
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.394.2020 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 23 listopada 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia Procedury działań krótkoterminowych, stanowiącej załącznik do Planu 
Zarządzania Kryzysowego Gminy Gorzyce, w związku z Programem ochrony powietrza dla terenu 
województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów substancji w powietrzu oraz pułapu 

stężenia ekspozycji 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U.2020.713 ze zm.). zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadzam Procedurę realizacji działań krótkoterminowych, jako załącznik do Planu Zarządzania 
Kryzysowego Gminy Gorzyce, w związku z Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego 
mającego na celu osiągnięcie poziomów substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji.Procedura 
o których mowa w ust.1, stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych,  
Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, pracownikowi ds. promocji gminy oraz dyrektorom 
gminnych jednostek organizacyjnym. 

§ 3. Traci ważność Zarządzenie Wójta nr ORG.0050.201.2019 dnia 30 października  2019 r. w sprawie 
wprowadzenia Procedur realizacji działań wynikających z Planu działań krótkoterminowych, stanowiącego 
załącznik do Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie 
poziomów substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Gorzyce 
 
 

Daniel Jakubczyk 
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Załącznik  PDK do zarządzenia Nr ORG.0050.394.2020 
Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 listopada 2020 roku 

 
 
 
 

Procedura realizacji zadań  
wynikających z Planu działań krótkoterminowych, 

stanowiących załącznik  
do Planu ochrony powietrza dla terenu województwa 

śląskiego  
 

Doraźne przeciwdziałanie  
zanieczyszczeniu powietrza na obszarze Gminy Gorzyce 
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WSTĘP 
 
Niniejsza procedura dotyczy realizacji zapisów planu działań krótkoterminowych  
na terenie Gminy Gorzyce. Przedmiotem procedury są zasady powiadamiania mieszkańców  
o złej jakości powietrza na terenie gminy, sposób i tryb informowania podmiotów 
z administrowanego terenu oraz rodzaj i zakres podejmowanych działań operacyjnych. 
W procedurze ujęty został zestaw działań krótkoterminowych przewidzianych do realizacji na 
terenie gminy w sytuacjach wystąpienia ryzyka przekroczenia bądź przekroczenia określonego 
poziomu zanieczyszczenia powietrza. 
Działania krótkoterminowe podejmowane są w celu doraźnego ograniczenia epizodów 
wysokich stężeń substancji w powietrzu, a także skrócenia czasu ich występowania. 
Procedura stanowi organizację działań profilaktycznych mających na celu zabezpieczenie 
mieszkańców oraz osób przebywających czasowo na terenie gminy przed negatywnymi 
skutkami zanieczyszczenia powietrza. 
Działania krótkoterminowe oraz służące dotrzymywaniu standardów jakości powietrza  
są skierowane do wszystkich mieszkańców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem 
wrażliwych grup ludności.  
Do grup wrażliwych ludności zalicza się: 

1. dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, a także kobiety w ciąży, 
2. osoby starsze i w podeszłym wieku, 
3. osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, w szczególności osoby 

chore na astmę, 
4. osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, 
5. osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń. 

 
 
 
 
PODSTAWY PRAWNE 
 
 
Przedmiotem dokumentu są zasady powiadamiania właściwych organów administracji 
publicznej, jednostek organizacyjnych i ludności o zagrożeniach oraz o konieczności podjęcia 
działań określonych w Planie działań krótkoterminowych (PDK) zawartym w Programie 
ochrony powietrza dla województwa śląskiego przyjętym Uchwałą Nr VI/21/12/2020 Sejmiku 
Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020 r., w sytuacji:  

•  braku przekroczeń wartości progowych substancji w powietrzu,  

•  wystąpienia przekroczeń wartości progowych substancji w powietrzu, 

•  ryzyka wystąpienia dopuszczalnych lub docelowych poziomów substancji w powietrzu 
 poziom I: informacyjny, 

•  ryzyka wystąpienia poziomu informowania – poziom II: ostrzeżenie (100 µg/m3 dla 
 PM10), 

•  ryzyka wystąpienia poziomu alarmowego – poziom III: alarm smogowy (150 µg/m3  

            dla PM10). 
 
Dyrektywy 

• Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w 
sprawie     jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE), 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.,  
w sprawie emisji przemysłowych - IED, (zintegrowane zapobieganie 
zanieczyszczeniom  
i ich kontrola). 

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r. 
w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich 
obiektów energetycznego spalania 
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Ustawy 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

• Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych 

• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 

• Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. w sprawie poziomów  
    niektórych substancji w powietrzu  

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie programów 
   ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których 
  dokonuje się oceny jakości powietrza 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu  
  I sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza. 

 

 

 

 

PRZEPŁYW INFORMACJI 
 
Komunikaty o jakości powietrza wydawane są na podstawie informacji  Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ). WIOŚ realizuje monitoring 
środowiska i w oparciu o wyniki ze stanowisk pomiarowych jakości powietrza określa ryzyko 
lub wystąpienie przekroczenia wartości dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych 
substancji w powietrzu.  
Każdego dnia przygotowywana jest prognoza jakości powietrza dla województwa śląskiego 
w oparciu o numeryczną prognozę pogody na najbliższą dobę – model COSMO (Consortium 
for Small-Scale Modelling) eksploatowany w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
(IMGW) w Katowicach oraz historyczną bazę danych meteorologicznych (IMGW) i stężeń 
zanieczyszczeń (WIOŚ w Katowicach). 
Prognoza tworzona jest dla stref i aglomeracji województwa śląskiego, jako średnie obszarowe 
stężenie poszczególnych zanieczyszczeń. Gmina Gorzyce należy do obszaru rybnicko – 
pszczyńskiego, do części środkowej strefy śląskiej (powiaty pszczyński, rybnicki, mikołowski, 
raciborski i wodzisławski). 
W przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, 
dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu wojewódzki zespół zarządzania 
kryzysowego, o którym mowa w art.14 ust.7 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym, informuje właściwe organy o konieczności podjęcia działań określonych planem 
działań krótkoterminowych. 
Przygotowane przez WIOŚ powiadomienie o jakości powietrza przekazywane jest za 
pośrednictwem WCZK i PCZK pocztą elektroniczną do gminy. 
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Nazwa działania Szczegółowy opis działania 
Podmioty odpowiedzialne 

za realizacje działania 

Działania informacyjne 

Informowanie o 
zagrożeniu złą jakością 

powietrza 

Wzmocnienie systemu powiadamiania o złej jakości 
powietrza, ostrzeżeniach i ogłoszonych alarmach. 

