Analiza uwag i wniosków zgłoszonych do metodyki wykonania inwentaryzacji źródeł emisji
na terenie województwa małopolskiego

W ramach przygotowania aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego
przygotowana została metodyka wykonania inwentaryzacji źródeł emisji uwzględniająca różne rodzaje
źródeł emisji oraz zakres elektronicznej bazy danych o emisji dla województwa małopolskiego. W
trakcie analizy zaproponowanej metodyki w dniu 17 czerwca 2016 r. zostało zorganizowane spotkanie
z ekspertami z ośrodków naukowych w celu zebrania opinii do przedstawionej metodyki. Zgłoszone
uwagi i wnioski w trakcie spotkania jak i pisemnie, zostały przeanalizowane w poniższym zestawieniu.

Zestawienie uwag i wniosków przedstawionych do metodyki przeprowadzenia inwentaryzacji źródeł emisji dla województwa małopolskiego
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Wnioski zgłoszone w trakcie spotkania w dniu 17.06.2016
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WIOŚ

Przedstawiciele
UP

Pytanie dotyczyło sposobu przypisywania wielkość emisji do
siatki kwadratów z warstwy budynków, dla której będą
wykonywane analizy
Sugestia, że powinniśmy liczyć emisję z poziomu
zapotrzebowania na energię każdego z budynków. Prośba o
przekazanie danych z informacjami szczegółowymi, a
niezagregowaną emisję do punktu środka kwadratu. Sugestia,
że powinniśmy przekazać dane nie w formie końcowej
(zagregowana wielkości emisji), ale również pokazującą
pośrednie wyliczenia. Zainteresowanie posiadaniem bazy
emisji w podziale na budynki.
Prośba o zawiązanie bliższej współpracy przy realizacji tego
projektu w zakresie modelowania. Nawiązano, również do
wyników modelowania, podając, jako przykłady zaniżone
wartości stężeń w modelowaniu korelując z wartościami ze
stacji pomiarowych np. w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dyrektor
WIOŚ chciałby zawiązać współpracę między zespołami obu
jednostek.

Pogląd, iż baza danych emisyjnych zawiera w zbyt dużej
mierze dane szacunkowe. Sugestia, iż powinna w większej
mierze zawierać dane pomiarowe. W metodyce określono
znaczną ilość założeń do bazy.

Wyjaśniono, iż emisja będzie w siatce 0,25x0,25 km
dla obszarów zabudowy, a dla miast w siatce 0,1x0,1
km natomiast emisja z budynków będzie agregowana
do wskazanej siatki, tak więc nie będzie emisji podanej
na budynek.
W przypadku posiadania danych odnośnie budynków
tzn. struktury zabudowy, czy też zapotrzebowania na
ciepło dla danego budynku z uwzględnieniem potrzeb
energetycznych, będzie możliwość zbudowania bazy
dla budynków. Zakres bazy danych w ramach projektu
określa przedstawienie danych wyliczonych z
ewentualną możliwością zmiany wskaźników emisji w
celu aktualizacji emisji.
W ramach projektu zostaną zorganizowane spotkania
z WIOŚ, gdzie będzie możliwość dokonania
szczegółowej analizy sposobu modelowania oraz
przyjętych danych dla szczególnych hot spotów na
terenie województwa.

Uwzględniona szczegółowa
informacja w
metodyce

W przypadku posiadania szczegółowych danych
rzeczywistych można zrezygnować z przyjmowania
danych szacunkowych. Natomiast przy zbieraniu
danych w danym okresie czasu potrzebnym na
wykonanie bazy emisyjnej, nie ma możliwości zebrania
tak szczegółowych danych, które są wymagane do
stworzenia bazy danych o źródłach emisji biorąc pod
uwagę wymogi inwentaryzacji. Zmiany w strukturze

Uwzględniona
częściowo - analiza
danych przyjętych i
danych rzeczywistych zestawienie w
dokumencie metodyki

Nieuwzględniona wymóg specyfikacji
określa emisję w siatce

Uwzględniona

L.P.
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Przedstawiciele
UP

Przedstawiciele
UP

Przedstawiciele
UP

Przedstawiciele
AGH

Uwagi i wnioski

Wskazano, aby wykorzystać dane naukowe oraz pomiary
wykonywane podczas kontroli NIK-u.

Pytanie dotyczące nowości w tym projekcie, (czym będzie
różnić się od baz emisyjnych wykonywanych podczas
poprzednich aktualizacji) oraz jakich danych będzie brakowało
w największej mierze.

Wskazano, iż ze względu na znaczną część danych naukowych
do wykorzystania powinien być wydłużony czas trwania
projektu i możliwość zebrania wszystkich dostępnych danych.

Pytania dotyczące modelowania np., z jakich wskaźników
liczymy emisję liniową. Pytania szczegółowe na temat
wskaźników emisji liniowej i metodyki liczenia emisji z tych
źródeł, ponieważ wątpliwości budzi zastosowanie wskaźników
emisji z różnych źródeł literaturowych.

