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Warszawa, 17 luty 2017 r. 

W zwi~zku z przekroczeniem poziomu informowania pylu zawieszonego PMIO na stacji 

Otwock - Brzozowa Mazowiecki Wojewodzki Zespol Zarz~dzania Kryzysowego oglasza 

ALERT Poziom III 

I Pyl zawieszony PM10. 

~!!~~~~=:=~ I Poziom informowania (24 godziny): 200 Ilg/m3 

Aglomeracja warszawska, miasto Plock, Miasto Radom, strefa mazowiecka 

Przekroczenie poziomu informowania oraz ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego miato 

miejsce 161utego 2017 r. na stacji Otwock - Brzozowa. 

Utrzymywanie si~ wysokich st~zen do 19 lutego 2017 roku. 
Mozliwa jest r6wniez radykalna poprawa sytuacji w przypadku szybkiego nadejscia 
prognozowanego nizu z opadami. 

Wyiszych poziomow st~ien zanieczyszczen naleiy spodziewac si~ zazwyczaj wtedy, gdy 

wystqpiq warunki meteorologiczne sprzyjajqce kumulacji zanieczyszczen. Warunki 

te w potqczeniu z emisjq zanieczyszczen powodujq podwyiszone st~ienia w powietrzu. 

Potencjalne zrodta przekroczen norm jakosci powietrza: 

• emisja zwiqzana z indywidualnym ogrzewaniem budynkow, 

• niekorzystne warunki klimatyczne, 

• naptyw zanieczyszczen spoza granic strefy, 

• oddziatywanie emisji zwiqzanej z intensywnym ruchem pojazdow w centrum miasta. 
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Ogtoszony ALERT III poziomu oznacza, ie w danym momencie lub najbliiszym czasie 

naleiy si~ spodziewac wysokich st~ien zanieczyszczen. Na bieiqco moina sledzic wyniki 

pomiarow ze stacji automatycznych na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl. Alert 

zaleca, aby zwtaszcza osoby z grupy wrailiwej czy osoby uprawiajqce sport na zewnqtrz 

byty bardziej swiadome, ie mogq wyst~powac dni z podwyiszonymi st~ieniami. 

W przypadku przekroczenia poziomow alarmowych zostanie wydany kolejny alert 

odpowiedniego poziomu. 

W przypadku wystqpienia podwyiszonych st~ien naleiy ograniczyc czas przebywania 

na powietrzu, zwtaszcza przez kobiety w ciqiy, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby 

z astmq, chorobami alergicznymi skory, oczu i chorobami krqienia, oraz osoby 

ze sktonnosciami do infekcji gornych i dolnych drog oddechowych. 

Kobiety w ciqiy, dzieci i osoby starsze osoby z astmq, chorobami alergicznymi skory, oczu 

i chorobami krqienia oraz osoby ze sktonnosciami do infekcji gornych i dolnych drog 

oddechowych. 

Pyt zawieszony PM10 moze powodowac: kaszel, trudnosci z oddychaniem i zadyszk~, 

szczegolnie w czasie wysitku fizycznego. Drobne frakcje pyt6w mogq przenikac 

do krwioobiegu, a dtuisze naraienie na wysokie st~ienia pytu moie miec istotny wptyw 

na przebieg chorob serca (nadcisnienie, zawat) lub nawet zwi~kszac ryzyko 

zachorowania na choroby nowotworowe, szczegolnie ptuc. Przyczyniajq si~ do 

zwi~kszenia zagroienia infekcjami uktadu oddechowego, wyst~powania zaostrzen 

objawow chorob alergicznych. 

1. Korzystanie z alternatywnych sposobow przemieszczania si~ na krotkich odcinkach (rower, 

pieszo). 

2. Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej. 

3. Ograniczenie palenia w kominkach. 

4. Ogrzewanie mieszkan lepszym jakosciowo paliwem. 

5. Ograniczenie uiywania spalinowego sprz~tu ogrodniczego. 

1. Zakaz palenia odpadow biogennych (lisci, gat~zi, trawy) w ogrodach i terenach zieleni. 

2. Zakaz spalania odpad6w w paleniskach domowych. 

I Zrodto: sojp.wios.warszawa.pl 
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1. Ograniczenie uzywania spalinowego sprz~tu ogrodniczego. 

1. Ograniczenie pylenia wtornego z ulic . 

2. Ograniczenie wjazdu samochodow ci~zarowych do centrow miast. 

Podmioty wskazane do realizacji zadan okreslonych w zatqczniku 4 do programow ochrony 

powietrza (w wi~kszosci przypadkow to gminy) Sq zobowiqzane do ich systematycznej 

realizacji. Przyktadowymi dziataniami Sq: 

lIograniczanie emisji komunalno-bytowej poprzez rozbudow~ sieci cieplowniczych i wymiana 

ogrzewania na gazowe; rozwoj i modernizacja systemu transportu publicznego; czyszczenie 

ulic na mokro w okresie wiosna-jesieri". 
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I Numer alarmowy 

I Pogotowie ratunkowe 

Wojew6dzkie Centrum ZarzCldzania Kryzysowego - mozliwosc informowania 0 innych 

zdarzeniach majqcych istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ludzi 

17 lutego 2017 r. 

1. Pismo Mazowieckiego Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska znak: 

MO.7011.2.2017.TK z dnia 17.02.2017 r. przekazujqce Informacje 0 przekroczeniu poziomu 

informowania dla pytu zawieszonego PM10 na stacji Otwock-Brzozowa. 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2016 poz. 672). 

3. UCHWAtA Nr 164/13 SEJMIKU WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 pazdziernika 

2013 r. sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w ktorej zostaty 

przekroczone poziomy dopuszczalne pytu zawieszonego PM10 i pytu zawieszonego PM2,5 

w powietrzu. 

4. UCHWAtA Nr 186/13 SEJMIKU WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 listopada 

2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, w ktorej 

zostaty przekroczone poziomy dopuszczalne pytu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu w 

powietrzu. 

5.UCHWAtA Nr 163/13 SEJMIKU WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 pazdziernika 

2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Ptock, w ktorej zostaty 

przekroczone poziomy dopuszczalne pytu zawieszonego PM10 i pytu zawieszonego PM2,5 w 

powietrzu; 

6. UCHWAtA Nr 185/13 SEJMIKU WOJEWODZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 listopada 

2013 R. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w ktorej zostaty 
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