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KOMUNIKAT 7/PD/2016

(iOstrzeżenie 1 stopnia)

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 94 ust, lc, w nawiązaniu do art. 93 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U, z 2016 r. po/.. 672, 
z późn. zm,), a także zgodnie z zaleceniami zawartymi w opracowaniu Głównego Inspektora 
Ochrony Środowiska „Wytyczne dla wojewódzkich inspektoratów 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” informuje, żc w strefie opolskiej 
województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego dla benzenu.

W zestawieniu tabelarycznym, przekazuję wymagane informacje;

Nazwa strefy (kod strefy) strefa opolska (PL 1602)
Nazwa substancji, dla której 
zanotowano ryzyko wystąpienia 
przekroczenia

b e n /e o  - czas u śred n ian ia  stężeń r o k  k a le n d a rz o w y

Wartość poziom u dopuszczalnego, 
dla którego zanotowano ryzyko 
wystąpienia przekroczenia

5 p g /m 3

Lokalizacja punktu pomiaro wego, 
w którym zanotowano ryzyko 
wystąpienia przekroczenia
(kod krajowy stacji)

Z dzieszow ice, ul. P iastów  (O pZ dzieP iast)

Obszar, na którym wystąpiło 
ryzyko przekroczenia poziomu  
dopuszczalnego

ok. 12  km 7

Liczba mieszkańców obszaru, na 
którym wystąpiło ryzyko 
przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego

ok. 12 tys.

Zakres analizy, na podstawie której 
stwierdzono ryzyko wystąpienia 
przekroczenia

01-09.2015 r. -  31 .08 .2016  r.
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Data stwierdzenia -wystąpienia 
ryzyka przekroczenia poziomu 
dopuszczalnego

15.09,2016 r.

Prognozy zmian poziomów  
benzenu, łącznie 
z przyczynami tych zmian

Biorąc pod uwagę dotychczas uzyskane wyniki pomiarów stężeń 
benzenu, można spodziewać się stwierdzenia wystąpienia 
przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej.

Informacje a możliwych 
przyczynach wystąpienia ryzyka 
przekroczenia poziomu  
dopuszczalnego

Fmisja z zakładów przemy stawy eh

Data przygotowania informacji 15.09.2016 r.

Osoby do kontaktu

Barbara Barańska --- Naczelnik Wydziału Monitoringu 
Środowiska, tel: 77 402 11 69,
Marta Wróbel -  Starszy Inspektor Ochrony Środowiska, 
td: 77 453 99 06 wew, 230


