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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 13.03.2015 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 12.03.2015 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 stacji tła miejskiego w śywcu o 16%. 
 

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 13-15.03.2015 r.  

W dniu 13.03.2015 (piątek) będziemy dostawać się w zasięg oddziaływania rozległego lecz płytkiego układu niŜowego znad rejonu Morza Czar-
nego i Grecji, z przemieszczającą się od wschodu strefą frontu okluzji. Nad Polską zalega chłodna polarno-morska masa powietrza. W dzień za-
chmurzenie całkowite. Opady deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich i w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 3°C do 5°C, na 
szczytach Beskidów od -3°C do -1°C. Wiatr umiarkowany, północno-wschodni.  

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie na ogół korzystna, choć w przebiegu 
dobowym mogą występować okresy mniej korzystnej jakości powietrza. W okresach tych w strefach zabudowy mieszkaniowej stęŜenia pyłu zawie-
szonego PM10 mogą przekraczać dopuszczalny poziom 24-godzinny (50 µg/m3). StęŜenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza 
będą układały się w zakresach swych wartości dopuszczalnych.  

W dniu 14.03.2015 (sobota) pogoda w naszym regionie będzie kształtowana w obszarze słabo-gradientowego ciśnienia atmosferycznego, 
w chłodniejszej masie powietrza napływającej ze wschodu. W dzień zachmurzenie całkowite. Słabe opady deszczu, w rejonach podgórskich 
i w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4°C do 6°C, na szczytach Beskidów od -4°C do -2°C. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich.  

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, w województwie śląskim moŜe następować pogarszanie dość korzystnej jakości powietrza. W ob-
szarach gęstej zabudowy mieszkaniowej moŜna spodziewać się zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 przekraczającego 24-godzinny poziom 
dopuszczalny (50 µg/m3). StęŜenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny układać się na nieco wyŜszych zakresach war-
tości dopuszczalnych jak w poprzedniej dobie.  

W dniu 15.03.2015 (niedziela) będziemy na skraju umacniającego się wyŜu północnoeuropejskiego z systemem frontów okluzji. Napływać bę-
dzie cieplejsze powietrze z południowego-wschodu. Pogoda ulegnie dość wyraźnej poprawie (zachmurzenie małe, brak opadów, słaby wiatr). Takie 
uwarunkowania meteorologiczne mogą powodować dalsze pogarszanie jakości powietrza w województwie śląskim, w związku z czym wiele obsza-
rów (głównie z zabudową mieszkaniową) naraŜonych będzie na istotne przekroczenia dopuszczalnego poziomu stęŜenia pyłu PM10 w przyziemnej 
warstwie atmosfery.  
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