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WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORM O W ANIA 

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 
Zagrożenie informowania (100 µg/m3) dla pyłu 

zawieszonego PMI O w powietrzu. 
Data wystąpienia 03.12.2020 r. 54odz. 9.00 

Przewidywany czas trwania ryzyka Od godz. 9. 00 dnia 03.12.2020 r. do godz. 
24.00 dnia 04.12.2020 r. 

Warunki meteorologiczne utrudniające 

Przyczyny rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń 
w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-
komunalneRO. 

Prognozowana jakość powietrza 

Prognoza na dzień 03. I 2.2020 r. i na dzień 04.12.2020 r. dla stężeń średniodobowych pyłu 
PMI O, przygotowana na podstawie prognozy zanieczyszczenia powietrza, wykonywanej 
przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) dostępnej na 
portalu „Jakość powietrza" GIOŚ pod adresem htt12://12owietrze.gios.gov.12l/12j12/airPollution 

Dzień 03.12.2020 r. (aktualizacja powiadomienia z dnia 02.12.2020 r.): 
Na podstawie prognozy i wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na 
poniższych obszarach, ze względu na pył zawieszony PMI0, jakość powietrza szczególnie 
w godzinach wieczornych, nocnych i porannych będzie zła. 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PMlO: 
Prognozowane na dzień 03.12.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PMI0 
obejmuje: Dąbrowę Górniczą, Gliwice, Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice 
Śląskie, Sosnowiec, Jaworzno, Tychy, Zabrze, Bytom, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, 
Świętochłowice, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój, Bielsko-Biała, powiaty: będziński, 
gliwicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, rybnicki, mikołowski, bielski (gminy: 
Jaworze, Kozy, Porąbka, Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Wilamowice), 
pszczyński, raciborski, wodzisławski, cieszyński. 

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla 
pyłu PMlO: 
Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 03.12.2020 r. istnieje ryzyko 
przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PMI O: ok. 3 650 OOO. 
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Na podstawie prognozy jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach, 
ze względu na pył zawieszony PMlO, jakość powietrza szczególnie w godzinach 

wieczornych, nocnych i porannych będzie zła. 

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PMlO: 

Prognozowane na dzień 04.12.2020 r. przekroczenie poziomu informowania dla pyłu PMlO 

obejmuje: Katowice, Chorzów, Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec,
Świętochłowice, Bytom, Piekary Śląskie, Bielsko-Biała, powiaty: będziński, żywiecki,

bielski (gminy: Buczkowice, Szczyrk, Wilkowice). 

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla 

pyłu PMlO: 

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 04.12.2020 r. istnieje ryzyko 

przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PMlO: ok. 2 600 OOO
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