Wyjaśnienie
danych wejściowych do szacowania wielkości emisji są
bardzo dynamiczne i musi być zastosowane podejście
w części danych na zasadzie inwentaryzacji
szczegółowej, a dla części na zasadzie szacowania
danych.
W przypadku posiadania danych z badań naukowych
po określeniu ich zawartości i czasu do którego się
odnoszą mogą być wykorzystane w inwentaryzacji.
Należy jednak wskazać, o które badania chodzi.
Natomiast wyniki kontroli mogą być ujęte w bazie po
porównaniu ich z danymi w bazie opłatowej i bazie
KOBIZE dla zakładów.
Przedstawiono zakres bazy danych oraz różnice w
wykonaniu obecnie inwentaryzacji źródeł emisji, a
poprzednio w ramach programów ochrony powietrza.
Wskazane zostały nowe metody dla emisji ze źródeł
powierzchniowej, dla źródeł liniowych i analiz
transportu.
Czas trwania projektu jest podyktowany wymaganiami
prawnymi w zakresie aktualizacji Programu ochrony
powietrza. Wykonawca bazuje na szeregu danych już
zgromadzonych, przygotowanych z poprzednich
projektów dla Małopolski, więc to nie jest praca od
zera z bazą emisji, ponadto Wykonawca posiada duże
doświadczenie z wykonywaniem ankietyzacji w
ograniczonym okresie czasu.
Przedstawiona została metodyka liczenia emisji
liniowej z wykorzystaniem modelu COPERT IV oraz z
zastosowaniem metody liczenia natężenia ruchu na
drogach powiatowych i gminnych, gdzie nie ma badań
natężenia ruchu. Wskazano również, że wskaźniki
zostały opracowane przez Pana prof. Chłopka z

Sposób
uwzględnienia

Częściowo
uwzględniona - w
metodyce podane
nowe źródło danych

Częściowo
uwzględniona - w
Programie ochrony
powietrza zostanie
dokonane porównanie
wyników
inwentaryzacji
Nieuwzględniona czas trwania projektu
jest określony
zamówieniem

Nieuwzględniona analiza została
wykonana w ramach
metodyki i zostały
wskazane wskaźniki
emisji

L.P.
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Uwagi i wnioski

Przedstawiciele
AGH

Pytania dotyczące sposób radzenia sobie z błędami
topograficznymi podczas modelowania. Został przytoczony
przykład „Kasprowego”, gdzie bardzo często jego wysokość
jest błędnie podana ok 600 m.

Przedstawiciele
PK

Stwierdzenie, iż nie ma przejrzystości w naszej metodyce.
Zrezygnowanie z części substancji, które nie są
problematyczne na terenie województwa małopolskiego,
dałoby możliwość skupienia się na sednie problemu.
Zwrócono uwagę, że w ramach gmin wyszczególnionych do
inwentaryzacji szczegółowej nie wskazano Krakowa. Baza
zbudowana w ten sposób powinna być funkcjonalna nie tylko
do Programu ochrony powietrza, ale również do innych celów
np. naukowych. Czy podano, jaki zakres funkcjonalności bazy
danych może być zastosowany?

Przedstawiciele
UR

Stwierdzenie, iż cel nie może być osiągnięty przez krótki
termin wykonania zadania. Sugestia, że projekt nie może być
ograniczony czasowo dla wykonania tego typu zadań.

Wyjaśnienie
uwzględnieniem zmian prędkości poruszania się
pojazdów, ale nie uwzględniają podziału na rodzaje
paliwa stosowanego w pojazdach. Przedstawiono, iż
wskaźniki emisji pozaspalinowej są oparte na źródłach
stosowanych dość powszechnie m.in. z Raportów
inwentaryzacji źródeł emisji czy raportu technicznego
EMEP 2013.
W modelowaniu uwzględniana jest warstwa
topograficzna i cyfrowy model terenu, jednakże
modelowanie w siatce 1km x 1 km może dawać
określony poziom błędu modelowania w przypadku
dolin górskich i bardzo zróżnicowanej rzeźby terenu.
Ze względu na specyfikę Małopolski będzie to
szczególnie brane pod uwagę.
Metodyka zostanie dodatkowo zweryfikowana pod
kątem przejrzystości zapisów. Liczba substancji wynika
wprost z wymogów zamówienia i nie może być
zmieniona.
Dodatkowa funkcjonalność bazy danych nie została
określona w wymaganiach do zamówienia, ponieważ
ma służyć ona do aktualizacji Programu ochrony
powietrza oraz do wykorzystania danych w projekcie
LIFE dla Małopolski.
Termin wynika wprost w wymagań prawnych i nie jest
możliwe przeciągnięcie terminu na kolejne lata w celu
dokładnego zbadania źródeł emisji, dlatego należy w
tym ograniczonym czasie zebrać jak największą liczbę
danych. Wykonawca bazuje na szeregu danych już
zgromadzonych, przygotowanych z poprzednich
projektów dla Małopolski, więc to nie jest praca od
zera z bazą emisji, ponadto Wykonawca posiada duże
doświadczenie z wykonywaniem ankietyzacji w