Wprowadzenie jednolitych procedur postępowania na 
szczeblu wojewódzkim, powiatowym i lokalnym 

GIOŚ, 
Zarząd Województwa, 

WCZK, 
PCZK 

Doskonalenie systemu 
przekazywania 

informacji o jakości 
powietrza 

Umieszczenie linku do strony internetowej GIOŚ z bieżącą 
informacją o jakości powietrza na głównej stronie 

internetowej jednostki. 

WCZK 
Samorząd powiatowy i gminny 

Coroczna aktualizacja 
procedur postępowania 

przez jednostki 
zobligowane do działań 

krótkoterminowych 

Przegląd i coroczna aktualizacja procedur postępowania w 
trakcie ogłoszonych poziomów ostrzegania. 

Placówki oświatowe i 
opiekuńcze,  

placówki służby zdrowia,  
podmioty gospodarcze,  
Policja, Straż Miejska 

Zalecenia korzystania z 
komunikacji miejskiej 

Wskazanie rozwiązań związanych z komunikacją publiczną 
w celu ograniczenia ilości pojazdów poruszających się po 

drogach 

Zarząd Województwa, 
samorząd powiatowy i gminny, 

przewoźnicy 

Prowadzenie akcji 
informacyjnej dot. 

ograniczeń i zakazów 
wprowadzonych 

uchwałą antysmogową 

Informowanie społeczeństwa na stronach internetowych 
jednostek samorządu terytorialnego, portalach 

informacyjnych, społecznościowych itp. o ograniczeniach i 
zakazach wprowadzonych uchwałą antysmogową 

Zarząd Województwa, 
Samorządy powiatowe i gminne 

Edukacja ekologiczna 
Prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnej nt. źródeł emisji 

zanieczyszczeń 

Zarząd Województwa, 
samorząd powiatowy i gminny, 

placówki oświatowe 

Działania ostrzegawcze 

Ograniczenie 
długotrwałego 

przebywania na 
otwartej przestrzeni 

Unikanie długotrwałego narażenia na podwyższone stężenie 
zanieczyszczeń  

Samorząd powiatowy i gminny, 
placówki oświatowe, 

placówki opieki zdrowotnej 

Ograniczenie 
aktywności fizycznej na 

zewnątrz 

Ograniczenie zajęć oraz pracy na otwartej przestrzeni w celu 
ograniczenia negatywnego wpływu złej jakości powietrza 

Samorząd powiatowy i gminny, 
placówki oświatowe, 

placówki opieki zdrowotnej, 
pracodawcy 

Stosowanie się do 
zaleceń lekarskich 

Profilaktyczne działania w celu przygotowania się do 
możliwych skutków narażenia na wysokie stężenia substancji 

w powietrzu 
Społeczeństwo 

Unikanie 
przewietrzania 

pomieszczeń w trakcie 
trwania ostrzeżenia 

Profilaktyczne ograniczenie negatywnego oddziaływania 
wysokich stężeń substancji w powietrzu 

Społeczeństwo 

Działania operacyjne 

Źródła sektora komunalno-bytowego 

Intensywne kontrole 
instalacji spalania paliw 

stałych 

Kontrole indywidulanych urządzeń grzewczych w ciągu 
każdej doby trwania: 

1) POZIOMU II: 
- dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców – min 7 

kontroli 
- dla gmin od 50 do 100 tys. mieszkańców – min. 

5 kontroli 
- dla pozostałych gmin – min. 2 kontrole 

2) POZIOMU III: 
- dla gmin pow. 100 tys. mieszkańców -  min 15 

kontroli 
- dla gmin od 50 do 100 tys. mieszkańców – min. 

10 kontroli 
- dla pozostałych gmin – 5 kontroli 

Nakładanie kar za naruszenie przepisów zakazujących 
spalanie odpadów 

Samorząd gminny 
Straż miejska/gminna 

Kontrole w zakresie 
zakazu spalania 

pozostałości roślinnych 
na powierzchni  
w obszarach 

zabudowanych 

Całkowity zakaz palenia na powierzchni ziemi pozostałości 
roślinnych  

z ogrodów oraz zakaz rozpalania ognisk 

Samorząd gminny 
Straż miejska/gminna 

Policja 

Zalecenia ograniczenie 
stosowania kominków 

Czasowy zakaz palenia w kominkach przez właścicieli i 
zarządców nieruchomości 

Samorząd gminny 
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POZIOMY OSTRZEGANIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPOSÓB REALIZACJI DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH PRZEZ 
GMINĘ 
 
 
Niniejszy rozdział zawiera algorytmy postępowania, sposoby informowania i ostrzegania 
mieszkańców gminy o ryzyku wystąpienia lub wystąpieniu w powietrzu stężeń 
przekraczających poziomy normowane oraz postępowanie w razie konieczności wdrożenia 
działań krótkoterminowych, w odniesieniu do określonych poziomów ostrzegania. 
Treść informacji dla mieszkańców powinna zawierać: 
- ogłaszany poziom zagrożenia złą jakością powietrza,  
- kolor powiadomienia (powiadomienia, ostrzeżenia, alarmu), 
- obszar wystąpienia przekroczenia,  
- przyczyny wystąpienia przekroczenia,  
- rodzaj substancji, dla której nastąpiło przekroczenie,  
- prognoza jakości powietrza oraz meteorologiczna, 
- rodzaj podejmowanych działań oraz zalecenia dla mieszkańców.  
 
