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Powiadomienie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości powietrza infor -
muje, że w dniu 28.01.2013 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stężeń jednogodzinnych dwu-
tlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego ozonu.

W dniu 27.01.2013 r.:
 nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: 
− jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
− jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
− ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3), 
− ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).
− 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
 wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Żywcu 
o 178%, Bielsku-Białej o 176%, Tychach o 174%, Sosnowcu o 172%, Dąbrowie Górniczej o 138%, Katowicach o 124%, Wodzisławiu o 124%, Gliwi-
cach o  100%, Rybniku o 58%, Cieszynie o 48%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o  46%, Częstochowie o  8%.

Zakład Monitoringu i Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB Oddział w Krakowie z/s w Katowicach w oparciu o prognozę pogody 
Centralnego  Biura  Prognoz  Meteorologicznych  IMGW-PIB  przedstawia  prognozę  jakości  powietrza  dla  województwa  śląskiego  w dniach
28-29.01.2013 r.

W dniu 28.01.2013 (poniedziałek) jesteśmy w zasięgu rozległego niżu z ośrodkami nad północnym Atlantykiem. Z zachodu na wschód przemiesz -
czać się będzie front okluzji, za którym napłynie coraz cieplejsza polarno-morska masa powietrza. W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Opady śnie -
gu. Okresami możliwość opadów marznącej mżawki lub deszczu, powodujących gołoledź.  Temperatura maksymalna około 0ºC, wysoko w Beskidach  
od -3 do 0°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych. 
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza w województwie śląskim będzie początkowo nadal mało korzystna. W obszarach zabudo -
wy miejskiej oraz w dolinach, kotlinach i obniżeniach terenu mogą występować w pierwszej połowie doby wysokie stężenia pyłu zawieszonego PM10,  
o wartościach przekraczających progowy poziom 50 µg/m3. Najbardziej narażone na wysokie stężenia pyłu zawieszonego są: kotlina żywiecka i pogórze  
bielsko-cieszyńskie, a także tereny aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz aglomeracji górnośląskiej. Stężenia pozostałych monitorowanych substancji  
będą układały się w obrębie swych dopuszczalnych, choć okresami podwyższonych wartości. 

W dniu 29.01.2013 (wtorek) pozostaniemy w zasięgu rozległego niżu północnoatlantyckiego, w strefie przemieszczających się na wschód frontów at-
mosferycznych. Z zachodu napływać będą cieplejsze polarno-morskie masy powietrza. W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Opady śniegu przecho-
dzące w opady deszczu. W górach opady śniegu. Temperatura maksymalna około 2°C, w Beskidach od -5 do -3°C. Wiatr umiarkowany, okresami pory -
wisty, południowo-zachodni. Wysoko w górach wiatr okresami dość silny i porywisty. 
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, warunki aerosanitarne w naszym regionie powinny się wyraźnie poprawić. Jednak w aglomeracji rybnicko -
-jastrzębskiej, aglomeracji górnośląskiej, a także w kotlinie żywieckiej,  nie należy wykluczać okresowych przekroczeń progowego stężenia 50 µg/m 3 

pyłu zawieszonego PM10. Poziomy stężeń pozostałych mierzonych substancji powinny układać się na niższych zakresach wartości dopuszczalnych. 
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Do wiadomości: 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska  (Fax 32 78 35 606), rzecznik@slaskie.pl
Delegatury WIOŚ w Bielsku Białej i w Częstochowie
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach, (pocztą elektroniczną: wsse.katowice@pis.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.pios.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.pios.gov.pl
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