
Poziom Warunek ogłoszenia Termin 
obowiązywania 

Działania  

I (żółty)  przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego 
wynoszącego 40 μg/m3 
dla pyłu PM10 z ostatnich 
12 miesięcy,  

 przekroczenia 35 dni ze 
stężeniem powyżej 
wartości dopuszczalnej (50 
μg/m3 ) spośród średnich 
dobowych stężeń pyłu 
PM10 z ostatnich 12 
miesięcy lub w danym 
roku,  

 ryzyka przekroczenia 
poziomu docelowego 
wynoszącego 1 ng/m3 dla 
benzo(a)pirenu                                  
z ostatnich 12 miesięcy,  

 przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego 
wynoszącego 25 μg/m3 
dla pyłu PM2,5 z ostatnich 
12 miesięcy,  

 przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego 
wynoszącego 18 godzin ze 
stężeniem powyżej                     
200 μg/m3 dla dwutlenku 
azotu z 12 miesięcy.  

 przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego 
wynoszącego 125 μg/m3 
przez ponad 3 dni w roku 
dla dwutlenku siarki.  

 

do końca roku Informacyjne, 
Edukacyjne, 

Ostrzegawcze 

II 
(pomarańczowy) 

 po uzyskaniu informacji z 
WIOŚ o wystąpieniu 
przekroczenia poziomu 
wynoszącego 150 μg/m3 
dla pyłu PM10 w 
pomiarach z ostatniej doby, 

 Prognoza jakości powietrza 
wskazuje poziom 
dostateczny jakości 
powietrza - kolor 
pomarańczowy 

 

POZIOM II 
ogłasza się na 24 
godziny 
bezpośrednio po 
przekazaniu przez 
WIOŚ informacji o 
przekroczeniu 
poziomu 
wynoszącego 150 
μg/m3 dla pyłu 
PM10 w 
pomiarach jakości 
powietrza lub na 
48 godzin jeżeli 
spełniony jest 
warunek dla 
prognozy jakości 
powietrza. W 
każdym 
przypadku istnieje 
możliwość 
przedłużenia 

Informacyjne,  
 

Ostrzegawcze: 

 Ograniczenie 
długotrwałego 
przebywania na 
otwartej przestrzeni 
dla uniknięcia 
długotrwałego 
narażenia na 
podwyższone 
stężenia 
zanieczyszczeń.  

 Stosowanie się do 
zaleceń lekarskich.  

 Unikanie 
przewietrzania 
pomieszczeń w 
trakcie trwania 
ostrzeżenia.  

 



czasu 
obowiązywania 
POZIOMU II.  
Poziom II 
przestaje 
obowiązywać po 
okresie 
ogłoszenia. 

Operacyjne: 
Nakazowo/Zakazowe 

 Intensywne kontrole 
instalacji spalania 
paliw stałych pod 
katem spalania 
odpadów oraz 
realizacji zapisów 
uchwały 
antysmogowej,  

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

 Kontrole czystości 
dróg wyjazdowych z 
budowy  

 Zalecenia 
ograniczenia prac 
powodujących 
zapylenie np.: 
stosowanie 
dmuchaw, prace 
wyburzeniowe,  

 Zalecenia 
ograniczenie 
stosowania 
kominków  

 Zalecenia 
korzystania z 
komunikacji 
miejskiej zamiast 
indywidualnej,  

 Kontrole pojazdów 
w zakresie jakości 
spalin.  

 
 

III poziom (czerwony) 
  
 
 

Po uzyskaniu informacji z 
WIOŚ o wystąpieniu:  

 ryzyka przekroczenia 
poziomu alarmowego, 
kiedy poziom stężenia 
dobowego PM10 wynosi 
200 μg/m3 w pomiarach z 
ostatniej doby,  

 przekroczenia poziomu 
alarmowego wynoszącego 
300 μg/m3 dla pyłu PM10 
w pomiarach                             
z ostatniej doby,  

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

 przekroczenie poziomu 
alarmowego dla dwutlenku 

POZIOM III 
ogłasza się na 24 
godziny 
bezpośrednio po 
przekazaniu przez 
WIOŚ informacji                             
o przekroczeniu 
poziomu 
alarmowego w 
pomiarach jakości 
powietrza lub na 
48 godzin jeżeli 
spełniony jest 
warunek dla 
prognozy jakości 
powietrza.  
W każdym 
przypadku istnieje 
możliwość 

Informacyjne 
Ostrzegawcze: 

 

 Ograniczenie 
przebywania na 
otwartej przestrzeni 
dla uniknięcia 
długotrwałego 
narażenia na 
podwyższone 
stężenia 
zanieczyszczeń,  

 Stosowanie się do 
zaleceń lekarskich,  

 Unikanie 
przewietrzania 
pomieszczeń na 
czas trwania alarmu. 

 



siarki wynoszącego 500 
μg/m³ przez kolejne 2 
godziny,  

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

 

przedłużenia 
czasu 
obowiązywania 
POZIOMU III.  

Poziom III 
przestaje 

obowiązywać po 
okresie 

ogłoszenia 

Operacyjne: 

 Intensywne kontrole 
instalacji spalania 
paliw stałych w 
zakresie spalania 
odpadów oraz 
przestrzegania 
zapisów uchwały 
antysmogowej,  

 Wzmożone kontrole 
w zakresie zakazu 
spalania 
pozostałości 
roślinnych na 
powierzchni ziemi 
na terenach 
zabudowanych,  

 Kontrole czystości 
dróg wyjazdowych z 
budowy,  

 Zalecenie 
ograniczenia prac 
powodujących 
zapylenie jak np.: 
używanie dmuchaw, 
prace 
wyburzeniowe,  

 Zalecenie 
ograniczenia 
stosowania 
kominków,  

 Wprowadzenie 
darmowej 
komunikacji 
publicznej po 
uzgodnieniu 
zakresu z 
przewoźnikami,  

 Zalecenia 
korzystania z 
komunikacji 
miejskiej zamiast 
indywidualnej,  

 Wzmożone kontrole 
pojazdów w 
zakresie jakości 
spalin, 

 Przekierowanie 
uciążliwego 
natężenia ruchu 
pojazdów na odcinki 
alternatywne w 
przypadku 
funkcjonowania 
systemu ITS w 
miastach. 

 


