
Bydgoszcz, dnia 24.02.2021 r

WOJEWODZTWO KUJAWSKO POMORSKIE

INFORMACJE O PRZEKROCZENIU POZIOMU ALARMOVVEGO

Zagroienie
Wystqpienie przekroczenia poziomu alarmowego
(150 pg/m3) dla pylu zawieszonego PM10 w
powietrzu. 7

7 ljata wystqpienia 23.02.2021 r. (g0dz.00.00-24.00) j

Stgienia dobowe pylu PM10 na
stacjach

Przekroczenie poziomu alarmowego Wystqpilo na
stacji przy ul. Pilsudskiego w Grudziqdzu (160,7
pg/m3).
Przekroczenie poziomu informowania Wystqpilo
na stacjach: przy ul. Warszawskiej W Bydgoszczy
(1 15 ,0 pg/m3) i przy ul. §W. Wawrzyfica W Nalde
nad Noteciq (120,7 pg/m3). 7

Obszar przekroczenia

Obszar przekroczefi poziomu alarmowego
obejmowal miasto Grudziqdz.
Obszar przekroczefi poziomu informowania
obejmowal: czegéé miasta Bydgoszcz (Bocianowo)
oraz miasto Naklo nad Noteciq.

Ludnoéé naraiona

Liczba mieszkaficéw obszaru, na ktérym
wysta,pi10 przekroczenie poziomu alarmowegoz
94,076 tys.
Liczba mieszkaficéw obszaru, na ktélym
wystqpilo przekroczenie poziomu informowaniaz
46,765 tys. _ j

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniaj qce
rozprzestrzenianie sic; zanieczyszczefi W sylruacji
wzrnozonej emisji z sektora bytowo-komunalnego
oraz nal 1 lu sahar 'skie0.

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA POZIOMU INFORMOWANIA

Zagroienie
Ryzyko wystagpienia przekroczenia poziomu
inforlnowania (100 pg/m3) dla pylu zawieszonego
PM10 w powietrzu. _

Data wystqpienia 0 24.02.2021 1". g0dz.9.00 _ _
Przewidywanyczas trwania ryzyka Od godz. 9.00 do godz. 24.00 dnia 24.02.2021 r.

Przyczyny

Warunki meteorologiczne utrudniaj qce
rozprzestrzenianie sic; zanieczyszczefi w sytuacji
wzmoionej emisji z sektora bytowo-komunalnego
oraz ronozowan na u lusah 'skie0.
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Prognozowana jakoéé powietrza

Prognoza na dziefi 24.02.2021 r. dla stozefl s§redniodoboWyoh pylu PM10, przygotowana na
podstawie analizy danych, prognoz meteorologicznych, prognoz naplywu pyhl
saharyj skiego oraz aktualnych Wynikow pomiarow.

u__ l n n j F _ 

Dzieii 24.02.2021 r.

Ludnoéé naraiona na ryzyko wystqpienia przekroczenia poziomu informowania dla
pylu PM10

Ludnoéé zamieszlcujqca obszar, na ktolym W dniu 24.02.2021 r. istnioje ryzyko
przckroczcnia poziomu informowanja dla py-Iu PM10: 769,406 tys.

INFORMACJE 0 ZAGROZENIU

Wrailiwe
g"1PY
ludnoéci

I osoby cierpiqce Z powodu przewleklych chorob serca (zwlaszcza
niewydolnoéé serca, choroba Wieficowa),

v osoby cielpiqce 2 powodu przewleklych chorob ukladu oddechowego (np.
astma, przewlekla obturacyjna choroba phlc),

r osoby starsze, kobiety W ciqzy oraz ma1e dzieci,
¢ osoby z rozpoznanq chorobq nowotworowq oraz ozdrowieficy. W

Moiliwe
negatywne
skutki dla
zdrowia

Osoby cielpiqce z powodu chorob serca mogq odczuwaé pogorszenie
samopoczucia np. uczucie bolu W klatce piersiowej, brak tchu, znuzenie.
Osoby cierpiqce 2 powodu przewleklych chorob ukladu oddechowego mogq
odczuwaé przej éciowe nasilenie dolegliwoéci, W tym kaszel, dyskomfort W
klatce piersiowej, nasilenie sie; obj aW6W atakow astmy.
Podobne objawy moga, Wystqpié rowniez u osob zdrowych. W okresaoh
Wysokich stqzefi py1u zawieszonego W powietrzu zwiegksza sie; ryzyko
infekcji drog oddeohowych. _?