 

 
 
 
 

 
1. Po otrzymaniu z PCZK powiadomienia o POZIOMIE I (mailowo lub telefonicznie), na 

stronie internetowej gminy w zakładce JAKOŚĆ POWIETRZA należy zamieścić 
otrzymaną informację o poziomie I. 

2. Informację należy przekazać drogą elektroniczną do jednostek z terenu gminy, 
wskazanych w załączonych tabelach 1 - 4.  

3. Jednostki te powinny przedmiotową informację niezwłocznie przekazać osobom 
przebywającym na terenie prowadzonej przez nie działalności. 

Poziom Kolor oznaczenia 
Rodzaj 

informacji 
Rodzaj działań  

Poziom I Żółty 

Powiadomienie o 
ryzyku 
wystąpienia 
przekroczenia 
poziomu 
dopuszczalnego 
lub docelowego* 

Informacyjne 

Poziom II Czerwony 

Ostrzeżenie o 
ryzyku 
wystąpienia 
przekroczenia 
poziomu 
informowania 

Informacyjne, 
ostrzegawcze, 
operacyjne 

Poziom III Brązowy 

Alarm smogowy – 
powiadomienie o 
ryzyku 
wystąpienia 
przekroczenia 
poziomu 
alarmowego 

Informacyjne, 
ostrzegawcze, 
operacyjne, 
organizacyjne 

Poziom I Żółty 
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1. Po otrzymaniu z PCZK powiadomienia o POZIOMIE II (mailowo lub telefonicznie),  

na stronie internetowej gminy w zakładce JAKOŚĆ POWIETRZA należy zamieścić 
otrzymaną informację o poziomie II. 

2. Otrzymaną informację/komunikat należy przekazać drogą elektroniczną do jednostek 
z terenu gminy, wskazanych w załączonych tabelach nr 1 – 4.  

3. Wskazane jednostki są zobowiązane niezwłocznie przekazać przedmiotową informację 
wszystkim osobom przebywającym na terenie prowadzonej przez nie działalności 
przede wszystkim poprzez rozplakatowanie otrzymanej informacji i umieszczenie jej na 
stronie internetowej, a także stosowanie ograniczeń wynikających z ogłoszonego 
poziomu. 

4. Gmina Gorzyce zleca Straży Gminnej lub podległym pracownikom posiadającym 
upoważnienia:  
- kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji 
  zapisów uchwały antysmogowej, minimum 2 kontrole w czasie trwania II poziomu  
  ostrzegania 
- kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi, 
- nakładanie kar za naruszenie przepisów zakazujących spalania odpadów. 

5. Uruchomić wskaźniki monitorowania dla gminy właściwe dla POZIOMU II,  
w szczególności:  
- ilość przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych na 
powierzchni ziemi w trakcie trwania POZIOMU II, 
- spełnienie obowiązku przekazywania informacji – wersja elektroniczna lub papierowa. 

 

 
 
 
 

1. Po otrzymaniu z PCZK powiadomienia o POZIOMIE III (mailowo lub telefonicznie),  
na stronie internetowej gminy w zakładce JAKOŚĆ POWIETRZA należy zamieścić 
otrzymaną informację o poziomie III. 

2. Informację należy przekazać drogą elektroniczną do jednostek z terenu gminy, 
wskazanych w załączonych tabelach nr 1 - 4.  
Wskazane jednostki są zobligowane niezwłocznie poinformować o treści 
powiadomienia wszystkie przebywające na ich terenie osoby, między innymi poprzez 
rozplakatowanie w miejscach ogólnodostępnych na swoim terenie/budynku 
otrzymanego komunikatu i umieszczenie go na stronie internetowej,  
a także stosowanie ograniczeń wynikających z ogłoszonego poziomu. 

3. Zlecić Straży Gminnej oraz podległym pracownikom posiadającym upoważnienie: 
- kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji 
zapisów uchwały antysmogowej – min. 5 kontroli w czasie trwania alarmu 
smogowego, kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych  
na powierzchni ziemi, nakładanie kar za naruszenie przepisów zakazujących spalania 
odpadów. 

4. Należy przeanalizować możliwość odwołania organizowanych przez gminę lub gminne 
jednostki organizacyjne konkursów, zawodów sportowych i innych aktywnych zajęć  
na otwartym terenie. 

5. Uruchamia się wskaźniki monitorowania dla gminy właściwe dla POZIOMU III, 
w szczególności:  
- ilość przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych 
  w trakcie trwania POZIOMU III, 

           - spełnienie obowiązku przekazywania informacji o wprowadzonych alarmach – wersja    
             elektroniczna lub papierowa, 
           - rodzaj wprowadzonych ograniczeń na terenie gminy. 

Poziom II Czerwony 

Poziom III Brązowy 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PUBLIKACJĘ INFORMACJI I DZIAŁANIA 
OPERACYJNE 
 
Za publikację informacji o określonym poziomie ostrzegania na stronie internetowej Urzędu 
Gminy w Gorzycach odpowiedzialny jest pracownik urzędu ds. promocji gminy. 
Za przekazywanie informacji drogą e-mail do właściwych podmiotów i jednostek z terenu 
gminy odpowiedzialny jest pracownik właściwy ds. zarządzania kryzysowego, który zapewnia 
dyżur mailowy i telefoniczny w godzinach pracy urzędu.  
 
