WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY
ŚRODOWISKA W KATOWICACH
ul. Wita Stwosza 2
40-036 Katowice

tel. (32) 251-80-40, tel./fax (32) 251-55-54
e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl
www.katowice.wios.gov.pl

M.7011.2.163.2016.NG

Katowice, 25.08.2016 r.
Wojewódzkie Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Katowicach
Fax 32 256 22 13
czkws@katowice.uw.gov.pl
Informacja o jakości powietrza

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w oparciu o dane uzyskane w ramach śląskiego
monitoringu jakości powietrza informuje, że w dniu 24.08.2016 r. nie wystąpiły przekroczenia wartości
dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki
(350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3),
ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu
(120 µg/m3).
W dniu 25.08.2016 r. w godzinach nocnych i porannych nie wystąpiły przekroczenia poziomów
dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych.
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 informacji
meteorologicznych, podaje informacje o przewidywanej jakości powietrza w województwie śląskim w dniach
25-26.08.2016 r.
W dniu 25.08.2016 (czwartek) znajdujemy się pod wpływem wyżu z centrum nad Warmią i Mazurami w tej
samej polarno-morskiej masie powietrza. W dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna
od 25°C do 27°C, w rejonach podgórskich około 23°C. Wiatr słaby, wschodni. W związku z taką sytuacją
meteorologiczną, jakość powietrza na większości obszaru województwa śląskiego będzie umiarkowana. Lokalnie
jakość powietrza może być korzystna. Stężenia ozonu troposferycznego mogą zbliżać się lub osiągać poziom docelowy
120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach
wartości dopuszczalnych.
W dniu 26.08.2016 (piątek) pozostaniemy pod wpływem wyżu, którego centrum znajdzie się nad Białorusią.
Stopniowo zacznie napływać powietrze zwrotnikowe. W dzień zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura
maksymalna od 26°C do 28°C, w rejonach podgórskich około 25°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.
W związku z taką sytuacją meteorologiczną, jakość powietrza na całym obszarze województwa śląskiego będzie
umiarkowana. Stężenia ozonu troposferycznego będą osiągać lub nieznacznie przekraczać poziom docelowy
120 µg/m3. Stężenia pozostałych monitorowanych zanieczyszczeń powietrza powinny utrzymywać się w granicach
wartości dopuszczalnych.
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