Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0200.3.2018
Dyrektora Publicznego Przedszkola
z Oddziałem Integracyjnym
w Nieborowicach
z dnia 26.06.2018r.

PROCEDURA I INSTRUKCJA STOSOWANIA SIĘ
DO OGŁASZANYCH OSTRZEŻEŃ O ZANIECZYSZCZENIU
POWIETRZA
Zgodnie z Uchwałą nr V/47/5/2017 SWŚ; publikacja w Dzienniku Urzędowym WŚ dnia 28
grudnia 2017 roku dotyczącą Planu Działań Krótkoterminowych (PKD) dla Województwa
Śląskiego przyjętego przez Sejmik Województwa Śląskiego dnia 18 grudnia 2017 roku, jako
część Programu ochrony powietrza.
1 Procedura pozyskiwania informacji o zagrożeniu oraz sposób jej przekazania do osób
zainteresowanych.
Dyrektor Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Nieborowicach po
otrzymaniu informacji o wystąpieniu zagrożenia od pracownika Urzędu Gminy Pilchowice lub
powzięciu takiej informacji z mediów zobowiązany jest poinformować dzieci i rodziców
o stopniu zagrożenia poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń dla rodziców odpowiedniej
informacji.
Informacja taka będzie przygotowywana i wywieszana przez dyrektora placówki Renatę
Sekuła tel. 668414947 a w przypadku jej nieobecności obowiązek informowania rodziców
i dzieci o stopniu zanieczyszczenia powietrza przejmie nauczycielka Katarzyna Zmarzły – Frąś
tel. 792200555 (wyznaczona do zastępowania dyrektora w przypadku jego nieobecności
zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.104.2013 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 17 września
2013r).
2. Poziomy zanieczyszczenia powietrza i czynności z tym związane.

POZIOM I (informacyjny i edukacyjny) Powiadomienie o wystąpieniu
przekroczenia
Po otrzymaniu powiadomienia o POZIOMIE I (mailowo i telefonicznie) gmina zamieszcza
taką informację na swojej stronie internetowej. Informacja ta znajduje się na głównej stronie
w zakładce pod nazwą „JAKOŚĆ POWIETRZA”
POZIOM I wprowadzany jest do końca danego roku.

POZIOM II (informacyjny i operacyjny) Ostrzeżenie
Po otrzymaniu powiadomieniu o POZIOMIE II (mailowo i telefonicznie) gmina zamieszcza
taką informację na swojej stronie internetowej. Informacja ta znajdowała się na głównej stronie

w zakładce pod nazwą „JAKOŚĆ POWIETRZA”. Ponadto gmina informuje placówki
opiekuńcze (m.in. placówki pomocy społecznej, żłobki) i placówki oświaty (przedszkola,
szkoły wszystkich poziomów), zarówno publiczne (również te, które nie podlegają pod organ),
jaki niepubliczne.
POZIOM II ogłasza się na 24 godziny lub na 48 godzin, co wynika z powiadomienia PCZK.
Podejmowane środki operacyjne przez gminę dla POZIOMU II, to w szczególności:
1. Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów

oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,
2. Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,
3. Zalecenie ograniczenia stosowania kominków,
4. Zalecenie korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej
Wskaźniki monitorowania dla gminy dla POZIOMU II, to:
•

Ilość przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych
w trakcie trwania POZIOMU II

•

Spełnienie obowiązku przekazywania informacji - wersja elektroniczna lub papierowa.

POZIOM III (operacyjny, informacyjny, nakazowo/zakazowy)
smogowy

Alarm

Po otrzymaniu powiadomieniu o POZIOMIE III (mailowo i telefonicznie) gmina zamieszcza
taką informację na swojej stronie internetowej. Informacja ta znajdowała się na głównej stronie
w zakładce pod nazwą „JAKOŚĆ POWIETRZA”. Ponadto gmina informuje placówki
opiekuńcze (m.in. placówki pomocy społecznej, żłobki) i placówki oświaty (przedszkola,
szkoły wszystkich poziomów), zarówno publiczne (również te, które nie podlegają pod organ),
jak i niepubliczne.
POZIOM III ogłasza się na 24 godziny lub na dłużej w zależności od prognoz
Podejmowane środki operacyjne przez gminę dla POZIOMU III, to w szczególności:
1. Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych w zakresie spalania odpadów

oraz przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej,
2. Wzmożone kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni
ziemi,
3. Zalecenie ograniczenia stosowania kominków,
4. Zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej,
Wskaźniki monitorowania dla gminy dla POZIOMU III, to:
•