Dane kontaktowe: 
POIN Florian Matuszek 
tel.  32 4513056 wew. 53 
tel. kom.  781411100 
e-mail: poin@gorzyce.pl lub powietrze@gorzyce.pl  
 
W celu przyjmowania powiadomień z PCZK po godzinach pracy, oraz w dni wolne od pracy, 
całodobowy dyżur zapewnia Wójt Gminy Gorzyce przy pomocy pracowników Urzędu Gminy  
w Gorzycach, wymienionych w harmonogramie dyżurów, który opracowany jest miesięczne  
na czas trwania okresu zagrożenia smogowego, i stanowi odrębny załącznik  do niniejszej 
procedury.  
Za koordynację spraw związanych z opracowaniem harmonogramów dyżurów odpowiedzialny 
jest Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej. 
Po odebraniu i przekazaniu otrzymanego komunikatu odbiorcom wymienionym w tabelach  
nr 1, 2, 3 i 4 niniejszej procedury, zgodnie z w/w harmonogramem, pracownicy Referatu GK 
wyposażeni w niezbędne instrumenty, urządzenia i środki ochrony osobistej, we współpracy  
ze Strażą Gminną, a w razie potrzeby również z Policją, przystąpią do realizacji zadań 
operacyjnych przypisanych poszczególnym stopniom powiadamiania o jakości powietrza  
w Gminie Gorzyce. 
 
 
Po zatwierdzeniu niniejszej procedury dane teleadresowe osób właściwych do przyjmowania  
i przekazywania informacji, pracownik ds. zarządzania kryzysowego przekazuje do PCZK w 
Wodzisławiu Śl.  
 

 
 
 
Uwaga 
 
      Dyrektorzy (kierownicy) wskazanych w tabelach 1-4 placówek mają obowiązek 
opracowania własnych procedur działania i sposobu postępowania po uzyskaniu informacji 
o złej jakości powietrza, na wypadek wystąpienia określonych poziomów ostrzegania.  
W trakcie trwania ogłoszonego poziomu powiadamiania  ich obowiązkiem jest:  

• przekazać informację: podopiecznym, pacjentom, wychowankom,  

• opublikować informację na tablicach ogłoszeń placówki, 

• zastosować środki zapobiegające narażeniu podopiecznych, wychowanków, 
pacjentów, uczniów lub petentów  na negatywne skutki złej jakości powietrza. 
 

       Dyrektorzy jednostek organizacyjnych podległych Wójtowi Gminy Gorzyce wymienionych 
w tabelach 1 i 2 mają obowiązek niezwłocznego przekazania informacji zwrotnej o 
podjętych działaniach na adres powietrze@gorzyce.pl, lub w formie papierowej 
bezpośrednio do biura obsługi klienta tut. urzędu. 
      Realizacja procedur działania dyrektorów (kierowników) placówek wymienionych w 
tabelach 1 – 4 obowiązuje w godzinach pracy (funkcjonowania) tych jednostek, tj. w godzinach 
w których przebywają w nich pracownicy, uczestnicy, pacjenci, uczniowie,  itd.  
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JEDNOSTKI PRZEWIDZIANE DO POWIADAMIANIA W PRZYPADKU II 
I III POZIOMU OSTRZEGANIA 

 
Tabela nr 1 – jednostki i placówki oświatowe 

 

Lp. Nazwa placówki Adres Nr telefonu 
Imię i 

nazwisko 
dyrektora 

e-mail 

1  
Szkoła Podstawowa im. 
Powstańców Śląskich w 
Bluszczowie 

Bluszczów,  
ul. Wiejska 8 
44-362 Rogów 

324512530 
Katarzyna 

Ciuraj 

spbluszczów@gorzyce
.pl 
 

2  
Szkoła Podstawowa im. 
Wincentego Woźniaka w 
Czyżowicach 

44-352 Czyżowice ul. 
Wodzisławska 111 
 

324513333 
324513070 

Aleksander 
Kucza 

spczyzowice@gorzyce
.pl  
 

3  

Szkoła Podstawowa Nr 
1 im. Adama 
Mickiewicza w 
Gorzycach 

44-350 Gorzyce ul. 
Raciborska 55 
 

324511611 
Aleksandra 

Frączek 
sp1@gorzyce.pl 

 

4  

Szkoła Podstawowa Nr 
2 im. Kornela 
Makuszyńskiego 
w Gorzycach 

44-350 Gorzyczki  
ul. Leśna 46 
 

324511732 
Teresa 
Kluczka 

sp2@gorzyce.pl.pl 
 

5  
Zespół Szkolno-
Przedszkolny  
w Gorzyczkach 

 44-350 Gorzyczki  
ul. Wiejska 30 

324511119 Alina Konsek 

 
 

spgorzyczki@gorzyce.
pl 

6  
Zespół Szkolno-
Przedszkolny 
 w Olzie 

44-353 Olza  
ul. Szkolna 24 
 

324511574 Edyta Cogiel zspolza@gorzyce.pl 

7  
Szkoła Podstawowa w 
Rogowie 

44-362 Rogów 
 ul. Szkolna 2 

324512555 
324512509 

Ilona Kisiel 
sprogow@gorzyce.pl 

 

8  
Szkoła Podstawowa im. 
ks. Ewalda Kasperczyka 
w Turzy Śl. 

44-351 Turza Śl.  
ul. Ligonia 2B 
 

324511032 
324530068 

Irena Sula 
spturza@gorzyce.pl 

 

9  
Przedszkole Publiczne 
w Czyżowicach „Chatka 
Małolatka” 

44-352 Czyżowice ul. 
Wodzisławska 110 
 

324513311 
Barbara 
Kuźnik 

ppczyzowice@gorzyce
.pl 
 

10  
Przedszkole Publiczne 
Kraina Uśmiechu w 
Gorzycach 

44-350 Gorzyce  
ul. Raciborska 55 
 

324511686 
Joanna 
Tomala-
Gądek 

przedszkole@gorzyce.
pl 
 

11  

Przedszkole Publiczne 
Bajeczny Zakątek w 
Rogowie 
 

44-362 Rogów 
 ul. Szkolna 2A 
 

324512418 
Maria 

Karczewska 
pprogow@gorzyce.pl 

 

12  
„Kraina Odkrywców” 
Przedszkole Publiczne 
w Turzy Śl. 

