodzinna 

z niewielkim udziałem zieleni, głównie niskiej (ul. Orężna), intensywna 

zabudowa jednorodzinna ze średnim udziałem zieleni wysokiej (ul. 

Świętojańska), ekstensywna zabudowa jednorodzinna z bardzo wysokim 

udziałem zieleni wysokiej (al. Kasztanów), tereny produkcji, składów itp. 

(oczyszczalnia ścieków). Czujniki badają stężenie pyłu metodą laserową 

i przekazują wyniki do portalu internetowego mapa.czujnikimiejskie.pl, który 

uwzględniając aktualne dane meteorologiczne prezentuje w formie graficznej 

otrzymane dane pomiarowe. Dane przedstawiane są zgodnie 

z obowiązującymi w Polsce poziomami indeksu jakości powietrza. 

Wyniki analiz zostały dodatkowo zaprezentowane mieszkańcom gminy na 

prezentacji zorganizowanej podczas dnia Energii i Recyklingu. Przedstawione 

zostały wnioski z pomiarów oraz zaprezentowany został sprzęt pomiarowy. 

SYSTEM 

TELEMETRII 

PYŁÓW 

ZAWIESZONYCH 

PM10, PM2.5, 

PM1.0 W 

POWIETRZU DLA 

GMINY PIASECZNO 

 

 

Rys. Stacja pomiarowa jakości 

powietrza zainstalowana na 

obszarze miasta Piaseczno. 

piaseczno.czujnikimiejskie.pl
mapa.czujnikimiejskie.pl
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PIASECZNO.CZUJNIKIMIEJSKIE.PL 

Portal internetowy  

 

  

W ramach wykonanych 

prac uruchomiono 

dedykowany portal 

proekologiczny. Głównym 

zadaniem projektu jest 

budowanie i wzrost 

świadomości ekologicznej 

mieszkańców Gminy na 

temat jakości powietrza, 

którym oddychamy. 

Zanieczyszczenie 

powietrza ma bezpośredni 

wpływ na nasze zdrowie. 

Zwracajmy uwagę czym 

palimy, bo tym będziemy 

oddychać. Możliwość 

pozyskania lokalnych 

danych dotyczących 

lokalnego stanu 

zanieczyszczenie 

powietrza daje możliwość 

powiązania go z najbliższą 

emisją. Identyfikacja źródeł 

zanieczyszczeń możliwa 

dzięki systemowi 

monitoringu powietrza 

umożliwia dokładne 

wdrożenie działań poprawy 

jakości środowiska, co 

powinno dać pozytywny 

impuls dla mieszkańców do 

proekologicznego działania 

na rzecz lokalnego 

środowiska. 

PIASECZNO.CZUJNIKIMIEJSKIE.PL
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MAPA.CZUJNIKIMIEJSKIE.PL  

Publiczna mapa zanieczyszczeń 

 

 

Dla mieszkańców gminy 

Piaseczno uruchomiono, 

na prośbę Zamawiającego, 

publiczny portal z graficzną 

ilustracją jakości powietrza 

w punktach pomiarowych. 

Aktualna wartość indeksu 

powietrza przedstawiana 

została za pomocą koloru 

zgodnie z polskim 

indeksem jakości 

powietrza. 

Jakość powietrza opisana 

została również opisem 

związanym z zaleceniami 

co do aktywności fizycznej 

na zewnątrz budynków 

zgodnie z zaleceniami 

GIOŚ. Czujniki rejestrowały 

również dane pogodowe, tj.  

temperaturę i wilgotność. 

Dodatkowo zainteresowani 

mieszkańcy mieli dostęp do 

dobowego wykresu zmian 

jakości powietrza oraz do 

danych historycznych, 

określanych za pomocą 

wskazania daty i godziny 

wymaganego pomiaru.  

Przedstawione dane  

dostępne był również na 

urządzeniach mobilnych 

 z systemem Android i iOS. 

file:///E:/Moje%20dokumenty/Google_drive/BiuroRach_Kur/Zdrochem/Umowy/2017/2017_02_Czujniki_Piaseczno/PIASECZNO.CZUJNIKIMIEJSKIE.PL
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MAPA.CZUJNIKIMIEJSKIE.PL 

Portal dla użytkowników zarejestrowanych 

 

 

Dla mieszkańców gminy 

Piaseczno uruchomiono, 

na prośbę Zamawiającego, 

publiczny portal z graficzną 

ilustracją jakości powietrza 

w punktach pomiarowych. 

