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Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim 
 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH 
 

19.01.2017 r. 

(czwartek) 

wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego 

PM10 (50 µg/m
3
) na stacjach w Żywcu o 388%, Wodzisławiu Śląskim o 324%, Rybniku o 238%, Biel-

sku-Białej o 206%, Sosnowcu o 152%, Gliwicach o 152%, Zabrzu o 128%, Dąbrowie Górniczej o 114%, 

Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 92%, Katowicach o 88%, Tychach o 86%, Częstochowie o 60%, 

Ustroniu o 48%, Złotym Potoku gm. Janów (stacja tła regionalnego) o 32% 

nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku 

azotu (200 µg/m
3
), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m

3
), 24-godzinnych dwutlenku siarki 

(125 µg/m
3
), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m

3
) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu 

docelowego ozonu (120 µg/m
3
) 

20.01.2017 r 

(piątek)godz. 

nocne i  po-

ranne 

nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich 

stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych. 

 

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA (w oparciu o indeks jakości powietrza
*
) 

przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w Katowicach w oparciu 

o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB oraz po dokonaniu analizy dostępnych in-

formacji meteorologicznych 

20.01.2017 r. 

(piątek) 
na większości obszaru województwa śląskiego wystąpią przekroczenia poziomu informowania (stę-

żenia PM10 powyżej 200 µg/m
3
) - jakość powietrza będzie bardzo zła; wszelkie aktywności na ze-

wnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci
 
powinny bezwzględnie 

unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym 

powietrzu do niezbędnego minimum, w strefie południowej z wyłączeniem Kotliny Żywieckiej wystą-

pią znaczne przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m
3
) - jakość powietrza będzie dostateczna; należy 

rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie 

dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, w strefie północnej  woje-

wództwa wystąpią przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m
3
) - jakość powietrza będzie umiarkowana; 

warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu  

21.01.2017 r. 

(sobota) 
na większości obszaru województwa wystąpią przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m

3
) - jakość po-

wietrza umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, w Kotlinie Żywiec-

kiej - jakość powietrza będzie zła; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci
 
powinny 

unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką 

aktywność fizyczną na wolnym powietrzu, w strefie środkowej województwa, w aglomeracji rybnicko 

jastrzębskiej i w Bielsku-Białej wystąpią znaczne przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m
3
) - jakość 

powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanie-

czyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz 

małych dzieci, w strefie północnej województwa jakość powietrza będzie dobra; warunki sprzyjające 

do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń 
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22.01.2017 r. 

(niedziela) 
na większości obszaru województwa wystąpią przekroczenia stężenia PM10 (50 µg/m

3
) - jakość po-

wietrza będzie umiarkowana; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu, w Kotlinie 

Żywieckiej, w strefie środkowej województwa, w obu aglomeracjach wystąpią znaczne przekrocze-

nia stężenia PM10 (50 µg/m
3
) - jakość powietrza będzie dostateczna; należy rozważyć ograniczenie 

aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób cho-

rych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci, w strefie północnej województwa jakość po-

wietrza będzie dobra; warunki sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograni-

czeń 
* Informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne, znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl 

w zakładce: „System Prognoz Jakości Powietrza”. 

          Tadeusz Sadowski 
 

 

Śląski Wojewódzki  Inspektor Ochrony Środowiska 
 

 

 

 
 

Do wiadomości:  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: srodowisko@slaskie.pl, rzecznik@slaskie.pl 
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach: wsse.katowice@pis.gov.pl 
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