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dot.: aktualnego stanu jakości powietrza w reJome 
gm.Kowiesy. 

EKO-KONSULT 
ul. Klaudyny 18 a 
01-684 Warszawa 

pismo z dnia 2014.06.25. 
Skierniewice 2014.07.25. 

miejscowości Chrzczonowice, 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1235 ze 
zmianami), w związku z pismem z dnia 25 czerwca 2014 r. informuję, że w roku 
kalendarzowym 2013 w rejonie miejscowości Chrzczonowice, gm.Kowiesy wystąpiły 
następujące wartości stężeń średniorocznych: 

1. S02 ( nr CAS 7446-09-5): 
Sa = 6,0 µg/m3 w danym rejonie (tj.30% wartości odniesienia Da=20 µg/m3) 

2. N02 ( nr CAS 10102-44-0): 
Sa = 16,0 µg/m3w danym rejonie (tj.40% Da=40 µg/m3 w dziedzinie ochrony zdrowia) 

3. CO ( nr CAS 630-08-0) 
Sa = 400,0 µg/m3 w danym rejonie (wartość Da nie jest normowana) 

4. Pył zawieszony PMl0: 
Sa = 20,0 µgim3 w danym rejonie (tj .50% Da=40µg/m3 w dziedzinie ochrony zdrowia) 

5. Pył zawieszony PM2,5: 
Sa = 15,0 µg/m3 w danym rejonie (tj.60% Da=25µg/m3 w dziedzinie ochrony zdrowia) 

6. Benzen ( nr CAS 71-43-2) 
Sa = 1,0 µg/m3 w danym rejonie (tj.20% Da=5 µg/m3 w dziedzinie ochrony zdrowia) 

7. Ołów w pyle zawieszonym PMlO ( nr CAS 7439-92-1) 

Sa = 0,02 µg/m3 w danym rejonie (tj.4% Da=0,5 µg/m3 w dziedzinie ochrony zdrowia) 

Jednocześnie informuję, iż Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi -
Delegatura w Skierniewicach nie prowadzi pomiarów stężenia amoniaku i siarkowodoru 
w powietrzu. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i . jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.1235 ze 
zmianami) za wyszukanie informacji, sporządzenie kopii dokumentów lub danych została 
pobrana opłata w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty. 
Wysokość ww. opłaty wynika ze stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku (Dz. U. 
Nr 215, poz. 1415). 
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