44-351 Turza Śl.  
ul. Ligonia 2C 
 

324511191 
Marzena 

Zimny 
ppturza@gorzyce.pl 

 

13  
 
Klub Dziecięcy  
 

44-352 Czyżowice  
ul. Strażacka 8 
 

723167202 
Sylwia 

Milcuszek 

bajkolandia.czyzowice
@gmail.com 
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Tabela nr 2 – jednostki i placówki kultury 
 

1  
Gminne Centrum 
Kultury w Gorzycach 

 
44-350 Gorzyce 
ul. Kopernika 8 
 

324511687 
Bibianna 
Dawid 

gck@gorzyce.pl 

 
 
 
 
Tabela nr 3 – placówki opiekuńczo-wychowawcze 
 

1 

 
Dom Seniora CZYŻYK 
w Czyżowicach 
 

ul. Gorzycka 36b 
44-352 Czyżowice 

324453611 
Franciszek 

Rduch 
kontakt@dom-seniora-

czyzyk.pl 

2 
Dom Dziecka w 
Gorzyczkach 

 
ul. Wiejska 8 
44-350 Gorzyczki 

324511152 
Adam 

Grześkiewicz 
domdziecka@gorzyczki.pl 

 

3 
 
Dom Pomocy 
Społecznej w Gorzycach 

 
ul. Bogumińska 22 
44-350 Gorzyce 

324511232 
Ryszard 
Nawrocki 

dps@dpsgorzyce.pl 
 

 
 
 
 
Tabela nr 4 – niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 
 

1 

 
NZOZ Gorzyce 
ESKULAP 
 

44-350 Gorzyce  
ul. Raciborska 48 

324514234 Jerzy Dudek dudek@cik.pl  

2 NZOZ Rogów 

 
44-362 Rogów  
ul. Parkowa 8 
 

 
Ewa 

Sternadel 
nzozrogow@interia.pl  

3 NZOZ Czyżowice ELA MED 

 
44-352 Czyżowice 
ul. Dworcowa 12 
 

324513322 
Elżbieta 
Kotynia 

elamed.gorzyce@gm

ail.com 

4 
NZOZ Olza Praktyka 
Lekarza Rodzinnego 

 
44-353 Olza  
ul. Szkolna 3 
 

324514200 
Krzysztof 

Cogiel 
krzysztof60@o2.pl 

5 
NZOZ Turza Śl. 
LUPUS 

 
44-351 Turza Śl.  
ul. Tysiąclecia 25 
 

324511676 Adam Białożyt 
nzozlupus@outlook.c

om  

6 

 
NZOZ Gorzyce  
ELA MED. CLINIK 
 

44-350 Gorzyce  
ul. Raciborska 48 

324514171 
Elżbieta 
Kotynia 

elamed.gorzyce@gm

ail.com  

7 

Wojewódzki Ośrodek 
Lecznictwa Odwykowego i 
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy 

44-350 Gorzyce  
ul. Zamkowa 8 

324511172 Sławomir Sito 
woloizol@woloizol.co

m.pl 
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Załączniki: 
 
 

1. Wzór informacji o jakości powietrza w województwie śląskim 
2. Wzór Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia / przekroczeniu poziomu 

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu 
3. Wzór powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  
4. Wzór powiadomienia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu 

zawieszonego PM10 w powietrzu 
5. Wzór powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla 

pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu  
6. Wzór powiadomienia o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu 

zawieszonego PM10 w powietrzu  
7. Wzór powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla 

ozonu w powietrzu 
8. Wzór powiadomienia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w 

powietrzu. 
9. Wzór powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla 

ozonu w powietrzu 
10. Wzór powiadomienia o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu  

w powietrzu 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 99B70146-0842-4612-ADD1-A8229204405A. przyjety Strona 10



11 

 

1. Wzór informacji o jakości powietrza w województwie śląskim. 

Informacja 

o jakości powietrza w województwie śląskim 

 
 

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/dane-pomiarowe/automatyczne 
 

DD/MM/RRRR - 

dzień poprzedni 

(dzień tygodnia 

słownie) 

nie wystąpiły przekroczenia/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). 

DD/MM/RRRR - 

bieżący dzień 

(dzień tygodnia 

słownie) godz. 

nocne i poranne 

nie wystąpiły przekroczenia/wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub 

docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych. 

 
 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA 

(w oparciu o indeks jakości powietrza) * 

przygotowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie 
  

DD/MM/RRRR - 

bieżący dzień 

(dzień tygodnia 

słownie) 

„na podstawie prognozy jakości powietrza z IOŚ-PIB, zgodnie z zestawieniem tabelarycznym 

zawierającym indeksy jakości powietrza wraz z zaleceniami”  

DD/MM/RRRR 

– dzień następny 

(dzień tygodnia 

słownie) 

„j.w.” 

* Mapy z prognozami stężeń jednogodzinnych, średniodobowych, maksymalnego stężenia dobowego, maksymalnego stężenia 8-godzinnego 
kroczącego znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie http://www.gios.gov.pl 
w zakładce „Jakość Powietrza – Prognozy Jakości Powietrza/Krótkoterminowe/Prognozy wojewódzkie/Śląskie” (link 
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=slaskie). 

 
Departament Monitoringu Środowiska 
Naczelnik Regionalnego Wydziału 
Monitoringu Środowiska w Katowicach 

Do wiadomości:  

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego: powietrze@slaskie.pl,  rzecznik@slaskie.pl, 
sekretariat.marszalka@slaskie.pl 
Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Katowicach: wsse.katowice@pis.gov.pl 

 
Zestawienie tabelaryczne zawierające indeksy jakości powietrza wraz z zaleceniami 

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie bardzo dobra i dobra; warunki sprzyjające do 

wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń. 