Sposób
uwzględnienia

Uwzględniona - nie
dotyczy jednak
metodyki
inwentaryzacji źródeł
emisji

Częściowo
uwzględniona - zakres
substancji jest zgodny
ze specyfikacją, zakres
funkcjonalności
określony został w
specyfikacji. Metodyka
zostanie
zweryfikowana.
Uwzględniona - termin
wynika ze specyfikacji
zamówienia
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Uwagi i wnioski
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Przedstawiciele
AGH

Przedstawiono brak w metodyce określenia sposobu
wykorzystania danych odnośnie emitorów punktowych tzn.:
parametrów gazów odlotowych oraz zmienności czasowej
emisji z tych emitorów. Należy uzupełnić jak definiujemy
emitory punktowe (parametry gazów odlotowych) oraz jak
zostanie przyjęta zmienność czasowa dla emisji punktowej.
Zasugerowano możliwość wykorzystania danych z pomiarów
ciągłych do określenia zmian emisji w czasie.
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Przedstawiciel
KAS

Sugestia, żeby nie wykorzystywać baz danych PGN, ponieważ
zawierają dużo nieprawidłowości.
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Przedstawiciel
UP

Należy do metodyki dodać przegląd prac badawczych, które
zostały wykonane w ostatnich latach w województwie w
zakresie emisji i inwentaryzacji
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Przedstawiciel
UP

Problemem takiej inwentaryzacji emisji jest oszacowanie
błędu obliczania emisji, ponieważ analiza wrażliwości danych
wskazałaby, które dane są newralgiczne do inwentaryzacji
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Przedstawiciel
AGH

Czy w danych o emisji punktowej będzie również
uwzględniana emisja niezorganizowana z tych obszarów?

Wyjaśnienie
ograniczonym okresie czasu, dlatego też w
wyznaczonym terminie możliwe jest uzyskanie
wymaganych danych.
W metodyce nie podawano zmienności czasowej
emisji, ponieważ będzie ona określana w ramach
przygotowania danych do modelowania. Sugestia
wykorzystania danych z pomiarów ciągłych do
wyznaczania zmienności czasowej dla dużych
emitorów punktowych jest słuszna. Jeśli dane te będą
udostępnione sporządzony zostanie profil zmienności
emisji dla tych emitorów. Natomiast dane o
parametrach emitorów i gazów odlotowych zostaną
przyjęte z bazy KOBIZE, gdzie są ujęte w podziale na
emitory.
Bazy PGN zostaną przeanalizowane i porównane do
danych zebranych na podstawie innych informacji np.
z GUS.
Zakresem metodyki nie był przegląd prac, natomiast
można dodać część informacji do Programu ochrony
powietrza w uzasadnieniu.
Analiza błędów oszacowania wielkości emisji może być
wykonana po zebraniu danych i przeprowadzeniu
szacowania emisji.

Dane o emisji niezorganizowanej ujęte zostaną na
podstawie danych z KOBIZE, jako emisja spoza
instalacji oraz przeanalizowane zostaną wnioski na
pozwolenia dla największych podmiotów
gospodarczych w Małopolsce.

Sposób
uwzględnienia

Uwzględniona - zakres
danych o emisji
punktowej zostanie
uszczegółowiony w
dokumencie metodyki

Uwzględniona

Nieuwzględniona - nie
jest w zakresie
dokumentu metodyki
Częściowo
uwzględniona dokonana zostanie
analiza wrażliwości
danych i analiza
założeń przyjętych do
bazy
Uwzględniona

L.P.

Zgłaszający

Wyjaśnienie

Wskaźniki emisji dla źródeł powierzchniowych muszą być
dostosowane do struktury budynków i zapotrzebowania na
ciepło dla tych budynków. Warto również uwzględnić badania
z ICHPW, robione bezpośrednio na urządzeniach nie w
warunkach badawczych tylko w rzeczywistych warunkach
pracy i spalania paliw. Wyliczana w ten sposób emisja jest
szacowaniem emisji, a nie dokładną inwentaryzacją, na którą
należałoby poświęcić dwa lata i mnóstwo środków
finansowych.
Szaflary, jako jedna z gmin wybranych do ankietyzacji nie są
reprezentatywne, bo na ich terenie w znacznym zakresie
działa Geotermia, dlatego lepiej wybrać inną gminę. Podobnie
jest z Bukowiną Tatrzańską.

Wskaźniki emisji mogą być przyjęte zgodnie z
dostępnymi danymi. W metodyce analiza dostępnych
wskaźników emisji ma wykazać jakie są najbardziej
optymalnymi do wykorzystania, biorąc pod uwagę
dostępność danych wejściowych oraz zakres
dostępnych wskaźników dla substancji koniecznych do
inwentaryzacji.

