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Warszawa, 27 kwietnia 20 17 r. 

W zwillZku z przekroczeniem w 2016 r. dopuszczalnych norm jakosci powietrza 

na obszarze wojewodztwa mazowieckiego Mazowiecki Wojewodzki Zesp61 Zarz~dzania 

Kryzysowego oglasza ALERT Poziom II 

I • 

Pylzawieszony PM10, pyl zawieszany PM2,S, benzo(a)piren, N02 (tylkow . glomer. cj; 

warszawskiej) . , Obszary przekroczeri zastaty wskazane w zal~czniku do alertu i zostan~ rowniei 

opublikowane w postaci interaktywnych map na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl. 

obowi~z~ania 

. : .. 
.. 

Zanotowane przekroezenia wyst~pity w roku 2016. 

Wyiszyeh poziomow st~ien zanieezyszezen naleiy spodziewac si~ zazwyezaj wtedy, gdy 

wyst~pi~ warunki meteorologiezne sprzyjaj~ee kumulaeji zanieezyszezeri. Warunki 

te w potClczeniu z emisjct zanieczyszczen powodujct podwyiszone st~i:enia w powietrzu . 

Potenejalne irodla przekroezeri norm jakosci powietrza: 

• temperatura (ponizej 15 "e) powi~zana z okresem grzewezym. W tym ezasie doehodzi do 

duiej emisj i z indywidualnego ogrzewania domow mieszkan piecami 

i kominkami na paliwo stafe (w~giel, drewno) oraz nielegalnego spalania w nich 

odpadow. Niepefne spalanie paliw i niskie kominy powoduj~ wysokie st~ien ia 

zanieczyszczen, 

• wzmoiony ruch samochod6w, 

• naptyw zanieczyszczeri zarowno z samego wojew6dztwa jak i spoza niego (powodowany 

gfownie przez indywidua lne ogrzewanie domow i mieszkari paliwami statymi), 

• niska pr~dkosc wiatru lub okresy bezwietrzne, 

• dlugie okresy bez opadow, 

• lokalne warunki rozprzestrzeniania (np. g~sta zabudowa) 



.. 

Moitiwe negatywne 

~ . . Emi:l . •• 
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Ogloszony ALERT II poziomu nie aznacza, ie w danym momeneie lub najbliiszym ezasie 

nalezy si~ spodziewac wysokieh st~ie,; za nieezyszeze'; . Na bieiijeo moina sledzie wyniki 

pomiarow ze staeji automatyeznyeh na stronie http://sojp.wios.warszawa.pl. Alert zaleea, 

aby zwlaszeza osoby z grupy wrai liwej ezy osoby uprawiajijee sport na zewnijtrz byty 

bardziej swiadome, ie mogij wyst~powae dni z podwyiszonymi st~ieniami. 

W przypadku ryzyka przekroczenia lub przekroczenia poziomow alarmowych zostanie 

wydany kolejny alert odpowiedniego poziomu. 

W przypadku wystijpienia podwyiszonych st~ze,; naleiy ograniczye czas przebywania 

na powietrzu, zwlaszeza przez kobiety w eiijiy, dzieei i osoby sta rsze oraz przez osoby 

z astmq, chorobami alergicznymi sk6ry, Dezu i chorobami krC}ienia, oraz osoby 

ze sklonnoseiami do infekeji gornych i dolnych drog oddechowych. 

Kobiety w ciijiy, dzieei i osoby starsze osoby z astmij, ehorobami alergieznymi skory, aezu 

i ehorobami krijienia oraz osoby ze sklonnosciami do infekeji gornych i dolnyeh drog 

oddeehowych. 

Pyl zawieszony PM10 moie powodowac: kaszel, trudnosci z oddychaniem i zadyszk~, 

szczegolnie w czasie wysilku fizycznego. Drobne frakcje pylow mogij przenikae 

do krwioobiegu, a dluisze naraienie na wysokie st~ienia pylu moie mie': istotny wptyw 

na przebieg chorob serea (nadcisnienie, zawal) lub nawet zwi~kszae ryzyko zachorawania 

na ehoroby nowotworowe, szczegolnie plue. Przyczyniajij si~ do zwi~kszenia zagroienia 

infekcjami ukladu oddechowego, wyst~powan i a zaostrze,; objawow chorob alergicznych. 

Dwutlenek azotu (N02) moie powodowae podrainienie drog oddechowych oraz wi~ksZij 

podatnose na infekcje ukladu oddechowego. Przyczynia si~ do obnizenia odparnosci 

ustroju i zwi~kszenia ryzyka infekcji plue, a takie zaostrzenia objawow a charakterze 

astmatycznym oraz chorob spojowek. 