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana ze względu na poziom ozonu/pyłu 

zawieszonego PM10; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.  

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dostateczna ze względu na poziom ozonu/pyłu 

zawieszonego PM10; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu; zanieczyszczenie powietrza 

stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci. 

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie zła ze względu na wysoki poziom ozonu/pyłu 

zawieszonego PM10; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na 

wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym 

powietrzu. 

jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie bardzo zła ze względu na bardzo wysoki poziom 

ozonu/pyłu zawieszonego PM10; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore, osoby starsze, kobiety 

w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny 

ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. 
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2. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia / przekroczeniu poziomu 

dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. 

Wydziału Bezpieczeństwa 

i Zarządzania Kryzysowego 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach 

Marszałek  

Województwa Śląskiego 
 

Dotyczy: I poziom ostrzegania – kolor żółty (informacyjny) zgodnie z Planem działań 

krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla województwa 

śląskiego” (Uchwała Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 

2020 roku). 

 

Na podstawie art. 94 ust.1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska informujemy, że w 

…..roku, ze względu na ochronę zdrowia ludzi:  

 

• występuje ryzyko przekroczenia ...………………., na niżej wymienionych stanowiskch: 

Nazwa strefy Lokalizacja stanowiska 

  

  

  

  

  

 

• wystąpiły przekroczenia …………………………, na niżej wymienionych stanowiskach: 

Nazwa strefy Lokalizacja stanowiska 
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3. Wzór powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  

(wartości dobowej 100 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu Powiadomienie – 
poziom II)) 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

POZIOM 2 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  

poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 
 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA 

Zagrożenie 

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 

informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego 

PM10 w powietrzu. 

Data wystąpienia  

Przewidywany czas trwania ryzyka  

Przyczyny   

Prognozowana jakość powietrza 

 

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU 

Wrażliwe grupy 

ludności 

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-

naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba 

wieńcowa),  

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu 

oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba 

płuc),  

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, 

• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. 

Możliwe negatywne 

skutki dla zdrowia 

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać 

pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, 

brak tchu, znużenie.  

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu 

oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie 

dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, 

nasilenie się objawów ataków astmy. 

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. 

W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu 

zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.  

Zalecane środki 

ostrożności 

Ogół ludności: 

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na 

zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból 

gardła,  

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,  

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. 

palenia w kominku. 
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Wrażliwe grupy ludności: 

-  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,  

-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,  

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, 

kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż 

normalnie, 

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń, 

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. 

palenia w kominku. 

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest 

konsultacja z lekarzem.  

 

Zaleca się również: 

-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym 

niepełnosprawnymi,  

-  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim 

do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych 

opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza 

oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko 

narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu 

zawieszonego, 

 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ 

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ 

Zakres działań 

krótkoterminowych 
• Działania określone przez Zarząd Województwa w 

planach działań krótkoterminowych 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Data wydania  

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) 

Źródła danych 

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu 

monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska 

• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut 

Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości 

powietrza 

Opracowanie 
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach 

Publikacja 
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0 

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i 
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Wzór powiadomienia do systemu RSO 

Tytuł  Uwaga! 

Skrót W dniu ………. na obszarze ……… istnieje ryzyko 

wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla pyłu 

zawieszonego PM10 (100 µg/m3).  

Treść całego powiadomienia Prognozowane na dzień ………… przekroczenie poziomu 

informowania dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje: 

……………. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 99B70146-0842-4612-ADD1-A8229204405A. przyjety Strona 15



16 

 

4. Wzór powiadomienia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla pyłu 

zawieszonego PM10 w powietrzu 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania  

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 
 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA 

Zagrożenie 
Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) 

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. 

Data wystąpienia  

Stężenia dobowe  pyłu 

PM10 na stacjach 

 

Obszar przekroczenia  

Ludność narażona  

Przyczyny   
 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA  

 
 

INFORMACJE O GRUPACH NARAŻONYCH  

Wrażliwe grupy 

ludności 

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca 

(zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),  

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu 

oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba 

płuc),  

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci 

• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz 

ozdrowieńcy. 

Możliwe negatywne 

skutki dla zdrowia 

 Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać 

pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, 

brak tchu, znużenie.  

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu 

oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie 

dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, 

nasilenie się objawów ataków astmy. 

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. 

W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu 

zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. 

Zalecane środki 

ostrożności w czasie 

występowania stężeń 

pyłu zawieszonego 

PM10 

przekraczających 

poziom informowania  

Ogół ludności: 

- rozważ ograniczenie intensywnego wysiłku fizycznego na 

zewnątrz jeśli odczuwasz pieczenie w oczach, kaszel lub ból 

gardła,  

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń,  

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, 

np. palenia w kominku. 

Wrażliwe grupy ludności: 

-  ogranicz intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz,  
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-  nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,  

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, 

kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż 

normalnie, 

-  ogranicz wietrzenie pomieszczeń, 

-  unikaj działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, 

np. palenia w kominku. 

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest 

konsultacja z lekarzem.  

Zaleca się również: 

-  zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym 

niepełnosprawnymi,  

-  prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede 

wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich 

prawnych opiekunów, dotyczącej problemu 

zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i 

czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie 

stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, 

 - bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ 

 

DZIAŁANIA, KTÓRE POWINNY BYĆ PODEJMOWANE W CELU  

OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ 

Zakres działań 

krótkoterminowych 
• Działania określone przez Zarząd Województwa w 

planach działań krótkoterminowych 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Data wydania  

Podstawa 

prawna 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) 

Źródła danych 
• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu 

jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

Opracowanie 
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach 

Publikacja 
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0 

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i 
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5. Wzór powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (Powiadomienie – poziom III). 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

POZIOM 3 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  

poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 
 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO 

Zagrożenie 

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 

alarmowego – 150 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 

w powietrzu. 