Uwzględniona

Lista gmin nie jest zamknięta i mogą być wybrane inne
gminy do ankietyzacji, które spełniają kryteria
reprezentatywności dla obszaru.

Uwzględniona

Okres przygotowania Programu określa ustawa Prawo
ochrony środowiska oraz dostęp do środków
finansowych na jego opracowanie.
Wymogiem Programu ochrony powietrza jest diagnoza
stanu jakości powietrza dla danego roku bazowego,
dlatego wymagane są nowe dane o emisji. Problem
prowadzenia baz inwentaryzacji źródeł emisji jest
problemem krajowym, gdzie na poziomie krajowym
nie ma takiej bazy, nie ma uwspólnionych wskaźników
emisji i sposobu prowadzenia baz danych.
W aktualizacji Programu ochrony powietrza
uwzględnione zostaną wykonane działania w ramach
podsumowania realizacji dotychczasowego Programu.

Uwzględniona

Lista gmin zostanie poddana analizie dodatkowo i
Kalwaria Zebrzydowska zostanie wzięta pod uwagę.

Uwzględniona

Kryteria wyboru gmin zostaną szerzej opisane w
metodyce.

Uwzględniona
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Przedstawiciel
KAS
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Przedstawiciel
AGH
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Przedstawiciel
AGH

Czy poprzednie Programy ochrony powietrza też były
przygotowywane w tak krótkim okresie czasu?

Przedstawiciel
AGH

Problem inwentaryzacji źródeł emisji jest problemem od 15
lat i nic się od tego czasu nie zmieniło, cały czas prowadzone
są inwentaryzacje, a wciąż nie ma systemu zbierania danych i
ich przetwarzania, źle jest zarządzana jakość powietrza w
województwie.
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Przedstawiciel
WIOŚ
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Przedstawiciel
WIOŚ
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Przedstawiciel
WFOŚiGW

Sposób
uwzględnienia

Uwagi i wnioski

Poprawa jakości powietrza jest widoczna w takich
miejscowościach jak Zakopane, Gorlice, Olkusz czy Brzesko.
Należy pokazać ten ogrom źródeł, które zostały wymienione i
działań, które zostały wykonane, aby poprawić jakość
powietrza
Do gmin do inwentaryzacji powinna być wzięta Kalwaria
Zebrzydowska, ponieważ spalanych jest tam sporo odpadów z
zakładów stolarskich i trzeba to zdiagnozować
Jakie kryteria były przyjmowane do wyboru gmin do
ankietyzacji. Większość z wybranych gmin ma zrobione PGN,

Uwzględniona

Uwzględniona

L.P.
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Przedstawiciel
AGH

Przedstawiciel
AGH

Uwagi i wnioski
ale ich rzetelność jest mała. Być może po przeprowadzeniu
ankietyzacji będzie można zweryfikować to, co zostało
uwzględnione w PGN
Proponuje się nawiązać współpracę z ICHPW, gdzie
prowadzony jest projekt TABULA odnośnie budynków.
Wyniki pomiarów dla zakładów różnią się miedzy sobą, jeśli są
prowadzone ciągle i okresowo. Czy będzie możliwość
zweryfikowania tego w ramach analizy emisji dla podmiotów
gospodarczych?

Wyjaśnienie

Sposób
uwzględnienia

Informacje te zostaną przeanalizowane w trakcie
opracowania bazy.
Projekt nie przewiduje tak szczegółowej analizy
wyników pomiarów dla zakładów przemysłowych.
Informacje w bazie bazować będą na danych
opłatowych i danych z KOBIZE, natomiast wyniki
pomiarów ciągłych mogą być uwzględnione do
zobrazowania zmienności czasowej pracy źródeł
emisji.

Uwzględniona

Bazy danych PGN mogą być wykorzystane, jako źródło
pomocnicze do przeprowadzenia inwentaryzacji. W
pierwszej kolejności będą wykorzystane dane z
wywiadu bezpośredniego, następnie z inwentaryzacji,
które były wykonane w miastach w ramach innych
projektów niż PGN, a następnie na podstawie danych z
inwentaryzacji PGN w porównaniu do danych
statystycznych. Zdajemy sobie sprawę z możliwości
wystąpienia nieprawidłowości w bazach PGN, dlatego
będą one również porównywane do danych z
inwentaryzacji szacunkowej.