• ••• I • 

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

pieszo), 

1 ir6dto: sojp.wios.warszawa.pl 



akazy dla ludnosci 
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Podstawa prawna 

2. Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej, 

3.0graniczenie palenia w kominkaeh, 

4.0grzewanie mieszkan lepszym jakoSeiowo paliwem, 

5.0graniczenie u;ywania spalinowego sprz~tu ogrodniczego. 

1. Zakaz palenia odpad6w biogennych (liSei, gal~zi, trawy) w ogrodach i terenach zieleni. 

2. Zakaz spalania odpad6w w paleniskach domowych. 

1. Ograniczenie u;ywania spalinowego sprz~tu ogrodniczego. 

1. Ograniczenie pylenia wtornego z ulic . 

2. Ograniczenie wjazdu samochodow ei~iarowych do centrow miast. 

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

powietrza (w wi~kslOsci przypadkow to gminy) Sq lObowiqzane do ich systematyclOej 

realizaeji. Przykladowymi dzialaniami Sq: 

"ograniezonie emisji komunalno-bytowej poprzez rozbudow~ sieei eieplowniczyeh i wymiana 

ogrzewania no gazowe; rozw6j i modernizacja systemu transportu pub/icznego; czyslczenie 

ulie no mokra W okresie wiosno-jesieti". 

Numer alarmowy 

Pogotowie ratunkowe 

WOjew6dzkie Centrum Zarz~dzania Kryzysowego - mozliwosc informowan ia 0 innych 

zda rzeniach majqcych istotne znaczenie dla bezpieczenstwa ludzi 

27 kwietnia 2017 

1. Pismo Mazowieckiego Wojew6dzkiego Inspektora Ochrony lOak: 

MO.7011.27.2017.TK z dnia 27.04.2017 r. przekazujqce "Rocznq Ocen~ Jakosci Powietrza 

w wojew6dztwie malOwieckim. Raport za 2016 rok". 

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

3. UCHWAtA Nr 162/13 SEJMIKU WOJEWOOITWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 paidziernika 

2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strely aglomeracja warszawska, w kt6rej 

lOstal przekroclOny poziom dopuszczalny dla pylu zawieslOnego PM2,5. 

4.UCHWAtA Nr 163/13 SEJMIKU WOJEWOOZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 paidziernika 

2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strely miasto Plock, w ktorej zostaly 

przekroclOne poziomy dopuszczalne pylu zawieszonego PM10 i pylu zawieszonego PM2,5 

w powietrzu. 

5. UCHWAtA Nr 164/13 SEJMIKU WOJEWOOZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 paidziernika 

2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strely mazowieckiej, w ktorej zostaly 

przekroczone poziomy dopuszczalne pylu zawieszonego PMlO i pylu zawieszonego PM2,5 

w powietrzu . 



6.UCHWAtA Nr 184/13 5EJMIKU WOJEW60ZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 listopada 2013 

r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref wojew6dztwa malOwieckiego, w kt6rych 

zostat przekroclOny poziom docelowy benzo(a}pirenu w powietrzu. 

7. UCHWAtA Nr 185/13 5EJMIKU WOJEW60ZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 listopada 2013 

R. w sprawie programu ochrony powietrza dla strety miasto Radom, w kt6rej zostaty 

przekroczone poziomy dopuszczalne pytu zawieslOnego PMlO i pylu zawieszonego PM2,5 

w powietrzu. 

8.UCHWAtA Nr 186/13 5EJMIKU WOJEw60ZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 25 listopada 2013 

r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strety aglomeracja warszawska, w kt6rej zostaty 

przekroczone poziomy dopuszczalne pytu zawieszonego PM10 i dwutlenku azotu 

w powietrzu . 

9. UCHWAtA Nr 119/15 5EJMIKU WOJEW60ZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 listopada 2015 

r. w sprawie planu dziatan kr6tkoterminowych dla strety malOwieckiej, w kt6rej istnieje 

ryzyko wystijpienia przekroczenia poziomu alarmowego i docelowego ozonu w powietrzu . 

10. UCHWAtA Nr 221/16 5EJMIKU WOJEW60ZTWA MAZOWIECKIEGO z 19 grudnia 2016 r. w 

sprawie planu dziatan kr6tkoterminowych dla strety aglomeracja warszawska, w kt6rej 

istnieje ryzyko wystijpienia przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu. 

Zastt::pca PrzewodmczClcego Mazowieckiego 