Data wystąpienia  

Przewidywany czas trwania ryzyka  

Przyczyny   

Prognozowana jakość powietrza 

 

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU 

Wrażliwe grupy 

ludności 

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza 

niewydolność serca, choroba wieńcowa),  

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu 

oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),  

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, 

• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. 

Możliwe negatywne 

skutki dla zdrowia 

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie 

samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, 

znużenie.  

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego 

mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, 

dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy. 

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. 

W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu 

zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych.  

Zalecane środki 

ostrożności 

Ogół ludności: 

- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,  

- nie wietrz pomieszczeń,  

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. 

 

Wrażliwe grupy ludności: 

- unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości nie 

wychodź na zewnątrz, 

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,  

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, 

świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie, 

- nie wietrz pomieszczeń, 
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- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w kominku. 

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest 

konsultacja z lekarzem.  

 

Zaleca się również: 

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym 

niepełnosprawnymi,  

- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek 

antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem, 

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do 

uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych 

opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz 

możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia 

na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego, 

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ 

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ 

Zakres działań 

krótkoterminowych 

• Działania określone przez Zarząd Województwa w planach 

działań krótkoterminowych 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Data wydania  

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) 

Źródła danych 

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu 

jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 

(IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza 

Opracowanie 
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach 

Publikacja 
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0 

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i 
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Wzór powiadomienia do systemu RSO 

 Tytuł  Uwaga! SMOG 

Skrót W dniu ………. na obszarze ……… istnieje ryzyko 

wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu 

zawieszonego PM10 (150 µg/m3).  

Treść całego powiadomienia Prognozowane na dzień ………… przekroczenie poziomu 

alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 obejmuje: 

……………. 

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. 

Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. 
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6. Wzór powiadomienia o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu 

zawieszonego PM10 w powietrzu  

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego 

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO 

Zagrożenie 
Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m3) 

dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. 

Data wystąpienia  

Stężenia dobowe  pyłu 

PM10 na stacjach 

 

Obszar przekroczenia  

Ludność narażona  

Przyczyny   

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA  

 

INFORMACJE O GRUPACH NARAŻONYCH  

Wrażliwe grupy 

ludności 

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca 

(zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),  

• osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu 

oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba 

płuc),  

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, 

• osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy. 

Możliwe negatywne 

skutki dla zdrowia 

 Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać 

pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, 

brak tchu, znużenie.  

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu 

oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie 

dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, 

nasilenie się objawów ataków astmy. 

Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. 

W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu 

zwiększa się ryzyko infekcji dróg oddechowych. 

Zalecane środki 

ostrożności w czasie 

występowania stężeń 

pyłu zawieszonego 

PM10 

przekraczających 

poziom alarmowy 

Ogół ludności: 

- unikaj intensywnego wysiłku fizycznego na zewnątrz,  

- nie wietrz pomieszczeń,  

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w 

kominku. 
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Wrażliwe grupy ludności: 

- unikaj wysiłku fizycznego na zewnątrz, w miarę możliwości 

nie wychodź na zewnątrz, 

- nie zapominaj o normalnie przyjmowanych lekach,  

- osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, 

kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż 

normalnie, 

- nie wietrz pomieszczeń, 

- nie zwiększaj zanieczyszczenia powietrza, np. nie pal w 

kominku. 

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest 

konsultacja z lekarzem.  

 

Zaleca się również: 

- zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym 

niepełnosprawnymi,  

- stosowanie środków ochrony osobistej (np. tzw. masek 

antysmogowych) tylko po konsultacji z lekarzem, 

- prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim 

do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych 

opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza 

oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko 

narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu 

zawieszonego, 

- bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ 

 

DZIAŁANIA, KTÓRE POWINNY BYĆ PODEJMOWANE W CELU  

OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ 

Zakres działań 

krótkoterminowych 

• Działania określone przez Zarząd Województwa w 

planach działań krótkoterminowych 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Data wydania  

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 

• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 

2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) 

Źródła danych 

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu 

monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska 

Opracowanie 
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach  

Publikacja 
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0 

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i 
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7. Wzór powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla 

ozonu w powietrzu (Powiadomienie – poziom II) 

 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

POZIOM 2 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  

poziomu informowania dla ozonu w powietrzu 
 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA 

Zagrożenie 

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 

informowania (180-240 µg/m3) dla ozonu w 

 powietrzu. 

Data wystąpienia  

Przewidywany czas trwania ryzyka  

Przyczyny   

Prognozowana jakość powietrza 

 

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU 

Wrażliwe grupy 

ludności 

• osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, 

takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc,  

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,  

• osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym 

powietrzu,  

• osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon. 

Możliwe negatywne 

skutki dla zdrowia 

Osoby podatne na zanieczyszczenie mogą odczuwać 

podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, 

ucisk w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej przy głębokim 

wdechu. W przypadku nasilenia objawów chorobowych 

wskazany jest kontakt z lekarzem. Podczas wysiłku fizycznego 

mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu). 

Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko 

większej podatności na infekcje. 

Zalecane środki 

ostrożności 

Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym 

powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum 

wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. 

Zaleca się również bieżące śledzenie informacji o 

zanieczyszczeniu powietrza: 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Data wydania  

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 

• rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w 

powietrzu (Dz. U. 2012 poz. 1031 z późn. zm.) 

Źródła danych 

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu 

monitoringu jakości powietrza Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska 

• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut 

Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości 

powietrza 

Opracowanie 
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach 

Publikacja 
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0 

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i 

 

 

 

 

Wzór powiadomienia do systemu RSO 

Tytuł  Uwaga! 

