
Bydgoszcz, dnia 23.02.2021 r.

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE
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INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU INFORMOWANIA

Zagrożenie W ystąpienie przekroczenia poziom u inform ow ania (100 pg/m 3) 
dla pyłu zaw ieszonego PM  10 w  pow ietrzu.

Data wystąpienia 22.02.2021 r. (godz.00.00-24.00).

Stężenia dobowe pyłu 
PM10 na stacjach

Przekroczenie poziom u inform ow ania w ystąpiło na stacjach 
pom iarowych: przy ul. P iłsudskiego w  G rudziądzu (124,5 
pg/m 3) i przy ul. Św. W aw rzyńca w  N akle nad N otecią (127,8 
Hg/m3).

Obszar przekroczenia O bszar przekroczeń poziom u inform ow ania obejm ow ał dw a 
miasta: G rudziądz i N akło nad N otecią.

Ludność narażona Liczba m ieszkańców  obszaru, na którym  w ystąpiło 
przekroczenie poziom u inform owania: 112,214 tys.

Przyczyny
W arunki m eteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń w  sytuacji w zm ożonej em isji z sektora bytow o- 
kom unalnego.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU ALARMOWEGO

Zagrożenie Ryzyko w ystąpienia przekroczenia poziom u alarm ow ego -  150 
pg/m 3 dla pyłu zaw ieszonego PM  10 w  pow ietrzu.

Data wystąpienia 23.02.2021 r. godz. 9.00
Przewidywany czas 
trwania ryzyka Od godz. 9.00 do godz. 24.00 dnia 23.02.2021 r.

Przyczyny
W arunki m eteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń w  sytuacji wzm ożonej em isji z sektora bytow o- 
kom unalnego oraz prognozow any napływ  pyłu saharyjskiego.

Prognozowana jakość powietrza

Prognoza na dzień 23.02.2021 r. dla stężeń średniodobow ych pyłu  PM  10, przygotow ana na 
podstaw ie analizy danych, prognoz m eteorologicznych, prognoz napływ u pyłu 
saharyjskiego oraz aktualnych w yników  pom iarów .

Dzień 23.02.2021 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10



Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla
pyłu PM10.
Ludność zam ieszkująca obszar, na którym  w  dniu 23.02.2021 
przekroczenia poziom u alarm ow ego dla pyłu PM  10: 747,918 tys.

r. istnieje ryzyko

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10.
Prognozow ane na dzień 23.02.2021 r. przekroczenie poziom u inform ow ania dla pyłu
PM 10 obejm uje: m iasto W łocławek.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla
pyłu PM 10.
Ludność zam ieszkująca obszar, na którym  w dniu 23.02.2021 
przekroczenia poziom u inform ow ania dla pyłu  PM  10: 109,347 tys.

r. istnieje ryzyko

INFORMACJE O ZAGROŻENIU

Wrażliwe grupy 
ludności

• osoby cierpiące z pow odu przew lekłych chorób serca 
(zw łaszcza niew ydolność serca, choroba w ieńcow a),

• osoby cierpiące z pow odu przew lekłych chorób układu 
oddechow ego (np. astm a, przew lekła obturacyjna choroba 
płuc),

•  osoby starsze, kobiety w  ciąży oraz m ałe dzieci,
•  osoby z rozpoznaną chorobą now otw orow ą oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne 
skutki dla zdrowia

O soby cierpiące z pow odu chorób serca m ogą odczuw ać 
pogorszenie sam opoczucia np. uczucie bólu w  klatce piersiow ej, 
brak tchu, znużenie.
O soby cierpiące z pow odu przew lekłych chorób układu 
oddechow ego m ogą odczuw ać przejściow e nasilenie dolegliw ości, 
w  tym  kaszel, dyskom fort w  klatce piersiow ej, nasilenie się 
objaw ów  ataków  astmy.
Podobne objaw y m ogą w ystąpić rów nież u osób zdrowych. 
W  okresach w ysokich stężeń pyłu zaw ieszonego w  pow ietrzu 
zw iększa się ryzyko infekcji dróg oddechow ych.
Ogół ludności:
- unikaj intensyw nego w ysiłku fizycznego na zew nątrz,
- nie w ietrz pom ieszczeń,
- nie zwiększaj zanieczyszczenia pow ietrza, np. nie pal w  

kom inku.

