
III POZIOM – ALARM SMOGOWY, OPERACYJNY,
OSTRZEGAWCZY, INFORMACYJNY

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego - 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego 
PM10 w powietrzu.

TERMIN OBOWIĄZYWANIA 
Ogłasza się na 24 godziny, w danym dniu, tj. od godziny 00.00 do 24.00 bezpośrednio po 
przekazaniu przez GIOŚ RWMŚ w Katowicach informacji o ryzyku przekroczenia poziomu 
alarmowego w pomiarach jakości powietrza lub na 48 godzin, jeżeli spełniony jest warunek dla
prognozy jakości powietrza. W każdym przypadku istnieje możliwość przedłużenia czasu 
obowiązywania POZIOMU III.  
Przestaje obowiązywać po okresie ogłoszenia.

WARUNEK OGŁOSZENIA
 Po uzyskaniu informacji z GIOŚ RWMŚ w Katowicach o ryzyku wystąpienia: 

przekroczenia poziomu alarmowego, kiedy poziom stężenia dobowego dla pyłu PM10 
wynoszącego 150 μg/m3,

 przekroczenia poziomu alarmowego wynoszącego 240 μg/m3 dla ozonu przez kolejne 3 
godziny,

 przekroczenie poziomu alarmowego dla dwutlenku siarki wynoszącego 500 μg/m³ przez 
kolejne 3 godziny,

 przekroczenie poziomu alarmowego dla dwutlenku azotu wynoszącego 400 μg/m³ przez 
kolejne 2 godziny.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA INFORMACYJNE
 Informowane o zagrożeniu złą jakością powietrza. 
 Aktualizacja procedur postępowania przez jednostki zobligowane do działań 

krótkoterminowych. 
 Zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej zamiast indywidualnej. 
 Prowadzenie akcji informacyjnej dot. ograniczeń i zakazów wprowadzonych uchwałą 

antysmogową. 
 Edukacja ekologiczna.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA OSTRZEGAWCZE
 Ograniczenie przebywania na otwartej przestrzeni.
 Stosowanie się do zaleceń lekarskich. 
 Unikanie przewietrzania pomieszczeń na czas trwania ostrzeżenia.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA OPERACYJNE
 Intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz 

realizacji zapisów 
uchwały antysmogowej.

 Kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na 
terenach zabudowanych. 

 Zalecenia ograniczenia stosowania kominków.
 Zalecenie korzystania z darmowej komunikacji publicznej.
 Zalecenie przeniesienia uciążliwego natężenia ruchu pojazdów na odcinki alternatywne.
 Zalecenia ograniczenia prac powodujących zapylenie.

PODEJMOWANE DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE
 Zbudowanie i aktualizacja bieżąca bazy danych o jednostkach oświatowych i 

opiekuńczych. 
 Zbudowanie i aktualizacja bazy danych o jednostkach opieki zdrowotnej. 
 Aktualizacja procedur postępowania w ramach planów zarządzania kryzysowego.

WSKAŹNIKI MONITOROWANIA
 Minimalna liczba przeprowadzonych kontroli spalania paliw, odpadów i pozostałości 

roślinnych w trakcie trwania alarmu.
  Spełnienie obowiązku przekazywania informacji o wprowadzonych alarmach. 


