
POWIADOMIENIE
o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania, wystąpieniu przekroczenia

poziomu alarmowego (101 – 150 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10
w powietrzu w pomiarach z ostatniej doby

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA

Zagrożenie
Ryzyko przekroczenia poziomu informowania, wystąpienie 

przekroczenia poziomu alarmowego (101-150 µg/m3) dla pyłu 
zawieszonego PM10 w powietrzu.

Poziom ostrzegania 
(zgodnie z Programem 
Ochrony Powietrza*)

POZIOM II Rodzaj: Ostrzeżenie

Działania Informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne

Data wystąpienia Od godz. 00:00 dnia 17.12.2022 r. do 24.00 dnia 18.12.2022 r.

Obszar

Prognozowane  na  dzień  17.12.2022  r.  przekroczenie  poziomu
informowania dla pyłu PM10 obejmuje:  Gliwice,  Katowice,  Chorzów,
Mysłowice,  Siemianowice  Śląskie,  Sosnowiec,  Jaworzno,  Tychy,
powiaty:  cieszyński,  gliwicki,  tarnogórski,  raciborski,  bieruńsko-
lędziński.

Przyczyny
Warunki  meteorologiczne  utrudniające  rozprzestrzenianie  się
zanieczyszczeń  w  sytuacji  wzmożonej  emisji  z  sektora  bytowo-
komunalnego.

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA

Dzień 17 - 18.12.2022 r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu na poniższych obszarach,
ze  względu  na  pył  zawieszony  PM10,  jakość  powietrza  szczególnie  w  godzinach  porannych,
wieczornych i nocnych może być zła.

DZIAŁANIA INFORMACYJNE

Miejskie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego
(PDK_MYS 1)

(Szczegółowy sposób 
postępowania powinien 
zostać określony procedurą 
wewnętrzną)

Przygotowanie informacji o ryzyku wystąpienia przekroczenia stężenia 
dopuszczalnego / przekroczeniu wartości progowej / przekroczeniu 
poziomu alarmowego i przekazanie informacji w sposób elektroniczny 
na wyznaczone adresy mailowe zgodnie z listą powiadamianych 
podmiotów zawartą w karcie nr 1 wdrożenia PDK

Kancelaria Prezydenta 
Miasta  - (PDK_MYS 2)

• Opublikowanie na stronie www.myslowice.pl, 
na portalach społecznościowych  informacji 
o przekroczeniu wartości progowej i wprowadzeniu 
Poziomu II.

• Publikacja w prasie apelu Prezydenta Miasta Mysłowice 



(Szczegółowy sposób 
postępowania powinien 
zostać określony procedurą 
wewnętrzną)

do mieszkańców miasta o ograniczenie użytkowania kominków 
opalanych paliwami stałymi, zaprzestania uciążliwych prac 
budowlanych np. wyburzeniowych oraz zalecenia korzystania z 
transportu zbiorowego zamiast indywidualnego, informacji o 
negatywnym wystąpieniu skutków zdrowotnych, wskazanie grup 
ludności wrażliwych na wysokie stężenia zanieczyszczeń w 
powietrzu oraz środki ostrożności, które powinny być przez te 
grupy podjęte.

Miejskie Centrum 
Zarządzania Kryzysowego
(PDK_MYS 3)

(Szczegółowy sposób 
postępowania powinien 
zostać określony procedurą 
wewnętrzną)

Powiadomienie społeczeństwa o przekroczeniu wartości progowej 
informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego wraz z 
zaleceniami, realizowane jest przez MCZK, poprzez przekazanie 
informacji do:
- Komenda Miejska Policji,
- Straż Miejska,
- Wydziałów Urzędu Miasta Mysłowice (informacja przy drzwiach 
wejściowych, informacja dla pracowników i mieszkańców , 
zamieszczenie informacji i komunikatów dla mieszkańców 
korzystających z BOM),
- lokalnych mediów,
- dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej o 
możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych 
(np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z 
powodu wysokich stężeń zanieczyszczeń,
- radnych Rady Miasta,
- dyrektorów jednostek oświatowych: żłobki, przedszkola, szkoły, domy 
kultury i placówek opiekuńczych, o konieczności ograniczenia 
długotrwałego przebywania podopiecznych 
na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na wysokie stężenia 
zanieczyszczeń (informacja przy drzwiach wejściowych,
informacja dla rodziców i opiekunów, informacja dla dzieci 
i uczniów),
- dyrektorów jednostek Kultury – MOK (informacja przy drzwiach 
wejściowych, informacja dla osób biorących udział w wydarzeniach),
- MOSiR, ośrodki sportowe (informacja przy drzwiach wejściowych, 
informacja dla osób korzystających z ośrodków),

