
SPROSTOWANIA 

Sprostowanie do decyzji wykonawczej Komisji 2011/850/UE z dnia 12 grudnia 2011 r. 
ustanawiającej zasady stosowania dyrektyw 2004/107/WE i 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w odniesieniu do systemu wzajemnej wymiany informacji oraz sprawozdań dotyczących 

jakości otaczającego powietrza 

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 335 z dnia 17 grudnia 2011 r.) 

Strona 94, załącznik I, część B, tabela „Zanieczyszczenia, w przypadku których należy zgłaszać aktualne i zatwierdzone 
dane”: 

zamiast: 

„Nikiel Zdrowie TV Jeden rok kalenda
rzowy 

Średnia roczna 10 ng/m3”  

powinno być: 

„Nikiel Zdrowie TV Jeden rok kalenda
rzowy 

Średnia roczna 20 ng/m3”  

Strona 95, załącznik I, część C, tabela „Skład PM2,5”: 

zamiast: 

„1047 SO4
2+ w PM2,5 siarczan w PM2,5 μg/m3”  

powinno być: 

„1047 SO4
2- w PM2,5 siarczan w PM2,5 μg/m3”  

Strona 95, załącznik I, część C, tabela „Metale ciężkie”: 

zamiast: 

„5012 Pb ołów w PM10 μg/m3 

5014 Cd kadm w PM10 ng/m3 

5018 As arsen w PM10 ng/m3 

5015 Ni nikiel w PM10 ng/m3”  

powinno być: 

„5012 Pb w PM10 ołów w PM10 μg/m3 

5014 Cd w PM10 kadm w PM10 ng/m3 

5018 As w PM10 arsen w PM10 ng/m3 

5015 Ni w PM10 nikiel w PM10 ng/m3”  

Strona 95, załącznik I, część C, tabela „Depozycja metali ciężkich”: 

zamiast: 

„2012 depozycja Pb mokra/całkowita depozycja Pb μg/m2/dzień 

2014 depozycja Cd mokra/całkowita depozycja Cd μg m2/dzień 

2018 depozycja As mokra/całkowita depozycja As μg/m2/dzień 

2015 depozycja Ni mokra/całkowita depozycja Ni μg/m2/dzień”  
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powinno być: 

„7012 depozycja Pb mokra/całkowita depozycja Pb μg/m2/dzień 

7014 depozycja Cd mokra/całkowita depozycja Cd μg/m2/dzień 

7018 depozycja As mokra/całkowita depozycja As μg/m2/dzień 

7015 depozycja Ni mokra/całkowita depozycja Ni μg/m2/dzień”  

Strona 95, załącznik I, część C, tabela „Rtęć”: 

zamiast: 

„5013 Hg stała rtęć stała ng/m3”  

powinno być: 

„5013 Hg w PM10 Rtęć w PM10 ng/m3”  

Strona 96, załącznik I, część C, tytuł tabeli „Lotne składniki organiczne”: 

zamiast:  „Lotne składniki organiczne”, 

powinno być:  „Lotne związki organiczne”. 

Strona 96, załącznik I, część C, tabela „Lotne składniki organiczne”: 

zamiast: 

„316 H3C-CH2-CH(CH3)2 2-metylobutan (izopentan) μg/m3”  

powinno być: 

„450 H3C-CH2-CH(CH3)2 2-metylobutan (izopentan) μg/m3”  

Strona 97, załącznik I, część C, tabela „Lotne składniki organiczne”: 

zamiast: 

„21 C6H5-C2H5 toluen μg/m3 

431 m,p-C6H4(CH3)2 etylobenzen μg/m3 

464 o-C6H4-(CH3)2 m,p-ksylen μg/m3 

482 C6H3-(CH3)3 o-ksylen μg/m3”  

powinno być: 

„21 C6H5-CH3 toluen μg/m3 

431 C6H5-C2H5 etylobenzen μg/m3 

464 m,p-C6H4(CH3)2 m,p-ksylen μg/m3 

482 o-C6H4(CH3)2 o-ksylen μg/m3”   
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