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Katowice, dnia 24 kw iet nia 2018 r.

ZKI1.6332.7.85 .2018

Pani / Pan

Starosta, Prezydent Miasta na prawach powiatu

według rozdz ielnika

Informuję, że Wojewódzki Inspe kt o rat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem

nr M.7011.37.5.2018 z dnia 20 kwie tnia 2018 r. (w załączeniu) po i nfo rmował, iż na terenie

województwa śląskiegowystąp i ł I poziom ostrzegania - informacyjny i edukacyjny - kolorżółty .

Zgod nie z Planem działań krótkoterminowych} stanowiącym część .P roqram u ochrony powietrza

dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji

w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji" - Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa

Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku} wystąpienie I poz iomu ostrzegania związane jest

z przekroczeniami dopuszczalnej częstości 35 dni w roku kalendarzowym dopuszczalnego poziomu

stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PMI0, wynoszącego 50 Ilg/m3, na ni żej wy mienionych

stanowiskach:

- Cieszyn ul. Mickiewicza w dniu 20 ma rca 2018 r. - powiat y: cieszyńs ki, bielski ;

- Żory ul. Siko rskiego w dniu 26 lutego 2018 r. - miasta: J astrzębie Zdrój, Żory;

- Katowice ul. Kossut ha w dniu 21 ma rca 2018 r. oraz Katowice ul. Plebiscytowa w dniu

5 ma rca 2018 r. - miasta: Chorzów, Katowice, Mysłowice, Siemianowice;

- Tychy ul. Tołstoja w dn iu 21 marca 2018 r. - miasto: Tychy.

Myszków ul. Miedziana w dn iu 21 lutego 2018 r. - powiat częstochowsk i ;

Mając na uwadze powyższe na l eży podjąć działania wynikające z Planu działa ń

krótkote rmi nowych, w tym :

- PCZK zobowiąza ne są skutecznie przekazać informację o wystąp ien i u I poziomu ost rzegania

do samorządów gminnych na danym obszarze (do tyczy pow iatów ziemskich),

- samorządy powiatowe i gminne powinny podjąć działan ia informacyjne.

Inform uję jednocześn ie, że akt ua lny Prog ra m ochrony powiet rza dla terenu województwa

śląskiego opublikowany jes t na stron ie internetowej Urzędu Marszałkowsk i ego Województwa

Śląskiego, pod adresem : http://bip.slaskie.pl/dokumenty/2017/12/22/1514455216.pdf

And rzej Szcze ponek
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