Skrót W dniu ………. na obszarze ……… istnieje ryzyko 

wystąpienia przekroczenia poziomu informowania  dla 

ozonu (180-240 µg/m3).  

Treść całego powiadomienia Prognozowane na dzień ………… przekroczenie poziomu 

informowania dla ozonu obejmuje: ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 99B70146-0842-4612-ADD1-A8229204405A. przyjety Strona 24

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0
http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i


25 

 

 

8. Wzór powiadomienia o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w 

powietrzu. 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania  

dla ozonu w powietrzu 

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA 

Zagrożenie 
Wystąpienie przekroczenia poziomu informowania (180-

240 µg/m3) dla ozonu w powietrzu. 

Data wystąpienia  

Max średnie stężenia 

jednogodzinne ozonu 

na stacjach 

 

Obszar przekroczenia  

Ludność narażona  

Przyczyny   

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA  

 

 

INFORMACJE O GRUPACH NARAŻONYCH  

Wrażliwe grupy 

ludności 

• osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, 

takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc,  

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,  

• osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym 

powietrzu,  

• osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon. 

Możliwe negatywne 

skutki dla zdrowia 

Osoby podatne na zanieczyszczenie mogą odczuwać 

podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, 

ucisk w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej przy głębokim 

wdechu. W przypadku nasilenia objawów chorobowych 

wskazany jest kontakt z lekarzem. Podczas wysiłku fizycznego 

mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu). 

Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko 

większej podatności na infekcje. 

Zalecane środki 

ostrożności w czasie 

występowania stężeń 

ozonu 

przekraczających 

poziom informowania  

Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym 

powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum 

wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu. 

Zaleca się również bieżące śledzenie informacji o 

zanieczyszczeniu powietrza: 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ 
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INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Data wydania  

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 

• rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w 

sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 

poz. 1031 z późn. zm.) 

Źródła danych 
• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu 

jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

Opracowanie 
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach 

Publikacja 
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0 

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i 
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9. Wzór powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla 

ozonu w powietrzu (Powiadomienie – poziom III) 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

POZIOM III 

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia  

poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu 
 

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO 

Zagrożenie 
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 

(>240 µg/m3) dla ozonu w  powietrzu. 

Data wystąpienia  

Przewidywany czas 

trwania ryzyka 

 

Przyczyny   

Prognozowana jakość powietrza 

 

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU 

Wrażliwe grupy 

ludności 

• osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie 

jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc,  

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,  

• osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym 

powietrzu,  

• osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon. 

Możliwe negatywne 

skutki dla zdrowia 

Osoby podatne na zanieczyszczenie mogą odczuwać podrażnienie 

układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce 

piersiowej, ból w klatce piersiowej przy głębokim wdechu. W 

przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z 

lekarzem. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w 

oddychaniu (spłycenie oddechu). Przy wysokich stężeniach ozonu w 

powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcje. 

Zalecane środki 

ostrożności 

Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe 

powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, 

pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym 

powietrzu do niezbędnego minimum. 

Zaleca się również bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu 

powietrza: 

http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Data wydania  

Podstawa prawna 
• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 
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• rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w 

sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 

poz. 1031 z późn. zm.) 

Źródła danych 

• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu 

jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

• Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy 

(IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza 

Opracowanie 
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach 

Publikacja 
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0 

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i 

 

Wzór powiadomienia do systemu RSO 

 Tytuł  Uwaga! SMOG 

Skrót W dniu ………. na obszarze ……… istnieje ryzyko 

wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu 

(>240 µg/m3).  

Treść całego powiadomienia Prognozowane na dzień ………… przekroczenie poziomu 

alarmowego dla ozonu obejmuje: ……………. 

Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. 

Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. 
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10. Wzór powiadomienia o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu  

w powietrzu. 

WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE 

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu alarmowego 

dla ozonu w powietrzu 

 

 

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOWEGO 

Zagrożenie 
Wystąpienie przekroczenia poziomu alarmowego (>240 µg/m3) 

dla ozonu w powietrzu. 

Data wystąpienia  

Max średnie stężenia 

jednogodzinne ozonu 

na stacjach 

 

Obszar przekroczenia  

Ludność narażona  

Przyczyny   

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA  

 

 

INFORMACJE O GRUPACH NARAŻONYCH  

Wrażliwe grupy 

ludności 

• osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, 

takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc,  

• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,  

• osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym 

powietrzu,  

• osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon. 

Możliwe negatywne 

skutki dla zdrowia 

Osoby podatne na zanieczyszczenie mogą odczuwać 

podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, 

ucisk w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej przy głębokim 

wdechu. W przypadku nasilenia objawów chorobowych 

wskazany jest kontakt z lekarzem. Podczas wysiłku fizycznego 

mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu). 

Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko 

większej podatności na infekcje. 

Zalecane środki 

ostrożności w czasie 

występowania stężeń 

ozonu 

przekraczających 

poziom alarmowy 

Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe 

powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym 

powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na 

wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. 

Zaleca się również bieżące śledzenie informacji o 

zanieczyszczeniu powietrza: 
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http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current 

http://powietrze.katowice.wios.gov.pl/ 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE 

Data wydania  

Podstawa prawna 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) 

• rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w 

sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 

poz. 1031 z późn. zm.) 

Źródła danych 
• Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu 

jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

Opracowanie 
Departament Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska RWMŚ w Katowicach 

Publikacja 
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/12/news/0 

http://www.katowice.wios.gov.pl/index.php?tekst=jakosc/i 

 

 

 

Uwaga! 

Powiadomienia o ryzyku lub przekroczeniu poziomu alarmowego dla dwutlenku azotu 

oraz dwutlenku siarki będą przygotowywane na analogicznych wzorach, w przypadku 

wystąpienia tego zagrożenia (dotychczas nie było przekroczeń poziomów alarmowych dla 

tych substancji). 
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