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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 23.02.2015 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 22.02.2015 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 Rybniku o 240%, Gliwicach o 166%, Zabrzu o 118%, 

śywcu o 116%, Wodzisławiu o 106%, Katowicach o 86%, stacji komunikacyjnej Częstochowie o 78%, Tychach o 78%, Częstochowie 
o 30%, Dąbrowie Górniczej o 30%, Bielsku-Białej o 8%, Sosnowcu o 4%. 

 
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 23-24.02.2015 r.  

W dniu 23.02.2015 (poniedziałek) znajdujemy się na skraju niŜu z rejonu Wysp Owczych. Z południowego-zachodu napływa dość ciepła       
polarno-morska masa powietrza. W dzień zachmurzenie duŜe z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 8°C do 10°C, na szczytach 
Beskidów od 2°C do 5°C. Wiatr słaby, w rejonach podgórskich i w górach wiatr umiarkowany, w porywach do 20 m/s, południowy.  

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego nie będzie zbyt korzystna. W okresach mało 
korzystnych w strefach zabudowy mieszkaniowej stęŜenia pyłu zawieszonego PM10 będą przekraczały dopuszczalny poziom 24-godzinny 
(50 µg/m3). Dotyczy to aglomeracji górnośląskiej (zwłaszcza jej zachodniej części), aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, kotliny Ŝywieckiej, a takŜe 
rejonu Częstochowy. StęŜenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą układały się w zakresach swych wartości dopuszczal-
nych.  

W dniu 24.02.2015 (wtorek) będziemy w obszarze podwyŜszonego słabo-gradientowego ciśnienia atmosferycznego, z nasuwającą się 
od wschodu strefą fontu okluzji związaną z niŜem znad Włoch. W dzień zachmurzenie duŜe. Opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6°C 
do 8°C, na szczytach Beskidów od 1°C do 4°C. Wiatr słaby, zmienny, w górach umiarkowany, południowy.  

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, zróŜnicowana i mało korzystna jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego powinna się 
poprawiać. Tym niemniej zanieczyszczenie powietrza pyłem PM10 moŜe w okresach mniej korzystnych przekraczać poziom dopuszczalny 
(50 µg/m3), szczególnie na obszarach zabudowy mieszkaniowej. StęŜenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza mogą układać się 
na niŜszych zakresach wartości dopuszczalnych jak w poprzedniej dobie. 
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