Uwzględniona - bazy z
PGN nie będą
stanowiły
podstawowego źródła
informacji do
inwentaryzacji

Nieuwzględniona

Wnioski zgłoszone pisemnie
Zalecana jest duża ostrożność w podejściu do danych
zawartych w PGN ze względu na:
1) PGN opracowane zostały przez firmy o różnym poziomie
doświadczenia w sporządzaniu takich baz, często wyłonionych
do realizacji PGN, jako oferta o najniższej cenie,

26

WFOŚiGW w
Krakowie

2) wymogi SEAP zobowiązywały do ujmowania w bazie danych
te podmiotów i te zakresów działań, na które gmina posiada
bezpośredni lub pośredni wpływ, pozostałe podmioty
(w przemysł) traktowano „fakultatywnie”,
3) inwentaryzacje przeprowadzane były drogą rozsyłania
ankiet (często o różnej treści merytorycznej) bez konkretnego
planu lokalizacji obiektów w terenie, bywało też, że ankiety
zamieszczane były na stronach internetowych i wypełniane
były przez aktywniejszych mieszkańców korzystających z tego
typu środków łączności.

L.P.
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WFOŚiGW w
Krakowie

WFOŚiGW w
Krakowie

Urząd Miasta
Krakowa

Uwagi i wnioski
Analiza PGN dla gmin wskazanych do inwentaryzacji
bezpośredniej nie jest dobrym rozwiązaniem. PGN-y te były
wielokrotnie poprawiane i zauważywszy je na tej liście
ucieszyłem się, że będzie możliwość porównania wyników.
Opisana metoda wywiadu bezpośredniego zbierania danych
przy dobrze dobranej lokalizacji obiektów i właściwej realizacji
powinna dać wiarygodne dane, pozwalające na dobrą ocenę
sytuacji w terenie. Bazy danych o emisji określone w PGN-ach
należy traktować z dużą rezerwą. Oceniając PGN-y
uwzględnialiśmy konieczność ciągłej aktualizacji tych danych,
co tak naprawdę będzie możliwe, gdy w gminach rozpoczną
pracę „energetycy gminni” czy „ekodoradcy”.
Odnosząc się jeszcze do listy gmin planowanych do
inwentaryzacji i ich lokalizacji na terenie województwa
odnoszę wrażenie, że pozostają jakieś puste miejsca na mapie
chyba, że ATMOTERM dysponuje już danymi z innych
opracowań na terenie województwa uzupełniającymi te
wskazane.
Odnoszę także wrażenie, że liczba budynków wykazana w
jednej z kolumn tabeli 15, nie obejmuje wszystkich
gospodarstw, szczególnie w gminach miejsko-wiejskich (np.
Tuchów 2787, a w PGN wykazano ponad 4500, czy w Gminie
Sucha Beskidzka jest 2x mniej budynków niż w Gminie
Szaflary?). Czy dla gmin miejsko-wiejskich zaplanowano tylko
inwentaryzację w miastach?
Określenie błędu przyjętej metodyki inwentaryzacji oraz
zastosowanych wskaźników. Przedstawiona metodyka została
oparta o szacunkowe założenia, a nie konkretne, rzeczywiste
dane. Powyższe może przyczynić się do błędów popełnianych
w zakresie oszacowania wielkości emisji z poszczególnych
sektorów i modelowaniu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń

Wyjaśnienie

Sposób
uwzględnienia

W ramach zlecenia wymogiem był wybór 10 gmin i
przeprowadzenie inwentaryzacji bezpośredniej dla
10% zabudowy w tych gminach, dlatego też nie całe
gminy i obszary województwa są objęte
inwentaryzacją bezpośrednią.

Nieuwzględniona - za
zakresem specyfikacji

Liczba budynków wybrana do inwentaryzacji obejmuje
nieco ponad 10% wszystkich budynków na terenie
gminy zgodnie z wymogami i nie będzie zwiększana, ze
względu na warunki zamówienia. Gminy wybrane do
inwentaryzacji mogą ulec zmianie.

Nieuwzględniona poza zakresem
inwentaryzacji

Informacje przyjęte do inwentaryzacji źródeł emisji
będą opierały się na szacunkach tylko w przypadku,
kiedy nie będzie innych dostępnych źródeł informacji
rzeczywistej. W zakresie:
a) emisji liniowej dane pochodzić będą z systemów
badania natężenia ruchu na drogach krajowych i
wojewódzkich oraz na drogach miejskich.

Częściowo
uwzględniona - w
metodyce
wyszczególnione
zostaną dane
rzeczywiste i założenia
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a w konsekwencji doprowadzić do podejmowania
nieskutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.

b)

c)

d)
e)

