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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 30.VIII.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 29.VIII.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),
wystąpiły przekroczenia wartości:
ośmiogodzinnych średnich stęŜeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3) na stacji w Cieszynie o 2%,
dopuszczalnych średnich stęŜeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Częstochowie o 80%, Zabrzu o 32%,
Katowicach o 20% i w Rybniku o 18%.

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 30 – 31.VIII.2012 r.
W dniu 30.VIII.2012 (czwartek) województwo śląskie znajduje się w obszarze podwyŜszonego, słabo-gradientowego pola barycznego.
W drugiej połowie doby od zachodu zaznaczy się wpływ zatoki niŜu skandynawskiego. W godzinach porannych i wieczorno-nocnych moŜliwe
będą zamglenia, a takŜe lokalne mgły ograniczające widzialność. W dzień zachmurzenie małe, okresami wzrastające do umiarkowanego.
Temperatura maksymalna około 26°C, w Beskidach około 20°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego nie będzie zbyt zadawalająca.
W godzinach porannych i wieczorowo-nocnych zaznaczą się wyŜsze wartości stęŜeń pyłu zawieszonego PM10, przekraczające progowy poziom
50 µg/m3. W godzinach popołudniowo-wieczornych moŜliwe będą przekroczenia średniego 8-godzinnego docelowego stęŜenia ozonu
troposferycznego (120 µg/m3). StęŜenia pozostałych monitorowanych substancji będą zawierały się w zakresach swych dopuszczalnych
wartości.
W dniu 31.VIII.2012 (piątek) pogodę będzie warunkowała aktywna zatoka niŜu południowoeuropejskiego z frontem okluzji i wtórnym
ośrodkiem niŜowym nad zachodnią Polską. W dzień zachmurzenie duŜe. MoŜliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna około 26°C,
w Beskidach około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych.
Jutro sytuacja meteorologiczna powinna spowodować wyraźną poprawę mało korzystnej jakości powietrza, występującej w dniu dzisiejszym
w naszym regionie. Nie naleŜy jednak wykluczać w godzinach porannych, wieczornych i nocnych podwyŜszonych stęŜeń pyłu zawieszonego,
lokalnie mogących przekroczyć progowy poziom 50 µg/m3. W godzinach popołudniowych moŜliwe będą równieŜ podwyŜszone poziomy
stęŜenia ozonu troposferycznego. StęŜenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń będą układały się na niŜszych poziomach
dopuszczalnych jak w dniu dzisiejszym.
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