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Powiadomienie 

 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości 

powietrza informuje, że w dniu 27.11.2015 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 26.11.2015 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: Żywcu o 136%, Tychach o 128%, Katowicach o 116%, 

Gliwicach o 108%, Sosnowcu o 108%, Zabrzu o 92%, Dąbrowie Górniczej o 72%, Wodzisławiu o 70%, Częstochowie (stacja 
komunikacyjna) o 66%, Bielsku-Białej o 58%, Rybniku o 56%, Częstochowie o 34%, Cieszynie o 24%, Ustroniu o 20%. 

 
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 
27-29.11.2015 r. 

W dniu 27.11.2015 (piątek) województwo śląskie znajduje się w obszarze podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, będącego 
wydłużonym klinem wyżu azorskiego, sięgającym wschodniej Ukrainy. Nad południową Polską zalega dość chłodna polarno-morska masa 
powietrza. W dzień zachmurzenie duże. Miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C.  Wiatr słaby, z kierunków 
wschodnich. W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większej części obszaru województwa śląskiego będzie mało 
korzystna, choć lokalnie na północy oraz na południu naszego regionu powinna być ona umiarkowana. W aglomeracji górnośląskiej 
i rybnicko-jastrzębskiej oraz w dolinach i kotlinach będzie ona niekorzystna, gdyż mogą tam występować istotne przekroczenia wartości 
dobowych dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (>50 µg/m3). Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny 
utrzymywać się w granicach ich dopuszczalnych wartości. 

W dniu 28.11.2015 (sobota) pogoda w województwie śląskim będzie kształtowana przez słabnący klin wyżu azorskiego, ustępując 
nasuwającej się od zachodu zatoce niżu północnoeuropejskiego z frontem atmosferycznym. Pozostaniemy nadal w dość chłodnej masie 
powietrza polarno-morskiego. W dzień zachmurzenie duże. Temperatura maksymalna od 0°C do 2°C.  Wiatr słaby, z kierunków zachodnich. 
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie nadal mało korzystna, 
chociaż lokalnie na północy i na południu regionu będzie ona umiarkowana. W aglomeracji górnośląskiej i rybnicko-jastrzębskiej oraz 
w dolinach i kotlinach górskich będą występowały przekroczenia wartości dobowych dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 (>50 µg/m3). 
Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny układać się w granicach dopuszczalnych wartości. 

W dniu 29.11.2015 (niedziela) obszar województwa śląskiego będzie na skraju rozległego układu niżowego z ośrodkami nad Morzem 
Norweskim. Przez teren Polski będą przemieszczały się od północnego-zachodu fronty atmosferyczne, za którymi napłynie nieco cieplejsze 
powietrze polarno-morskie. W ciągu dnia przewaga zachmurzenia dużego z okresowymi rozpogodzeniami. Możliwe będą niewielkie 
przelotne opady deszczu lub mżawki. Wzrośnie średnia prędkość wiatru, który chwilami może być dość silny. Taka sytuacja 
meteorologiczna, będąca efektem dość wyraźnego zdynamizowania warunków pogodowych, powinna skutkować postępującą poprawą 
jakości powietrza w województwie śląskim. Jednak pomimo to na obszarach zabudowy mieszkaniowej obu aglomeracji i innych większych 
ośrodków miejskich będą nadal występowały przekroczenia dopuszczalnej dobowej wartości stężenia  pyłu PM10 (>50 µg/m3).  
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