
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.wios.gov.pl 
     www.katowice.wios.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.wios.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.wios.gov.pl 

 

M.7011.1.229.2015.LK         Katowice, 25.11.2015 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, że w dniu 25.11.2015 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla 
oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu. 

W dniu 24.11.2015 r.: 
� nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:  

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

� wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń:  
− 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w: Wodzisławiu o 62%, Sosnowcu o 46%, Zabrzu 

o 44%, Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 34%, Żywcu o 32%, Gliwicach o 24%, Częstochowie o 22%, Rybniku 
o 14%, Katowicach o 4%, Dąbrowie Górniczej o 2%. 

 
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 25-26.11.2015 r. 

W dniu 25.11.2015 (środa) województwo śląskie znajduje się pod wpływem zatoki niżowej układu niskiego ciśnienia 
z centrum nad Morzem Norweskim. Z południa napływa powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie małe, wzrastające 
do umiarkowanego. Temperatura maksymalna od 0°C do 3°C.  Wiatr słaby, południowy. 

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie 
umiarkowana. W aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej oraz w dolinach i kotlinach będzie niekorzystna. Wystąpią 
przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych 
zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach dopuszczalnych wartości. 

W dniu 26.11.2015 (czwartek) województwo śląskie znajdzie się w centrum siodła barycznego w strefie podwyższonego 
ciśnienia. Z kierunków północnych napłynie chłodna masa powietrza polarno-kontynentalnego. W dzień zachmurzenie duże. 
Słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C.  Wiatr słaby, zmienny. 

W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie 
niekorzystna, lokalnie w strefie północnej województwa będzie umiarkowana. Wystąpią przekroczenia wartości dobowych 
dopuszczalnych stężeń PM10 (50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny być 
w granicach dopuszczalnych wartości. 
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