Ilość przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości roślinnych
w trakcie trwania POZIOMU III

•

Spełnienie obowiązku przekazywania informacji - wersja elektroniczna lub papierowa

•

Rodzaj wprowadzonych ograniczeń na terenie gminy

3. W trakcie trwania ogłoszonego POZIOMU ostrzeżenia dyrektor ma obowiązek:
•

przekazać informację podopiecznym,

•

przekazać informację pisemną (opcjonalnie w formie graficznej) na tablicach ogłoszeniowych
placówki,

•

zastosować środki zapobiegające narażeniu podopiecznych na negatywne skutki złej jakości
powietrza.

4. Powiadomienie mailowe będzie zawierało informację o aktualnym stanie powietrza
(załącznik nr 1). Wskazany w instrukcji pracownik zostanie poinformowany telefonicznie
o konieczności wywieszenia ogłoszenia.
4. Ogłoszenie powinno zawierać informację o wskaźniku poziomu zagrożenia, terminie
w jakim czasie zagrożenie jest realne oraz sposób postępowania.
5. Zestawienie tabelaryczne zawierające indeksy jakości powietrza wraz z zaleceniami.
jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie bardzo dobra i dobra; warunki
sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu, bez ograniczeń.
jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie umiarkowana ze względu na poziom
ozonu/pyłu zawieszonego PM10; warunki umiarkowane do aktywności na wolnym powietrzu.
jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie dostateczna ze względu na poziom
ozonu/pyłu zawieszonego PM10; należy rozważyć ograniczenie aktywności na wolnym powietrzu;
zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży
oraz małych dzieci.
jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie zła ze względu na wysoki poziom
ozonu/pyłu zawieszonego PM10; osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny
unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką
aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.
jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego będzie bardzo zła ze względu na bardzo wysoki
poziom ozonu/pyłu zawieszonego PM10; wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane; osoby chore,
osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym
powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego
minimum.

Załącznik nr 1
Do Procedury i instrukcji
stosowania się do ogłaszanych ostrzeżeń
o zanieczyszczeniu powietrza
w Publicznym Przedszkolu
z Oddziałem Integracyjnym
w Nieborowicach

Powiadomienie
o jakości powietrza w województwie śląskim

BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH
nie wystąpiły przekroczenia/wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych
średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych
dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), 24godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku
węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu
(120 µg/m3).
DD/MM/RRRR nie wystąpiły przekroczenia/wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych
- bieżący dzień lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i
(dzień tygodnia ośmiogodzinnych.
słownie) godz.
nocne i poranne
DD/MM/RRRR
- dzień
poprzedni
(dzień tygodnia
słownie)

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA
(w oparciu o indeks jakości powietrza) *
przygotowana przez Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW-PIB z siedzibą w
Katowicach w oparciu o prognozę pogody Centralnego Biura Prognoz Meteorologicznych IMGW-PIB
oraz po dokonaniu analizy dostępnych informacji meteorologicznych
DD/MM/RRRR „na podstawie prognozy jakości powietrza z IMGW-PIB, zgodnie z zestawieniem
- bieżący dzień tabelarycznym zawierającym indeksy jakości powietrza wraz z zaleceniami”
(dzień tygodnia
słownie)
DD/MM/RRRR „j.w.”
– dzień
następny
(dzień tygodnia
słownie)
* Mapki z prognozami oraz informacje związane z indeksem jakości powietrza, w tym zalecenia zdrowotne,
znajdują się na stronie internetowej http://www.katowice.wios.gov.pl w zakładce: „System Prognoz
Jakości Powietrza”.