Założenia natężenia ruchu zostaną przyjęte tylko i
wyłączenie dla dróg powiatowych i gminnych,
gdzie nie było przeprowadzonych żadnych badań
natężenia ruchu.
emisji powierzchniowej dane pochodzić będą z
przeprowadzonych inwentaryzacji bezpośrednich
w Krakowie i Nowym Sączu oraz gminach na
terenie województwa, które posiadają takie
szczegółowe dane w bazach, oraz na podstawie
inwentaryzacji metodą bezpośrednią dla 10
wybranych gmin województwa, jako
reprezentatywnych dla danego obszaru. Pozostałe
dane będą bazować na danych statystycznych GUS
oraz na danych z warstwy GIS udostępnionej przez
Urząd Marszałkowski. Założenie będzie tylko w
zakresie procentowego udziału węgla w pokryciu
zapotrzebowania na ciepło w przypadku opierania
się na danych statystycznych,
emisji punktowej dane pochodzić będą z bazy
KOBIZE zawierającej informacje o emitorach, ich
lokalizacji, parametrach gazów odlotowych na
emitor oraz wielkości emisji dla instalacji. Dane te
zostaną porównane z informacjami rzeczywistymi
z bazy opłatowej systemu SOZAT. Założenia będą
przyjęte tylko w przypadku braku danych o
parametrach gazów odlotowych dla emitorów,
które nie posiadają takich danych w bazie KOBIZE,
ani w bazie systemu SOZAT.
emisji z rolnictwa - dane będą pochodziły z banku
danych lokalnych GUS
emisja z lasów oraz z obszarów kopalni czy hałd na podstawie warstw GIS i wyodrębnionej
powierzchni tych obszarów w oparciu o zdjęcia
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Urząd Miasta
Krakowa

Uwzględnienie w metodyce zmian czasowych emisji w skali
roku oraz parametrów gazów odlotowych
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Urząd Miasta
Krakowa

Wyjaśnienie wskazanych w metodyce źródeł pozyskiwania
danych określonych, jako „opracowanie własne”
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Urząd Miasta
Krakowa
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NILU
NILU

34

Uwzględnienie pieców, kotłowni zlikwidowanych na bieżąco w
ramach programu Ograniczania Niskiej emisji w opracowanej
inwentaryzacji źródeł emisji dla obszaru województwa
małopolskiego
Z przedłożonego opisu nie wynika w sposób jasny, czy Kraków
jest uwzględniony w planowanych pracach w ramach projektu.
Niekompletne są informacje na temat różnorodności
niemetanowych lotnych związków organicznych (NMLZO).
Modele fotochemicznych utleniaczy wymagają specyfikacji
wielu pojedynczych NMLZO z uwagi na ich różnice w
reaktywności i rozkładzie chemicznym. Inne modele
fotochemiczne wymagają różnych innych typów NMLZO,
w zależności od złożoności ich schematów chemicznych.
Recenzowany raport będzie ulepszony, jeśli autorzy dokładniej
zdefiniują stopień szczegółowego składu MMLZO zawartych w
bazie danych. Potrzebna jest także bardziej szczegółowa
specyfikacja NMLZO w odniesieniu do emisji z obszarów
leśnych, z uwagi na fakt, iż emisje izoprenu i monoterpenu z

Wyjaśnienie
satelitarne, lotnicze i warstwę GIS CORINE LAND
COVER
W metodyce zostanie dodany rozdział wskazujący na
zmienność czasową emisji dla każdego rodzaju źródeł,
mimo, że nie było to przedmiotem koniecznym do
wskazania w metodyce. Podział czasowy emisji
dokonywany jest przy przygotowaniu danych do
modelowania, natomiast nie jest zawarty w bazie
danych emisyjnych, gdzie emisja jest sumaryczna dla
roku.
Wszystkie wskazania „opracowanie własne” w
metodyce zostaną rozbudowane i doprecyzowane.
Dane te zostaną wykorzystane w inwentaryzacji źródeł
emisji w przypadku posiadania szczegółowych danych
odnośnie ilości i rodzaju wymienianych i
likwidowanych źródeł spalania na terenie każdej z
gmin oraz z uwzględnieniem informacji dla istniejących
już baz z inwentaryzacji szczegółowych jak np. dla
Krakowa czy Nowego Sącza.
Kraków jest uwzględniony w planowanych pracach w
ramach projektu

Sposób
uwzględnienia
Uwzględniona uzupełnienie w
metodyce mimo braku
wymagania w
specyfikacji

Uwzględniona
Uwzględniona - na
etapie tworzenia bazy

Uwzględniona
Uwzględniona

Informacje o NMZLO w bazie odnoszą się tylko do
sumy tych substancji, ponieważ baza ma być
uzupełniona o informację o sumarycznej ilości tych
substancji. Podział NMLZO będzie dokonany w
przygotowaniu danych do modelu w oparciu o profile
specjacyjne dla poszczególnych rodzajów źródeł emisji
według kategorii SNAP. Informacje o tych profilach
zostaną uwzględnione w metodyce.
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drzew mają różnorodny wpływ na stężenie ozonu oraz wtórny
PM2,5.
NILU
35
NILU
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NILU
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NILU
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Czy emisje NMLZO ze stacji paliw, parków magazynowania
paliw i przemysłu zostały wzięte pod uwagę?
Model dyspersji potrzebuje dla wszystkich źródeł informacji
dotyczących zmian w czasie (temporal resolutions of
emissions) w celu podzielenia całkowitych rocznych emisji na
miesiące, dni tygodnia i godziny w ciągu dnia. Nie zostało to w
pełni osiągnięte w sprawdzanym projekcie metodologii.
Czy emisje zanieczyszczeń powietrza związane z ruchem
lotniczym na lotnisku w Balicach zostały uwzględnione w
przygotowanej metodyce (starty, lądowania, etc.)?
Należy podać bardziej szczegółowy opis eksportu danych do
modelowania oraz opisać, jak zmiany w zbiorze danych emisji
są przeliczane na zmiany w modelu wejściowym. Do
przedstawionego opracowania należy dodać schemat
ukazujący poszczególne etapy przepływu danych emisyjnych
umieszczonych w pliku Excel do kolejnych procedur modelu
dyspersji w celu odczytywania danych o emisji.

