
SMOG.
5 MITÓWCzego o nim nie wiemy?

1.
Smog jest największy tam, gdzie
trwa pomiar stacjonarny. 
Serio! Ludziom się tak wydaje, że im dalej od  
czujnika, tym lepsze powietrze. Bardzo często  
pomiary stężeń są wyższe w miejscach,  
w których nie ma stacji.

2.
Smog jest największy
w centrum dużego miasta. 
Poza kilkoma metropoliami w Polsce, wyższe  
stężenia występują w miejscowościach małych  
i średnich. Np. Opoczno, Nowa Ruda, Nowy Targ.



3.
Smog jest wtedy, gdy go widać  
/mgła, chmura, pierzyna/
Nie! Często przy słonecznej pogodzie i w miarę  
przejrzystym powietrzu notowane są rekordowe  
stężenia.

4.
Smog jest wtedy, gdy jest zimno.
Nie! Jest wiele miejsc, gdzie smog pojawia się  
o każdej porze roku, gdy piece w domach są zimne.

5.
Gdzie niby smogu nie ma?
• na wsi 
• w górach
• poza miastem
• w pomieszczeniach
• ale też na wiosnę, latem i jesienią
Nieprawda! On tam jest.  
Smog jest również w uzdrowiskach.  
Stężenia zanieczyszczeń porównywane  
są do „miejskich” pomiarów. 
Nawet w górach występują poważne  
epizody smogowe. 



w hierarchii ważności w polskich  
warunkach.

ŹRÓDŁA SMOGU

Źródło: Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, cyt. za: Polski Alarm Smogowy  
https://polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/smog/szczegoly,skad-sie-bierze-smog,18.html

Źródła emisji pyłu PM10

1.
Niska emisja, czyli spaliny pochodzące  
z kotłów i pieców na paliwa stałe  
w gospodarstwach domowych.

2. 
Przemysł. Pomimo obowiązujących  
restrykcyjnych przepisów, przemysł to około  
1/5 emisji zanieczyszczeń w Polsce.

3. 
Transport drogowy. Od diesli z wyciętym  
katalizatorem do samochodów z normą EURO6. 

4. 
Przemysł energetyczny.

5. 
Inne źródła zanieczyszczeń.

6. 
Rolnictwo.



z domowych urządzeń 
grzewczych.

EMISJA PYŁÓW

Źródło: Polska Izba Ekologii, cyt. za: Polski Alarm Smogowy 
https://polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy/smog/szczegoly,skad-sie-bierze-smog,18.html 

Emisja pyłów z domowych urządzeń 
grzewczych [mg/m3]

1. Pompy ciepła – 0,0 mg/m3

2. Kocioł gazowy – 0,008 mg/m3

3. Kocioł na palet drzewny, klasa 5 – 20 mg/m³

4. Kocioł węglowy, klasa 5 – 40 mg/m³

5. Niskosprawny kocioł węglowy – 420 mg/m³

6. Piec kaflowy –  560 mg/m³

7. Kocioł ręcznie zasilany (drewno) – 800 mg/m³



CIEKAWOSTKI 
I REFLEKSJE

Źródło: https://smoglab.pl/jakosc-powietrza-w-polsce-na-tle-unii-europejskiej/ 

Polska na tle Europy - benzo(a)piren. Poziom zanieczyszczenia  
benzo(a)pirenem polskich miast na tle innych europejskich miast:

1. 
Przeciętny mieszkaniec Zakopanego,  
Nowej Rudy – czy Opoczna oddychając powietrzem,   
„wypala” dziennie około 7 papierosów –  
benzo(a)piren.

2. 
W pomieszczeniach jest zazwyczaj   
blisko 35% mniej smogu niż na zewnątrz.  

3. 
Rośliny absorbujące smog – uwaga na ich  
efektywność i przerwę wegetacyjną.

4. 
W styczniu 2017 podczas epizodu smogowego  
najbardziej zanieczyszczonym miastem  
w Polsce były Brzeszcze. 

Opracowała:


