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Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 

2011146 

                                                 
146 źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 62. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dopuszczalnej wartości stężenia 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego 

PM10 w strefie wielkopolskiej w roku bazowym 2011147 

                                                 
147 źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 63. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011148 

                                                 
148 źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 64. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku prognozy 

2022149 

                                                 
149 źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 65. Rozkład liczby dni z przekroczeniem dopuszczalnej wartości stężenia 24-godzinnego dla pyłu zawieszonego 

PM10 w strefie wielkopolskiej w roku prognozy 2022150 

                                                 
150 źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 66. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na terenie strefy wielkopolskiej w roku prognozy 2022151 

                                                 
151 źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 67. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na obszarze strefy wielkopolskiej generowanych przez 

napływ z pasa 30 km na teren strefy w 2011 roku152 

                                                 
152 źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 68. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na obszarze strefy wielkopolskiej generowanych przez 

źródła powierzchniowe zlokalizowane na terenie strefy w 2011 roku153 

                                                 
153 źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 69. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na obszarze strefy wielkopolskiej generowanych przez napływ 

z pasa 30 km na teren strefy w 2011 roku154 

                                                 
154 źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 70. Rozkład stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu na obszarze strefy wielkopolskiej generowanych przez źródła 

powierzchniowe zlokalizowane na terenie strefy w 2011 roku155 

                                                 
155 źródło: opracowanie własne 
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Rysunek 71. Dominujące udziały emisji pochodzącej z różnych rodzajów źródeł w stężeniach średniorocznych benzo(a)pirenu 

w strefie wielkopolskiej w 2011 roku156 

                                                 
156 źródło: opracowanie własne 
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