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Wojewódzkie Centrum  

Zarządzania Kryzysowego 

ul. Jagiellończyka 8 

66-400 Gorzów Wlkp. 
 
 
 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze zgodnie z 
art. 92 ust. 1 i 1d wraz z art. 93 oraz art. 94 ust 1c ustawy Prawo ochrony 
środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 
informuje, że na podstawie danych ze stacji monitoringu jakości powietrza 
działających w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska na terenie 
województwa lubuskiego stwierdzono dnia 14 sierpnia 2015 r. na 
automatycznej stacji pomiarowej w Żarach, przy ul. Szymanowskiego 
przekroczenie wartości progowej poziomu informowania o ryzyku wystąpienia 
przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu wynoszącego 180 
µg/m3 dla okresu uśredniania – 1 godzina.   
Szczegółowe informacje dotyczące stacji, na której wystąpiło ryzyko 
przekroczenia: 

1. Nazwa strefy: strefa lubuska 
 
2. Nazwa substancji: ozon (O3), 
 
3. Wartość poziomu alarmowego w µg/m3, dla którego zanotowano 

ryzyko przekroczenia: 240 µg/m3 (wartość 1–godzinna).  
Przekroczenie poziomu informowania (180 µg/m3) o ryzyku wystąpienia 
przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu miało miejsce 
w godzinach 16-19. Maksymalne stężenie wyniosło wówczas 188 µg/m3. 
 

4. Adres i kod krajowy punktu pomiarowego, w którym zanotowano ryzyko 
wystąpienia przekroczenia:  
- Żary, ul. Szymanowskiego, LuZaryWIOS_AUT, 
 

5. Obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia poziomu 
alarmowego:  



 
 

- Żary: stacja żarska, zlokalizowana przy ul. Szymanowskiego mierzy 
stężenia ozonu automatycznie. Stacja zlokalizowana jest w największej 
dzielnicy sypialnianej Żar, w północno-zachodniej części miasta. W 
najbliższym otoczeniu znajdują się bloki wielorodzinne, park, szkoła, 
parking i stacja benzynowa. Reprezentatywność przestrzenna 33 km2. 
 

6. Liczba mieszkańców obszaru, na którym wystąpiło przekroczenie 
poziomu alarmowego w strefie: Żary - 38527, 

 
7. Data i godzina wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego 

w strefie: Przekroczenie poziomu informowania o ryzyku wystąpienia 
przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu miało miejsce 
14.08.2015 r. w godzinach 16-19. Maksymalne stężenie wyniosło 
wówczas 188 µg/m3. 

 
8. Prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami 

tych zmian:  
Wartości 1-godzinne ozonu nie przekroczyły poziomu 220 µg/m3, należy 
więc uznać, zgodnie z „Wytycznymi dla wojewódzkich inspektorów 
ochrony środowiska do określania ryzyka przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych zanieczyszczeń  
w powietrzu oraz przekazywania informacji o stwierdzonym ryzyku 
przekroczenia lub przekroczeniu tych poziomów”, iż ryzyko wystąpienia 
przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu (240 µg/m3) jest małe.  
W najbliższych dniach nie przewiduje się ponownie wysokich stężeń 
ozonu w powietrzu. W związku z aktualną prognozą przewidujemy, że 
jakość powietrza w najbliższych dniach ulegnie poprawie i nie wystąpi 
przekroczenie poziomu informowania o ryzyku wystąpienia 
przekroczenia poziomu alarmowego ozonu w powietrzu (180 µg/m3) na 
terenie województwa lubuskiego. 
W celu bieżącej weryfikacji ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego 
proponuje się korzystanie z prognozy opracowanej przez IMGW-PIB: 
www.pogodynka.pl oraz strony GIOŚ – Portal jakości powietrza: 
http://powietrze.gios.gov.pl/gios/site/forecast/ozone/provinces?provin
ce=104 

 
9. Informacje o możliwych przyczynach wystąpienia ryzyka przekroczenia 

poziomu alarmowego dla ozonu: niekorzystne warunki meteorologiczne 



 
 

(utrzymujące się wysokie temperatury), duże nasłonecznienie, brak 
opadów atmosferycznych i mgieł.  

 
10. Data przygotowania informacji: 15.08.2015 r. 

 
11. Nazwa i adres siedziby wojewódzkiego inspektoratu ochrony 

środowiska, nazwisko osoby do kontaktu z WIOŚ i numer telefonu:  
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,  
ul. Siemiradzkiego 19,  
65-231 Zielona Góra,  
Przemysław Susek 
tel. 68-4548452, 68-4548550 

 
Aktualne wyniki monitoringu jakości powietrza wraz z wyróżnionymi 
przekroczeniami stężeń dostępne są na stronie internetowej WIOŚ w Zielonej 
Górze: www.zgora.pios.gov.pl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 

1. Zarząd Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65 - 057 Zielona Góra 