Aktualna wartość indeksu 

powietrza przedstawiana 

została za pomocą koloru 

zgodnie z polskim 

indeksem jakości 

powietrza. 

Jakość powietrza opisana 

została również opisem 

związanym z zaleceniami 

co do aktywności fizycznej 

na zewnątrz budynków 

zgodnie z zaleceniami 

GIOŚ. Czujniki rejestrowały 

również dane pogodowe, tj.  

temperaturę i wilgotność. 

Dodatkowo zainteresowani 

mieszkańcy mieli dostęp do 

dobowego wykresu zmian 

jakości powietrza oraz do 

danych historycznych, 

określanych za pomocą 

wskazania daty i godziny 

wymaganego pomiaru.  

Przedstawione dane  

dostępne był również na 

urządzeniach mobilnych 

 z systemem Android i iOS. 

 

file:///E:/Moje%20dokumenty/Google_drive/BiuroRach_Kur/Zdrochem/Umowy/2017/2017_02_Czujniki_Piaseczno/PIASECZNO.CZUJNIKIMIEJSKIE.PL
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CZUJNIKI JAKOŚCI POWIETRZA 

Autonomiczne bezprzewodowe stacje pomiarowe  

 

 

  

Zainstalowane na obszarze 

Miasta i Gminy Piaseczno 

stacje pomiarowe zasilane 

są z wewnętrznych ogniw 

energetycznych 

zapewniających 6 miesięcy 

nieprzerwanej pracy, 

uzyskane dane o jakości 

powietrza przesyłają do 

serwera centralnego za 

pomocą bezprzewodowych 

sieci WiFi i GSM. 

Parametry zastosowanych 

sensorów: 

Dokładność po kalibracji: 

+/- 10µg/m3 do 200µg/m3 

Zakres temperatur pracy:  

-20 ℃ do +60 ℃ 

Zakres wilgotności pracy: 

0 - 99% 

Na podstawie kalibracji dla 

każdego sensora 

dokonywana jest korekcja 

przesyłanych danych, z 

wykorzystaniem informacji o 

warunkach 

atmosferycznych. Należy 

mieć na uwadze, że zasada 

działania czujników 

uniemożliwia wykonywanie 

pomiarów jakości powietrza 

podczas wilgotności 

przekraczającej 99%, np. 

podczas mgły. Informacja 

taka znajduje się na portalu. 

file:///E:/Moje%20dokumenty/Google_drive/BiuroRach_Kur/Zdrochem/Umowy/2017/2017_02_Czujniki_Piaseczno/PIASECZNO.CZUJNIKIMIEJSKIE.PL
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ŚWIĘTOJAŃSKA 18 / S.P. nr 1 im. 4 PDP im. J. Kilińskiego 

Podsumowanie wyników pomiarów jakości powietrza 

 

Rys. Średnia miesięczna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Świętojańska 18. 

 

Rys. Średnia dzienna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Świętojańska 18. 
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Rys. Średnia godzinna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Świętojańska 18 

 

Podsumowanie 

W Polsce normy (dobowe) dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach: 

- poziom dopuszczalny 50 µg/m3, 

- poziom informowania 200 µg/m3, 

- poziom alarmowy 300 µg/m3; 

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich 

skutków dla ludzkiego zdrowia. 

Średnia miesięczna zawartość pyłów zawieszonych dla lokalizacji Świętojańska 18 nie przekroczyła w miesiącu 

marcu 2017 r. - 42 µg/m3 jest to poziom bezpieczny dla zdrowia.  

Duża 58% różnica pomiędzy obserwowaną zawartością pyłów w okresach letnim (czerwiec) i zimowym (marzec) 

świadczy o niskiej emisji jako głównym źródle pyłów zawieszonych dla wspomnianej lokalizacji. 

Maksymalny obserwowany uśredniony epizod smogowy o wartości 146 µg/m3 świadczy o braku narażania 

czujnika na bezpośrednią emisję z sąsiadujących budynków oraz braku większych źródeł emisji w lokalizacji. 

Dobowe poziomy zawartości pyłów zawieszonych przedstawione na ostatnim rysunku wskazują, że najniższa 

zawartość pyłów zawieszonych występuje w godzinach od ok. 11:00 do 16:00. W tych godzinach najlepiej 

planować aktywność fizyczną na zewnątrz, dzięki temu osoby są najmniej narażone na skutki działania smogu. 

