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Powiadomienie 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza   
informuje, Ŝe w dniu 31.12.2014 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 30.12.2014 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 Rybniku o 326%, Zabrzu o 168%, Bielsku-Białej 

o 106%, Częstochowie o 86%, Dąbrowie Górniczej o 54%, Cieszynie o 40%, Sosnowcu o 36%, Katowicach o 26%, Tychach o 16%, 
Gliwicach o 4% oraz na stacji komunikacyjnej w Częstochowie o 122%. 
Na stacji w Rybniku stęŜenie średnie dobowe pyłu PM10 było wyŜsze niŜ 200 µg/m3 - poziom informowania o ryzyku wystąpienia 
przekroczenia poziomu alarmowego dla tej substancji i wynosiło 213 µg/m3. 

 
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 31.12.2014 – 1.01.2015 r.  

W dniu 31.12.2014 (środa) jesteśmy na skraju rozległego układu niŜowego z ośrodkami nad Atlantykiem. Od północnego-zachodu przemieści 
się płytka zatoka niŜowa z systemem  frontów atmosferycznych. Napłynie cieplejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie duŜe. Od 
północnego-zachodu województwa postępujące słabe opady śniegu.    Temperatura maksymalna   od -6°C do -4°C, w Beskidach od -10°C do -7°C. 
Wiatr słaby, w górach okresami umiarkowany, z przewagą kierunków północnych.  

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego  nie będzie korzystna, choć w dobowym 
przebiegu powinna zaznaczyć się jej postępująca poprawa. StęŜenia pyłu zawieszonego będą przekraczały dobowy poziom dopuszczalny 50 µg/m3. 
StęŜenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą układały się w granicach swych wartości dopuszczalnych. 

W dniu 1.01.2015 (czwartek) pozostaniemy nadal na skraju rozległego niŜu północnoeuropejskiego. Od południa moŜe zaznaczać się wpływ kli-
na wyŜu azorskiego. W dzień zachmurzenie duŜe. Temperatura maksymalna od -1°C do 1°C, w Beskidach od -3°C do -1°C. Wiatr słaby i umiarko-
wany, zachodni i północny.  

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, na obszarze województwa śląskiego jakość powietrza powinna się nieco poprawić, choć okresami 
moŜe być ona nadal mało korzystna. StęŜenia pyłu zawieszonego będą na większości obszaru województwa przekraczały poziom dopuszczalny 
50 µg/m3. StęŜenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą układać się w granicach swych wartości dopuszczalnych.  
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