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Powiadomienie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego monitoringu jakości
powietrza informuje, Ŝe w dniu 5.IV.2012 r. w godzinach przedpołudniowych nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnego poziomu stęŜeń
jednogodzinnych dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, ośmiogodzinnych stęŜeń tlenku węgla oraz ośmiogodzinnego poziomu docelowego
ozonu.
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W dniu 4.IV.2012 r.
nie wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stęŜeń:
jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3),
jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3),
24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3),
ośmiogodzinnych stęŜeń tlenku węgla (10000 µg/m3),
ośmiogodzinnych średnich stęŜeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).
wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stęŜeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach tła
miejskiego w Wodzisławiu o 22%, w Katowicach o 22%, w Zabrzu o 4% i w śywcu o 2%.

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 5–6.IV.2012 r.
W dniu 5.IV.2012 (czwartek) obszar województwa śląskiego znajduje się w strefie obniŜonego ciśnienia z układem frontów
atmosferycznych. W dzień zachmurzenie całkowite. Miejscami zamglenia ograniczające widzialność. Opady deszczu. Temperatura maksymalna
od 9 do 11ºC, na szczytach Beskidów około 6ºC. Wiatr słaby, północno-wschodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków
południowych.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie zróŜnicowana w jej dobowym
przebiegu, z okresami mniej lub bardziej korzystnymi. W okresach mniej korzystnych na terenie obu aglomeracji województwa śląskiego, a
takŜe w kotlinie Ŝywieckiej, dolinach i obniŜeniach terenowych, moŜliwe będą przekroczenia progowego poziomu stęŜenia pyłu zawieszonego
PM10 (50 µg/m3), i tam umiarkowana jakość powietrza. StęŜenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza – w zakresach swych
wartości dopuszczalnych.
W dniu 6.IV.2012 (piątek) pozostaniemy w obszarze obniŜonego ciśnienia atmosferycznego o słabo-gradientowym polu barycznym. W
dzień zachmurzenie duŜe. Miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna od 8 do 10ºC, na szczytach Beskidów około 4ºC. Wiatr słaby, z
kierunków północnych. Wysoko w górach wiatr słaby, okresami umiarkowany, ze zmiennych kierunków.
Sytuacja meteorologiczna w dniu jutrzejszym będzie nadal warunkowała zróŜnicowaną jakość powietrza w naszym regionie. W okresach
mniej korzystnych na terenie obu aglomeracji województwa śląskiego, a takŜe w kotlinie Ŝywieckiej, moŜliwe będą przekroczenia progowego
poziomu stęŜenia pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3). StęŜenia innych mierzonych substancji na poziomach dopuszczalnych.
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