Wyższe poziomy zawartości pyłu zawieszonego występują również w czasie dni wolnych od pracy - sobót 

i niedziel. 
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Kasztanów 12 / S.P. nr 2 im. Ewy Krauze 

Podsumowanie wyników pomiarów jakości powietrza 

 

 

Rys. Średnia miesięczna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Kasztanów 12. 

 

Rys. Średnia dobowa zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Kasztanów 12. 
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Rys. Średnia godzinna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Kasztanów 12. 

Podsumowanie 

W Polsce normy (dobowe) dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach: 

- poziom dopuszczalny 50 µg/m3, 

- poziom informowania 200 µg/m3, 

- poziom alarmowy 300 µg/m3; 

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich 

skutków dla ludzkiego zdrowia. 

Średnia miesięczna zawartość pyłów zawieszonych dla lokalizacji Kasztanów 12 nie przekroczyła w miesiącu 

marcu 2017 r. - 52 µg/m3 jest to poziom zbliżony do poziomu bezpiecznego dla zdrowia.  

Różnica 61% pomiędzy obserwowaną zawartością pyłów w okresach letnim (czerwiec) i zimowym (marzec) 

świadczy o niskiej emisji jako głównym źródle pyłów zawieszonych dla wspomnianej lokalizacji. 

Maksymalny obserwowany uśredniony epizod smogowy o wartości 155 µg/m3 świadczy o braku narażania 

czujnika na bezpośrednią emisję z sąsiadujących budynków oraz braku większych źródeł emisji w lokalizacji. 

Dobowe poziomy zawartości pyłów zawieszonych przedstawione na ostatnim rysunku wskazują, że najniższa 

zawartość pyłów zawieszonych występuje w godzinach od ok. 12:00 do 16:00. W tych godzinach najlepiej 

planować aktywność fizyczną na zewnątrz, dzięki temu osoby są najmniej narażone na skutki działania smogu. 

Specyfiką lokalizacji był wyższy niż dla innych lokalizacji 77% zawartości pyłów grubszych PM10 w stosunku do 

pyłu drobnego PM2.5 sytuacja taka mogła być spowodowana prowadzeniem prac budowlanych w pobliskiej 

szkole. Zjawisko to widać również w spadku o 61% poziomu pyłu PM10 w okresie marzec – czerwiec. 
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Szkolna 14  / S.P. nr 5 im. K.K. Baczyńskiego 

Podsumowanie wyników pomiarów jakości powietrza 

 

Rys. Średnia miesięczna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Szkolna 14. 

 

Rys. Średnia dobowa zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Szkolna 14. 
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Rys. Średnia godzinna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Szkolna 14. 

Podsumowanie 

W Polsce normy (dobowe) dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach: 

- poziom dopuszczalny 50 µg/m3, 

- poziom informowania 200 µg/m3, 

- poziom alarmowy 300 µg/m3; 

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich 

skutków dla ludzkiego zdrowia. 

Średnia miesięczna zawartość pyłów zawieszonych dla lokalizacji Szkolna 14 nie przekroczyła w miesiącu 

marcu 2017 r. - 41 µg/m3 jest to poziom znacznie poniżej poziomu bezpiecznego dla zdrowia.  

Różnica 63% pomiędzy obserwowaną zawartością pyłów w okresach letnim (czerwiec) i zimowym (marzec) 

świadczy o niskiej emisji jako głównym źródle pyłów zawieszonych dla wspomnianej lokalizacji. Specyfiką 

lokalizacji była średnio mniejsza dobowa zmienność zawartości pyłu Pm10 w ciągu doby 51%, co świadczy 

o większym wpływie ruchu samochodowego na całkowity poziom pyłów zawieszonych w powietrzu. 

Maksymalny obserwowany uśredniony epizod smogowy o wartości 337 µg/m3 świadczy o narażania czujnika na 

bezpośrednią emisję z sąsiadujących budynków oraz lub innych większych źródeł emisji w okolicy. 

Dobowe poziomy zawartości pyłów zawieszonych przedstawione na ostatnim rysunku wskazują, że najniższa 

zawartość pyłów zawieszonych występuje w godzinach od ok. 10:00 do 18:00. W tych godzinach najlepiej 

planować aktywność fizyczną na zewnątrz, dzięki temu osoby są najmniej narażone na skutki działania smogu. 

 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Średnia emisja pyłów PM10  - Szkolna 14



  

1
2

 
Orężna 3b / Filia S.P. nr 5 im. K.K. Baczyńskiego 

Podsumowanie wyników pomiarów jakości powietrza 

 

Rys. Średnia miesięczna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Orężna 3B. 

