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Powiadomienie 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach skiego monitoringu 
jako ci powietrza informuje, e w dniu 09.03.2016 r. w godzinach przedpo udniowych nie wyst pi y przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu st  jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, o miogodzinnych st  tlenku w gla 
oraz o miogodzinnego poziomu docelowego ozonu. 

W dniu 08.03.2016 r.: 
 nie wyst pi y przekroczenia warto ci dopuszczalnych rednich st :  

 jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 
 jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), 
 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 
 miogodzinnych st  tlenku w gla (10000 µg/m3),  
 miogodzinnych poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3), 

 wyst pi y przekroczenia warto ci dopuszczalnych rednich st :  
 24-godzinnych py u zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach: w ywcu o 50%, Katowicach o 30%, Rybniku 

o 26%, Wodzis awiu o 20%, Bielsku-Bia ej o 18%, Cz stochowie (stacja komunikacyjna) o 18%, D browie Górniczej 
o 16%, Sosnowcu o 16%, Gliwicach o 14%, Cieszynie o 10%, Zabrzu o 10%, Tychach o 8%. 

 
Na podstawie krótkoterminowej prognozy pogody opracowanej przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych 

IMGW-PIB w Krakowie oraz po dokonaniu analizy dost pnych informacji meteorologicznych, Zak ad Monitoringu 
i Modelowania Zanieczyszcze  Powietrza IMGW-PIB Oddzia  w Krakowie z/s w Katowicach przedstawia prognoz  jako ci 
powietrza dla województwa skiego w dniach 09-10.03.2016 r. 

W dniu 09.03.2016 ( roda) województwo skie znajduje si  w strefie podwy szonego ci nienia zwi zanej z wy em z nad 
zachodniej Rosji, w polarno-morskiej masie powietrza. W dzie  zachmurzenie du e z wi kszymi przeja nieniami. Miejscami 
mo liwe s abe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr s aby, wschodni. 

W zwi zku z tak  sytuacj  meteorologiczn , jako  powietrza na wi kszo ci obszaru województwa skiego b dzie 
niekorzystna, wyst pi  przekroczenia warto ci dobowych dopuszczalnych st  PM10 (50 µg/m3). Lokalnie w strefie 
pó nocnej województwa jako  powietrza mo e by  umiarkowana. St enia pozosta ych monitorowanych zanieczyszcze  
powietrza powinny utrzymywa  si  w granicach dopuszczalnych warto ci.  

W dniu 10.03.2016 (czwartek) województwo skie nadal znajdowa  si  b dzie w strefie podwy szonego ci nienia 
zwi zanego z wy ami znad Azorów i z nad Rosji, w tej samej polarnomorskiej masie powietrza. W dzie  zachmurzenie du e. 

abe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6°C do 8°C. Wiatr s aby, pó nocno-wschodni. 
W zwi zku z tak  sytuacj  meteorologiczn , jako  powietrza na wi kszo ci obszaru województwa skiego b dzie 

niekorzystna, wyst pi  przekroczenia warto ci dobowych dopuszczalnych st  PM10 (50 µg/m3). W strefie pó nocnej 
województwa, lokalnie we wschodniej cz ci aglomeracji górno skiej oraz miejscami w strefie po udniowej województwa 
jako  powietrza mo e by  umiarkowana. St enia pozosta ych monitorowanych zanieczyszcze  powietrza powinny 
utrzymywa  si  w granicach dopuszczalnych warto ci. 

 
dr Jerzy Kopyczok 
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Do wiadomo ci:  
Urz d Marsza kowski Województwa skiego Wydzia  Ochrony rodowiska: srodowisko@slaskie.pl, rzecznik@slaskie.pl 
Delegatury WIO  w Bielsku Bia ej i w Cz stochowie 
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach, (poczt  elektroniczn : wsse.katowice@pis.gov.pl) 


