
Wrocław, dnia 24 czerwca 2016 r. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 

 

KOMUNIKAT z dnia 24 czerwca 2016 r. 
w sprawie przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa 

o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego ozonu 

 
Na obszarze Świeradowa-Zdroju (w stacji Czerniawa) w dniu 24 czerwca 2016 r. wystąpiło przekroczenie 

wartości progowej informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego 
ozonu. Przekroczenia zarejestrowano o godz. 5:00, wartość stężenia 1-godzinnego wynosiła 181 µg/m

3
. 

 
Nazwa strefy: Strefa dolnośląska 

Kod strefy: PL0204 

Nazwa substancji, dla której zanotowano ryzyko 
wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego:  

ozon 

Wartość poziomu informowania społeczeństwa 
o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego: 

180 μg/m
3
 

Wartość poziomu alarmowego, dla którego 
zanotowano ryzyko wystąpienia przekroczenia: 

240 μg/m
3
 

Wartość maksymalnego stężenia 1-godzinnego 
w dniu wystąpienia przekroczenia: 

181 μg/m
3 

Data wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu 
alarmowego w danej strefie: 

24 czerwca 2016 r. 

Kod krajowy i adres punktu pomiarowego, 
w którym zanotowano ryzyko wystąpienia 

przekroczenia: 

DsCzerStraza – Czerniawa, ul. Strażacka 7  
(część gminy miejskiej Świeradów-Zdrój) 

Obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia 
poziomu alarmowego: 

Czerniawa-Zdrój 

Prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu: 
Prawdopodobne wystąpienie przekroczenia poziomu 
informowania ozonu w najbliższych godzinach i w dniu 
jutrzejszym 

Informacje o możliwych przyczynach wystąpienia 
ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego: 

Powstawaniu wysokich stężeń ozonu w powietrzu sprzyjają 
warunki meteorologiczne: wysokie temperatury powietrza, 
silne nasłonecznienie, zachmurzenie małe lub umiarkowane 

Data przygotowania informacji: 24 czerwca 2016 r. 

Nazwę i adres siedziby WIOŚ: 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14 

Nazwisko i dane kontaktowe osoby do kontaktu: 
Agnieszka Mikołajczyk, Świętosława Żyniewicz 
tel. 71/327-30-41 

 
Wyniki pomiarów wykonywanych w pozostałych automatycznych stacjach monitoringowych w dniu 24 czerwca 

2016 r. oraz w dniu kolejnym również mogą być wysokie ze względu na prognozowane upały. 
Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy podatne na 

zanieczyszczenia powietrza powinny unikać wychodzenia na zewnątrz. Pozostałe osoby powinny do minimum 
ograniczać wyjścia na otwarte przestrzenie, a także wszelkie aktywności na zewnątrz w godzinach największego 
nasłonecznienia. 

 
Aktualne wyniki monitoringu jakości powietrza z sieci automatycznej wraz z wyróżnionymi przekroczeniami 

stężeń dostępne są na stronie internetowej WIOŚ we Wrocławiu: http://air.wroclaw.pios.gov.pl. 

 