DZIAŁANIA OPERACYJNE

Kancelaria Prezydenta 
Miasta  - (PDK_MYS 4)

(Szczegółowy sposób 
postępowania powinien 
zostać określony procedurą 
wewnętrzną)

Publikacja w prasie apelu Prezydenta Miasta Mysłowice do 
mieszkańców miasta o ograniczenie użytkowania kominków opalanych 
paliwami stałymi, zaprzestania uciążliwych prac budowlanych np. 
wyburzeniowych oraz zalecenia korzystania z transportu zbiorowego 
zamiast indywidualnego

Komenda Miejska Policji, 
Straż Miejska
(PDK_MYS 5)

Wzmożone kontrole spalin w pojazdach poruszających się na terenie 
miasta Mysłowice oraz pojazdów opuszczających place budowy, składy 
budowlane oraz składy opału i paliwa.



(Szczegółowy sposób 
postępowania powinien 
zostać określony procedurą 
wewnętrzną)

Straż Miejska/OŚ
(PDK_MYS 6)

(Szczegółowy sposób 
postępowania powinien 
zostać określony procedurą 
wewnętrzną)

Nasilenie kontroli gospodarstw domowych i podmiotów gospodarczych
w zakresie przestrzegania zasad utrzymania porządku i czystości 
w gminie oraz zakazu spalania odpadów i przestrzegania zakazów
wynikających z uchwały „antysmogowej” województwa śląskiego.
Intensywne kontrole indywidualnych kotłów i pieców na paliwa stałe 
przez upoważnionych pracowników gminy i straży miejskiej
(na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony Środowiska), kontrole 
w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni 
ziemi.

Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego
(PDK_MYS 7)

(Szczegółowy sposób 
postępowania powinien 
zostać określony procedurą 
wewnętrzną)

Kontrola placów budów w zakresie ograniczenia emisji pyłu 
z prowadzonych prac budowlanych oraz składowanych materiałów 
sypkich - zadanie realizowane w zależności od warunków pogodowych 
(poza okresami występowania opadów)

Zakład Oczyszczania 
Miasta - (PDK_MYS 8)

(Szczegółowy sposób 
postępowania powinien 
zostać określony procedurą 
wewnętrzną)

Interwencyjne czyszczenie ulic na mokro w celu ograniczenia 
powstawania wtórnego zapylenia wzdłuż ciągów komunikacyjnych - 
zadanie realizowane w zależności od warunków pogodowych   
 (poza okresami występowania opadów)
- zalecenie ograniczenia prac powodujących zapylenie 
 (np. dmuchawy).

Wydział edukacji, 
Jednostki Kultury, MOSIR - 
(PDK_MYS 9)

(Szczegółowy sposób 
postępowania powinien 
zostać określony procedurą 
wewnętrzną)

Rozważenie możliwości zamknięcia placówek (szkół, przedszkoli 
i żłobków) oraz opiekuńczych i sportowych. Rozważenie odstąpienia 
/rezygnacji z organizacji imprez w plenerze.

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.
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

Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:
• intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem 

spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały 
antysmogowej,

• kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na 
powierzchni ziemi,

• zalecenia ograniczenia stosowania kominków,
• zalecenia ograniczenia prac powodujących zapylenie 

(np. stosowanie dmuchaw).
• zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast 

indywidualnej.
• Kontrole pojazdów w zakresie jakości spalin.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 17.12.2022 r. godz. 09:00

Podstawa prawna • art. 93 ust. 1, 1a, 2 oraz art. 94 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

• Uchwała  Nr  V/47/5/2017  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  
z  dnia  18  grudnia  2017  roku  w  sprawie  przyjęcia  Programu



ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego
na  celu  osiągnięcie  poziomów  dopuszczalnych  substancji  
w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

• Uchwała  NR  V/36/1/2017  Sejmiku  Województwa  Śląskiego  
z  dnia  7  kwietnia  2017  roku  w  sprawie  wprowadzenia  
na  obszarze  województwa  śląskiego  ograniczeń  w  zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Źródła danych

Państwowy Monitoring Środowiska – dane z systemu monitoringu 
jakości powietrza Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 
Warszawie Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy
(IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza

Opracowanie Departament Monitoringu Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu 
Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
w Warszawie

Publikacja http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzialbezpieczenstwa
i zarządzania kryzysowego/komunikaty i ostrzeżenia
http://www.katowice.wios.gov.pl