NILU
Należy większą uwagę skupić na ocenie dokładności
wskaźników emisji. Autorzy projektu wykorzystali uśrednione
wskaźniki emisji dla Europy, prezentowane głównie w
Przewodniku
Inwentaryzacji
Atmosferycznych
EMEP/CORINAIR. Istotnym będzie, aby poznać zakresy
współczynników emisji, których uśredniona wartość została
wzięta pod uwagę.
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NILU

Nie jest jasne, czy został uwzględniony podział między
wysokoprężnymi
(diesel)
i benzynowymi
silnikami

Emisje NMLZO z wymienionych obiektów zostaną
uwzględnione w takiej postaci, w jakiej zawierają je
dostępne źródła danych o emisji punktowej.
W metodologii nie został opisany sposób
przygotowania danych o emisji do modelowania, czyli
między innymi uwzględnienie zmienności czasowej
emisji. Dodany zostanie rozdział odnośnie profili
zmienności czasowej emisji dla każdego rodzaju
źródeł.
Dane zostaną wprowadzone do bazy w zakresie emisji
z procesów startów i lądowań na lotnisku.

Uwzględniona

Sposób eksportu danych do modelowania jest zależny
od rodzaju rozpatrywanych źródeł. Baza zawiera
bezpośrednio informacje przestrzenne na temat
lokalizacji źródła oraz roczną wielkość emisji,
natomiast dalsza procedura obejmuje rozkład emisji w
czasie według algorytmów ustalonych dla każdego
typu źródeł osobno. Zostanie przedstawiony
odpowiedni schemat.
W metodyce wskazane zostały uśrednione wskaźniki,
bez analizy wartości maksymalnych i minimalnych.
Wskaźniki emisji dla źródeł powierzchniowych zostaną
przeanalizowane pod kątem dostępnych i
stosowanych w kraju innych wskaźników emisji.
Zostanie dodana analiza wskaźników z różnych źródeł
literaturowych. Wskaźniki zastosowane do wyliczenia
emisji będą musiały również uwzględniać podział
urządzeń na paliwa stałe na odpowiednią klasę.
Wskaźniki emisji prof. Chłopka nie uwzględniają tego
podziału. Możliwe jest zastosowanie innych

Uwzględniona

Uwzględniona

Uwzględniona

Uwzględniona

Uwzględniona

L.P.

Zgłaszający

Uwagi i wnioski

Wyjaśnienie

samochodowymi przy szacowaniu i raportowaniu emisji ze
źródeł mobilnych.

wskaźników w modelu COPERT, które będą
uwzględniały tego rodzaju podział. Przeanalizowane
zostaną wskaźniki z modelu COPERT, EMEP oraz
DEFRA z odniesieniem, co do różnic w tych
wskaźnikach emisji.
Emisja z nawożenia nawozami mineralnymi została
uwzględniona według danych statystycznych
prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny.
Natomiast ze względu na brak szczegółowych danych
odnośnie skali wykorzystania obornika do nawożenia,
nie ma możliwości uwzględnienia tego rodzaju emisji
w bazi emisji dla Małopolski. Informacja o amoniaku
odnosi się do liczby hodowanych zwierząt i miejsca
prowadzenia hodowli. Natomiast zostaną przyjęte
ilości nawozów naturalnych pochodzących z dużych
ferm i zakładów hodowli w oparciu o dane z pozwoleń
oraz dokonana zostanie lokalizacja emisji z nawożenia
w obszarze danej gminy.
Informacje o dokładności szacunków emisji w miejscu,
gdzie jest to możliwe do oszacowania zostaną
uwzględnione w metodyce.
Zostaną przedstawione szersze informacje odnośnie
pracy dotyczącej wskaźników emisji ze źródeł
liniowych

NILU

Czy została wzięta pod uwagę emisja CH4 i NH3 z obornika
(gnojowicy) składowana na glebach, jako nawóz naturalny (na
przykład Tabela 4)?
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NILU
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NILU
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NILU
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Informacje dotyczące dokładności szacunków emisji powinny
być dołączone do prezentowanej metodologii obliczeń.
Praca prof. Zdzisława Chłopka na temat wskaźników emisji ze
źródeł mobilnych (strona 9) powinna być właściwie
zreferowana (podać źródło informacji). Czy przedstawiony
zestaw danych zawiera współczynniki emisji osobno dla
silników wysokoprężnych oraz osobno dla benzynowych?
Niezbędnym jest wyjaśnienie wyników zmian czasowych
emisji. Czy zmiany zawarte w proponowanej metodologii
uwzględniają zmiany w czasie, np. zmiany sezonowe dla takich
źródeł, jak źródła związane ze spalaniem paliw dla produkcji
ciepła, wtórne emisje z gleb, emisje lotnych związków
organicznych z drzew etc.?

