
WWOOJJEEWWÓÓDDZZKKII      IINNSSPPEEKKTTOORRAATT      OOCCHHRROONNYY  

ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA      WW      KKAATTOOWWIICCAACCHH   
ul. Wita Stwosza 2    tel. (32) 251-80-40,  tel./fax (32) 251-55-54  
40-036 Katowice     e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl 
     www.katowice.pios.gov.pl 
 

Delegatura WIOŚ w Bielsku-Białej 
ul. Partyzantów 117  
43-316 Bielsko-Biała 

tel. (33) 812-44-92, (33) 812-30-37,  
tel./fax (33) 812-49-30 
e-mail: bielsko@katowice.pios.gov.pl 

Delegatura WIOŚ w Częstochowie 
ul. Rząsawska 24/28 
42-200 Częstochowa 

tel. (34) 364-35-12, (34) 364-35-17, (34) 364-35-23,  
tel./fax (34) 360-42-80 
e-mail: czestochowa@katowice.pios.gov.pl 

 

M.7011.1.3.2015.LK         Katowice, 7.01.2015 r.  
 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania  
Kryzysowego w Katowicach 
Fax 32 256 22 13 
czkws@katowice.uw.gov.pl 

 

Powiadomienie 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza   
informuje, Ŝe w dniu 7.01.2015 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stęŜeń jednogodzinnych 
dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stęŜeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu. 

W dniu 6.01.2015 r.: 
� nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stęŜeń:  

− jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 
− jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), 
− 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 
− ośmiogodzinnych stęŜeń tlenku węgla (10000 µg/m3),  
− ośmiogodzinnych stęŜeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).  

� wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stęŜeń:  
− 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach tła miejskiego w Wodzisławiu o 72%, Rybniku o 70%, Bielsku-Białej    

o 66%, śywcu o 54%, Gliwicach o 44%, na stacji komunikacyjnej w Częstochowie o 38%, Cieszynie o 24%, Katowicach o 10%,  Zabrzu 
o 6%. 

 
Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB w Krakowie 

oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych, Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB 
Oddział w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognozę jakości powietrza dla województwa śląskiego w dniach 7-8.01.2015 r.  

 W dniu 7.01.2015 (środa) we wschodniej Polsce pogodę kształtuje wyŜ baryczny, nad zachodnią częścią kraju zacznie oddziaływać strefa 
frontu okluzji. Jesteśmy w chłodnej polarno-morskiej masie powietrza, w ciągu dnia nad krańce zachodnie zacznie napływać cieplejsze powietrze 
polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do duŜego. Temperatura maksymalna od -5°C do -3°C, na szczytach Beskidów 
od -7°C do -5°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych.  

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie zmienna, z okresami mniej lub bar-
dziej korzystnymi. W okresach mniej korzystnych stęŜenia pyłu zawieszonego mogą przekraczać dobowy poziom dopuszczalny 50 µg/m3. StęŜenia 
pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą układały się w granicach swych wartości dopuszczalnych. 

W dniu 8.01.2015 (czwartek) pogoda w naszym regionie będzie kształtowana na skraju rozległego niŜu północnoeuropejskiego, z układem 
frontów atmosferycznych. Napływać będzie coraz cieplejsze powietrze polarno-morskie z południowego-zachodu. W dzień zachmurzenie duŜe. 
Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maks. od 0°C do 2°C, na szczytach Beskidów od -3°C do -1°C. Wiatr umiarkowany, okresami porywi-
sty, południowo-zachodni.  

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, na obszarze województwa śląskiego będzie nadal utrzymywała się zróŜnicowana jakość powie-
trza, z tendencją jej dość istotnej poprawy w drugiej połowie doby. StęŜenia pyłu zawieszonego mogą w niektórych rejonach województwa przekra-
czać dobowy poziom dopuszczalny 50 µg/m3, zwłaszcza w godzinach porannych. StęŜenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza 
będą układały się w granicach swych wartości dopuszczalnych. 
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