Zalecane środki 
ostrożności

W rażliw e grupy ludności:
- unikaj w ysiłku fizycznego na zew nątrz, w  m iarę m ożliw ości nie 

w ychodź na zew nątrz,
- nie zapom inaj o norm alnie przyjm ow anych lekach,
- osoby z astm ą m ogą częściej odczuw ać objaw y (duszność, 

kaszel, świsty) i potrzebow ać swoich leków  częściej niż 
norm alnie,

- nie w ietrz pom ieszczeń,
- nie zwiększaj zanieczyszczenia pow ietrza, np. nie pal w  

kom inku.
W  przypadku nasilenia objaw ów  chorobow ych zalecana je st
konsultacja z lekarzem .



Zaleca sie również:
-zw iększenie nadzoru nad osobam i przew lekle chorym i, w  tym  

niepełnospraw nym i,
-stosow anie środków  ochrony osobistej (np tzw  m asek 

antysm ogow ych) tylko po konsultacji z lekarzem ,
-prow adzenie szerokiej edukacji adresowanej przede w szystkim  

do uczniów  szkół podstaw ow ych, średnich oraz ich praw nych 
opiekunów, dotyczącej problem u zanieczyszczonego pow ietrza 
oraz m ożliw ych zachow ań i czynności zm niejszających ryzyko 
narażenia na w ysokie stężenia zanieczyszczeń w  tym  pyłu
zaw ieszonego.

-b ieżące śledzenie inform acji o zanieczyszczeniu pow ietrza 
('http://Dowietrze.2ios.sov.nl/DiD/current).

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ

Zakres działań 
krótkoterminowych

Działania prewencyjne określone przez Zarząd Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego w planach działań krótkoterminowych:

1. Zalecenie rezygnacji z korzystania z kom inków  
opalanych drew nem  w  przypadku, jeżeli nie je s t to jedyne 
źródło ogrzew ania pom ieszczeń m ieszkalnych.

2. W zm ożone kontrole w  zakresie przestrzegania zakazu 
spalania odpadów  w  urządzeniach nie przeznaczonych do 
tego celu.

3. Zalecenie ograniczenia korzystania z sam ochodów  na 
rzecz kom unikacji publicznej lub przem ieszczania się 
pieszo lub rowerem .

Działania operacyjne określone przez Zarząd Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego w planach działań krótkoterminowych, 
mające na celu redukcję:

1. emisj i pow ierzchniow ej:
a) czasow y zakaz palenia w  kom inkach, jeżeli nie stanow ią one 

jedynego źródła ogrzew ania m ieszkań w  okresie grzew czym ,
b) w zm ożenie kontroli w  zakresie przestrzegania zapisów  

w ynikających z tzw. uchw ały antysm ogowej (o której m ow a 
w art. 96 ustawy Prawo ochrony środow iska) obowiązującej 
na terenie strefy,

2. em isji liniowej:
a) ew entualny zakaz w jazdu sam ochodów  na w yznaczone 

obszary w  centrum  m iast,
b) w prow adzenie darmowej kom unikacji publicznej w  czasie 

trw ania alarm u.

http://Dowietrze.2ios.sov.nl/DiD/current


INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 23.02.2021 r. godz. 8:30

Podstawa
prawna

•  U staw a z dnia 27 kw ietnia 2001 r. Prawo ochrony środow iska (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)

•  rozporządzenie M inistra Środow iska z dnia 8 października 2019 r. 
zm ieniające rozporządzenie w  spraw ie poziom ów  niektórych substancji 
w  pow ietrzu (Dz. U. poz. 1931)

Źródła danych Państw ow y M onitoring Środow iska -  dane z system u m onitoringu jakości 
pow ietrza G łów nego Inspektoratu O chrony Środow iska

Opracowanie D epartam ent M onitoringu Środow iska G łów nego Inspektoratu O chrony 
Środow iska / R egionalny W ydział M onitoringu Środow iska w  B ydgoszczy

Publikacja httn ://no w ietrze. s io  s . aov.nl/ni o/w am inas

Wzór powiadomienia do systemu RSO

Tytuł Uwaga! SM OG

Skrót
W  dniu 23 lutego 2021 r. na części woj. kujaw sko - pom orskiego istnieje 
ryzyko w ystąpienia przekroczenia poziom u alarm ow ego dla pyłu PM  10 
(150 pg/m 3) oraz poziom u inform ow ania (100 pg /m 3).

Treść całego 
powiadomienia

Prognozow ane na dzień 23.02.2021 r. przekroczenie poziom u alarm ow ego 
dla pyłu PM 10 obejm uje m iasta: B ydgoszcz, Toruń, G rudziądz, 
Inow rocław , N akło  nad N otecią i Solec K ujaw ski, a poziom u 
inform ow ania m iasto W łocławek.

Zrezygnuj ze spacerów . Jeśli m ożesz, zostań w  domu. O granicz w ietrzenie 
pom ieszczeń.