 

Rys. Średnia dzienna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Orężna 3B. 
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Rys. Średnia godzinna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Orężna 3B. 

Podsumowanie 

W Polsce normy (dobowe) dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach: 

- poziom dopuszczalny 50 µg/m3, 

- poziom informowania 200 µg/m3, 

- poziom alarmowy 300 µg/m3; 

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich 

skutków dla ludzkiego zdrowia. 

Średnia miesięczna zawartość pyłów zawieszonych dla lokalizacji Orężna 3B  nie przekroczyła w miesiącu 

marcu 2017 r. - 44 µg/m3 jest to poziom poniżej poziomu bezpiecznego dla zdrowia.  

Różnica 61% pomiędzy obserwowaną zawartością pyłów w okresach letnim (czerwiec) i zimowym (marzec) 

świadczy o niskiej emisji jako głównym źródle pyłów zawieszonych dla wspomnianej lokalizacji. 

Maksymalny obserwowany uśredniony epizod smogowy o wartości 412 µg/m3 świadczy o narażania czujnika na 

bezpośrednią emisję z sąsiadujących budynków oraz lub innych większych źródeł emisji w okolicy. 

Dobowe poziomy zawartości pyłów zawieszonych przedstawione na ostatnim rysunku wskazują, że najniższa 

zawartość pyłów zawieszonych występuje w godzinach od ok. 12:00 do 18:00. W tych godzinach najlepiej 

planować aktywność fizyczną na zewnątrz, dzięki temu osoby są najmniej narażone na skutki działania smogu. 
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Żeromskiego 39  / Przedsiębiorstwo Wodociągów  

i Kanalizacji w Piasecznie sp. z o.o. 

Podsumowanie wyników pomiarów jakości powietrza 

 

Rys. Średnia miesięczna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Żeromskiego 39. 

 

Rys. Średnia dzienna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Żeromskiego 39. 
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Rys. Średnia godzinna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Żeromskiego 39. 

 

Podsumowanie 

W Polsce normy (dobowe) dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach: 

- poziom dopuszczalny 50 µg/m3, 

- poziom informowania 200 µg/m3, 

- poziom alarmowy 300 µg/m3; 

Poziom dopuszczalny – 50 µg/m3, mówi o tym, że jakość powietrza nie jest dobra, ale nie wywołuje ciężkich 

skutków dla ludzkiego zdrowia. 

Średnia miesięczna zawartość pyłów zawieszonych dla lokalizacji Żeromskiego 39 nie przekroczyła w miesiącu 

marcu 2017 r. - 34 µg/m3 jest to poziom najniższy ze wszystkich obserwowanych lokalizacji, znacznie poniżej 

poziomu bezpiecznego dla zdrowia.  

Różnica 52% pomiędzy obserwowaną zawartością pyłów w okresach letnim (czerwiec) i zimowym (marzec) 

świadczy o niskiej emisji jako głównym źródle pyłów zawieszonych dla wspomnianej lokalizacji, jednakże 

znacznie większy jest wpływ pyłu wtórnego na wskazania czujnika jakości powietrza. 

Maksymalny obserwowany uśredniony epizod smogowy o wartości 112 µg/m3 świadczy o braku narażania 

czujnika na bezpośrednią emisję z sąsiadujących budynków oraz lub innych większych źródeł emisji w okolicy. 

Dobowe poziomy zawartości pyłów zawieszonych przedstawione na ostatnim rysunku wskazują, że najniższa 

zawartość pyłów zawieszonych występuje w godzinach od ok. 12:00 do 18:00. W tych godzinach najlepiej 

planować aktywność fizyczną na zewnątrz, dzięki temu osoby są najmniej narażone na skutki działania smogu. 
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Konstancin, Wierzejewskiego 12 / WIOŚ Konstancin-Jeziorna, 

Wierzejewskiego 12 (WIOŚ w Warszawie) 

Stacja odniesienia 

 

Średnia miesięczna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Konstancin - Wierzejewskiego 12 

 

Średnia dzienna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Konstancin - Wierzejewskiego 12 
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Średnia godzinna zawartość pyłu zawieszonego PM10 w lokalizacji Konstancin - Wierzejewskiego 12 

 

Szczegółowe dane pomiarowe dostępne są na stronie mapa.czujnikimiejskie.pl. 

 

 

Raport sporządziła:  

dr Eliza Kurek 

Zdrochem sp. z o.o. 

Centrum Nauk Biologiczno – Chemicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego 

ul. Żwirki i Wigury 101 
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