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Informacja o jakości powietrza 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza   
informuje, Ŝe w dniu 27.04.2015 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 26.04.2015 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), 
− 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), 
− ośmiogodzinnych stęŜeń tlenku węgla (10000 µg/m3),  
− ośmiogodzinnych stęŜeń poziomu docelowego ozonu (120 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 27-28.04.2015 r.  

W dniu 27.04.2015 (poniedziałek) znajdujemy się pod wpływem niŜów znad Lazurowego WybrzeŜa i pogranicza polsko-niemieckiego. Od za-
chodu zaznaczy się wpływ falującego frontu atmosferycznego. Z południowego-zachodu napływa ciepła polarno-morska masa powietrza. W dzień 
zachmurzenie małe, po południu miejscami wzrastające do umiarkowanego. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura 
maksymalna od 23°C do 25°C, na szczytach Beskidów od 15°C do 18°C. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowany, porywisty, z kierunków 
południowych. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 25 m/s.   

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie zmienna w dobowym przebiegu, 
z okresami mniej lub bardziej korzystnymi. W okresach mniej korzystnych w strefach zabudowy mieszkaniowej stęŜenia pyłu zawieszonego PM10 
mogą przekraczać dopuszczalny poziom 24-godzinny (50 µg/m3). W godzinach 10-18 zaznaczą się podwyŜszone stęŜenia ozonu troposferycznego, 
mogące przekraczać 8-godzinny docelowy poziom  120 µg/m3. StęŜenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą układały się 
w zakresach swych dopuszczalnych wartości.  

W dniu 28.04.2015 (wtorek) pogoda w naszym regionie będzie kształtowana w obszarze zatoki niŜowej, w strefie pofalowanego frontu okluzji. 
W dzień zachmurzenie duŜe, jedynie początkowo  miejscami umiarkowane. Przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 17°C do 
20°C, na szczytach Beskidów od 11°C do 14°C. Wiatr rano słaby, później przechodzący w umiarkowany, porywisty, z kierunków zachodnich. Pod-
czas burz i w górach wiatr dość silny, w porywach do 20 m/s. 

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, powinna nastąpić dość wyraźna poprawa niezbyt korzystnej jakości powietrza w naszym regionie. 
StęŜenia monitorowanych zanieczyszczeń powietrza będą utrzymywały się w zakresach  wartości dopuszczalnych.  
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