Baza nie określa zmienności czasowej emisji, a
wielkość emisji podawana jest w przedziale roku.
Zmienność emisji zostanie uwzględniona na etapie
przygotowania danych do modelu rozprzestrzeniania
się zanieczyszczeń. W dokumencie metodyki zostanie
uwzględniony rozdział związany z profilami zmienności
czasowej emisji zanieczyszczeń.
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Uwagi i wnioski
Czy współczynnik starzenia (dotyczący wieku pojazdu i
konserwacji) jest uwzględniony przy przedstawianiu
wskaźników emisji?

NILU
Czy nachylenie drogi i kierunek jazdy rozważano w celu
uwzględnienia różnych wskaźników emisji dla jazdy w górę, w
dół i na płaskim terenie (ważne dla Małopolski)?

46

NILU

W odniesieniu do emisji powierzchniowej, w Tabeli 13 nie
wykonano rozróżnienia między rozmaitymi rodzajami drewna
i węgla, mimo, iż zaprezentowano minimalne i maksymalne
wartości wskaźników emisji. Jest oczywiste, że różne rodzaje
drewna i węgla mają różne współczynniki emisji.
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NILU
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Brakuje informacji o tym, jak autorzy oszacują emisje Hg.
Należy także uzupełnić informacje na temat źródeł tego
zanieczyszczenia w ramach proponowanej oceny emisji,
stosowanych współczynników emisji, chemicznej specjacji
form nieorganicznych oraz należy dodać, czy emisje będą w

Wyjaśnienie
Przeanalizowane zostaną wskaźniki emisji w oparciu o
Raport EMEP oraz wskaźniki COPERTa i DEFRA dla
różnych rodzajów kategorii pojazdów w odniesieniu do
normy EURO dla tych pojazdów.
Siatka dróg będzie podzielona na małe odcinki. Ze
względu na metodykę modelu COPERT zostaną
przyjęte współczynniki nachylenia drogi w oparciu o
rodzaj drogi dla pojazdów ciężkich. Dla pojazdów
osobowych i dostawczych nie będzie uwzględniany ten
podział ze względu na znikomy wpływ na zmianę
wielkości emisji zgodnie z metodyką modelu COPERT.
Wykorzystanie wskaźników emisji uzależnione jest od
danych wejściowych możliwych do pozyskania w skali
województwa, dlatego też zaproponowano wskaźniki
różniące się w zależności od urządzenia, a nie rodzaju
węgla czy drewna. Ze względu na większe uzależnienie
emisji od procesu spalania i urządzenia zdecydowano
się na zróżnicowanie wskaźników ze względu na ten
parametr, a nie rodzaj paliwa stałego. W metodyce
zostanie wyjaśnione, że ze względu na lepsze dane dla
urządzeń, a nie dla paliw będą różnicowane wskaźniki.
Ponadto podział ze względu na rodzaj paliwa
węglowego nie uwzględniać będzie mieszanki paliw
węglowych, które bardzo często są stosowane.
Dlatego też wskaźniki bazują na urządzeniach, a nie na
rodzaju specyfikacji i parametrach paliwa. Wskaźniki
dotyczą uśrednionych rodzajów paliw węglowych i
rodzajów biomasy.
Emisje rtęci są uwzględnione w oparciu o dostępne
źródła danych, natomiast zanieczyszczenie to nie
będzie przedmiotem analizy rozprzestrzeniania się i
metod redukcji w ramach obecnego projektu.
Wskaźniki emisji dla rtęci ze źródeł emisji
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formie gazowej czy na cząstkach stałych. Te informacje są
bezwzględnie konieczne do prezentacji modułu chemicznych
reakcji Hg w modelach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
oraz przy omawianiu metod redukcji emisji rtęci.

powierzchniowej uwzględniają głównie postać gazową
tego zanieczyszczenia. W zakresie emisji ze źródeł
punktowych głównie ze spalania paliw węglowych w
energetyce ze względu na brak szczegółowych danych
i w oparciu o materiały literaturowe przyjęte jest, że
emisja dotyczy rtęci elementarnej, czyli w postaci
gazowej. Natomiast rtęć zostanie uwzględniona do
przemian w mechanizmie przemian chemicznych CB6
w modelu CMAx.
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