
W Planie działań krótkoterminowych stanowiącym integralną część Programu ochrony powietrza dla 
terenu województwa śląskiego (…), określone zostały poziomy ostrzegania ze względu na występujące 
stany jakości powietrza 
 

 
POZIOM I (informacyjny i edukacyjny) Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia  
Po otrzymaniu z PCZK powiadomienia o POZIOMIE I (mailowo i telefonicznie) gmina zamieszcza taką 
informację na swojej stronie internetowej. Zaleca się, aby informacja ta znajdowała 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 z PCZK powiadomieniu o POZIOMIE II (mailowo i telefonicznie) gmina zamieszcza taką 
informację na swojej stronie internetowej. Zaleca się, aby 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 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) Alarm smogowy  
Po otrzymaniu z PCZK powiadomieniu o POZIOMIE III (mailowo i telefonicznie) gmina zamieszcza taką 
informację na swojej stronie internetowej. Zaleca się, aby 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. Wprowadzenie darmowej komunikacji publicznej po uzgodnieniu zakresu z przewoźnikami,  
5. Zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej,  
6. Przekierowanie uciążliwego natężenia ruchu pojazdów na odcinki alternatywne w przypadku 
funkcjonowania systemu ITS w miastach.  
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 
 
 

 


