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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 31.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.

W dniu 30.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 stacjach w Złotym Potoku (leśniczówka Kamienna Góra)
o 19%, Dąbrowie Górniczej o 15%, Bielsku-Białej o 8%, Cieszynie o 8%, Wodzisławiu o 8%, Częstochowie o 7%, Zabrzu o 7%,
Rybniku o 5% i w Ustroniu o 5%,
− dopuszczalnych średnich stęŜeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Zabrzu o 8% i w Katowicach o 4%.
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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 31.VIII – 2.IX.2012 r.
W dniu 31.VIII.2012 (piątek) województwo śląskie jest pod wpływem płytkiej zatoki związanej z niŜem z rejonu Pomorza, ze strefą frontu
atmosferycznego. Za frontem napływa chłodniejsze powietrze polarno-morskie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do
duŜego. Miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna około 25°C, wysoko w Beskidach około 16°C. Wiatr słaby i umiarkowany,
południowo-wschodni.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego początkowo nie będzie zbyt
zadawalająca. W pierwszej połowie doby zaznaczą się wyŜsze poziomy stęŜeń pyłu zawieszonego PM10, lokalnie przekraczające progowy
poziom 50 µg/m3. W godzinach popołudniowych moŜliwe będą równieŜ przekroczenia średniego 8-godzinnego docelowego stęŜenia ozonu
troposferycznego (120 µg/m3). StęŜenia pozostałych monitorowanych substancji będą zawierały się w zakresach swych dopuszczalnych
wartości. W dobowym przebiegu będzie następowała poprawa jakości powietrza.
W dniu 1.IX.2012 (sobota) pogodę będzie kształtowała aktywna zatoka niŜowa ze strefą frontu okluzji. W godzinach porannych,
wieczornych i nocnych moŜliwe będą zamglenia ograniczające widzialność do 1000 m. W dzień zachmurzenie duŜe. Przelotne opady deszczu.
Temperatura maksymalna około 20°C, wysoko w Beskidach około 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W górach wiatr
z kierunków południowych.
Jutro sytuacja meteorologiczna powinna powodować dalszą poprawę niezbyt 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 nieznacznie przekraczać 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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W dniu 2.IX.2012 (niedziela) będziemy w obszarze podwyŜszonego słabo-gradientowego pola barycznego, ze strefą ciepłego frontu
atmosferycznego. Będzie pogodniej niŜ w poprzednim dniu, temperatura maksymalna moŜe dochodzić do 23ºC. Słaby deszcz moŜe jeszcze
sporadycznie wystąpić w róŜnych rejonach województwa. Osłabnie wiatr, co moŜe skutkować poranno-wieczornymi zamgleniami i lokalnymi
mgłami. Taka sytuacja meteorologiczna powinna sprzyjać ponownemu pogorszeniu dość dobrej jakości powietrza w naszym regionie.
W związku z tym moŜliwe będą okresowe przekroczenia progowego poziomu pyłu zawieszonego (50 µg/m3). StęŜenia pozostałych mierzonych
substancji będą zawierały się w zakresach swych dopuszczalnych wartości.
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