érodki
ostroinoéc

Ogol ludnoéci:
- rozWa;'z ograniczenie intensywnego wysilku fizyoznego na zewnajurz jeéli

odczuwasz pieczenie W oczach, kaszel lub bol gardia,
- ogranicz Wietrzenie pomieszczefi,
- unikaj dzialafi zwiokszaj a,cych zanieczyszczenie powietrza, np. palenia W

kominku.

Wrazliwe grupy ludnoéciz

Zalecane

i

- ogranioz intensywny Wysilek fizyczny na zewnqtrz,
- nie zapominaj 0 normalnie przyjmowanych lekach,
- osoby z astmq mogq czoéciej odczuwaé obj awy (dusznoéé, kaszel, éwisty) i

potrzebowaé swoich lekow czoéciej niz normalnie,
- ogranicz Wietrzenie pomieszczefi,
- unikaj dzialafi zwiokszajqcych zanieczyszczenie powietrza, np. palenia W

kominku.
W przypadku nasilenia objawow chorobowych zalecana jest konsultaoja
z lekarzem.

Zaleca siq rowniez:
- zwikszenie nadzoru nad osobami rzewlekle cho mi, W tm
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DZIALANIA ZMIERZAJACE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEN

Zakres dzialafi
krétkoterminowych

niopelnosprawnymi,
prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede Wszystkim do

uczniow szkol podstawowych, érednich oraz ich prawnyoh opiekunéw,
dotyczqcej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz moiliwych
zachowmfi i czyrmosioi zmniojszajqcyoh ryzyko naraienia na Wysokie
stepzonia zanioozyszozofi W tym pylu zawieszonego,
bieiqoe éledzonio informaoji o 'Zfi1'l1€CZyS.ZCZ€‘Il11l]1OW1€TTZH
htt :// owietrze. Y1OS.QOV. 1/ ' /current.

Dzialania prewencyjne okreélone przez Zarzqd Wojewédztwa
Kujawsko - Pomorskiego W planach dzialafi krétkoterminowych:

1. Zalecenie rezygnacji z korzystania z kominkow opalanych
drewnem W przypadku, jezeli nie jest to jedyne 2rod1o
ogrzewania pomieszczefi mieszkalnych.
Wzmozone. kontrolc W zakrcsic przcstrzogania zakazu spalania
odpadow W urzqdzeniach nie przeznaczonych do tego celu.
Zalecenie ograniczenia korzystania Z samochodow na rzccz
komunikacji publicznej lub przemieszczania sis; pieszo lub
rowerem.

2.

3.

Dzialania operacyjne okreélone przez Zarzqd Wojewédztwa
Kujawsko - Pomorskiego W planach dzialafi krétkoterminowych,
majqce na celu redukcjqz

1. emisji powierzchniowejz
a) czasowy zakaz palenia W kominkach, jeieli nie stanowiq one

jedynego Zrodla ogrzewania mieszkafi W okresie grzewczym,
b) Wzmozenie kontroli W zakresie przestrzegania zapisow

Wynikaj qcych z tzW. uchwaly antysmogowej (o ktorej mowa W
art. 96 ustawy Prawo ochrony érodowiska) oboWia,zuj qcej na
terenie strefy,
emisji liniowejz
ewentualny Zakaz Wj azdu samochodéw na wyznaczone
obszary W centrum miast,
Wprowadzenie darrnowej komunikacji publicznej W czasie
trwania alarmu.

2.
a)
b)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydania 24.02.2021 r. godz. 8:30 N

Podstawa prawna

0 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z poin. zm.)

1 rozporzzgdzenie Ministra §rodoWiska z dnia 8 paidziernika
2019 r. zmieniajqce rozporzqdzenie W sprawie poziomow
niektorych substancji W powietrzu (Dz. U. poz. 1931)

imam danych Pa1’1stWowy Monitoring Srodowiska — dane Z systemu monitoringu
Hjakoéci powietrza Glownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska

Opracowanie

Publikac'a

Departament 1\/Ionitoringu Srodowiska Glownego Inspektoratu
i Qchrony Srodowiska / Regionalny Wydzial Monitoringu

Srodowiska W Bydgoszczy j ?_
‘ 11I//QWiBt[Z@i.i()S?_QpY,__l/[Y\*'}l1‘1']i[f1‘marnent Morowitoroingu §r"odc-Wis}:

Na::ze1r"1“--15-iogionalnegoWydziaiu
C

Mor*.itor%:wgu lirodouviska W Bydgozzczy
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