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1.1. 
 w strefach  

Tabela 1  dla   ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla  
 Rodzaj 

   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 
 

Maz1_InfPM10_01 informacyjne 
przekroczenia poziomu 
PM10 oraz 
zaradczych 

Zamieszczenie informacji na stronie 
internetowej Mazowieckiego 

 w 
Warszawie 
 
Przekazanie o
Systemu Ostrzegania (RSO) 
 
Zamieszczenie informacji na 
stronach internetowych 
gminnych (powiadomienie 

 

[nie dotyczy] 

 
 
Powiatowe/Miejskie Centrum 

 
 
miasta 

Maz1_EmiPM10_01 
emi  

Zalecenia korzystania z 

odcinkach (rower, pieszo) 

Korzystanie z alternatywnych 
 

ruchu samochodowego 
Emisja liniowa 

 

Maz1_EmiPM10_02  
Zalecenie korzystania z 
komunikacji miejskiej/gminnej 
zamiast komunikacji indywidualnej 

Korzystanie z komunikacji 
miejskiej/gminnej zamiast 
komunikacji indywidualnej w celu 
samochodowego 

Emisja liniowa 
 

Maz1_EmiPM10_03 
 

Zakaz korzystania z instalacji do 
spalania biomasy drzewnej 

1 

Niekorzystanie z instalacji do 
spalania biomasy drzewnej 

ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest to 
 lub gdy do 

Emisja 
powierzchniowa  

                                                
1

anie paliw 
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 Rodzaj 
   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 

 
lokalu nie jest dostarczana energia 
elektryczna wskutek awarii 

Maz1_EmiPM10_04 
 

  Emisja 
powierzchniowa 

 

 
Tabela 2    

 Rodzaj 
   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 

 

Maz2_InfPM10_01 informacyjne 
przekroczenia poziomu 
zawieszonego PM10 oraz o 

 

Zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej 

 
 
Przekazanie o
Systemu Ostrzegania (RSO) 
 
Zamieszczenie informacji na 
stronach internetowych 
gminnych (

 

[nie dotyczy] 

 
 
Powiatowe/Miejskie Centrum 

 
 
miasta 

Maz2_InfPM10_02 informacyjne 
ratowniczych (pogotowia 
ratunkowych) 

przychodni podstawowej opieki 

 

[nie dotyczy] 
Powiatowe/Miejskie Centrum 

zania Kryzysowego 
 
miasta 

Maz2_OchPM10_01 ochronne 

Zalecenia dla wszystkich grup 

 
1. 

-

 

[nie dotyczy] 
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 Rodzaj 
   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 

 

 
2. 

oddechowego (np. astma, 
 

3. 
oraz dzieci, 

4. 
  

5.  
 
Zalecenia dla wszystkich grup 

 
1. ograniczenie intensywnego 

w przypadku odczuwania 
pieczenia w oczach, kaszlu lub 

u , 
2. ograniczenie wietrzenia 

, 
3. u

zanieczyszczenie powietrza, np. 
palenia w kominku, piecyku 
kominkowym, piecyku 
ozdobnym. 
 

Dodatkowe z
 

1. ograniczenie przebywania na 
otwartej przestrzeni 

2. ograniczenie intensywnego 
, 

3. 
(o

 
wychowawczych i 

innych instytucji  
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 Rodzaj 
   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 

 
normalnie). 

chorobowych zalecana jest 
konsultacja z lekarzem. 

 
1. 

osobami przewlekle chorymi, w 
, 

2. prowadzenie szerokiej edukacji 
adresowanej przede wszystkim 

zanieczyszczonego powietrza 

 
3. 

zanieczyszczenia powietrza 
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/a
irPollution). 

Maz2_OpePM10_01 operacyjne 
Kontrole palenisk domowych w 
zakresie przestrzegania zakazu 

 

Prowadzenie kontroli 

379 ustawy Prawo ochrony 
 

Emisja 
powierzchniowa 

miasta 
 

burmistrza, prezydenta miasta 
pracownicy gmin  

Maz2_OpePM10_02 operacyjne 
Kontrole w zakresie przestrzegania 

na innych obszarach zieleni 

w zakresie przestrzegania zakazu 
 

 

Emisja 
niezorganizowana odpowiedniego stopnia 

 
 
miasta 
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 Rodzaj 
   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 

 
 

 
 
Osoby fizycz

 

Maz2_OpePM10_03 operacyjne spalin 
kiem 

dymomierza w pojazdach 
 

Emisja liniowa 
Policja 
 
Inspekcja Transportu 
Drogowego 

Maz2_OpePM10_04 operacyjne inwestycji 
 

 
 

Emisja 
niezorganizowana 

Policja 
 

 

Maz2_EmiPM10_01 
 

Zalecenie korzystania z komunikacji 
miejskiej/gminnej zamiast 
komunikacji indywidualnej 

Korzystanie z komunikacji 
miejskiej/gminnej zamiast 
komunikacji indywidualnej w celu 
samochodowego 

Emisja liniowa cymi ze 
 

Maz2_EmiPM10_02 
 przestrzeni w celu wyeliminowania 

pyleni 

Prowadzenie zraszania pryzm 

ograniczenie emisji 
powierzchniowej kopytko 

Emisja 
powierzchniowa Podmioty gospodarcze 

Maz2_EmiPM10_03 
 

Zakaz korzystania z instalacji do 
spalania biomasy drzewnej 

2 

Niekorzystanie z instalacji do 
spalania biomasy drzewnej 

ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest 
 lub gdy do 

lokalu nie jest dostarczana energia 
elektryczna wskutek awarii 

Emisja 
powierzchniowa  

                                                
2
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 Rodzaj 
   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 

 

Maz2_EmiPM10_04 
 

Zalecenie zawieszenia prac 
powstawanie emisji powierzchniowej  prac budowlanych  

Emisja 
powierzchniowa 

 
 

remontowymi 

Maz2_EmiPM10_05 
 

Zakaz rozpalania grilli i ognisk Nierozpalanie grilli oraz ognisk 
 [nie dotyczy] wskazanym w powiadomieniu 

POZIOMU 2 

Maz2_EmiPM10_06 
 

  Emisja 
powierzchniowa 
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Tabela 3  dla POZIOMU 3 (kolor czerwony)  ryzyko przekroczenia poziomu alarmowania dla zawieszonego PM10 
 Rodzaj 

   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 
 

Maz3_InfPM10_01 informacyjne 
przekroczenia poziomu alarmowania 

PM10 oraz o 
 

Zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej 

 
 
Zamieszczenie informacji na 
stronach internetowych 
gminnych (

 

 
 
Przekazanie o
Systemu Ostrzegania (RSO) 

[nie dotyczy] 

 
 
Powiatowe/Miejskie Centrum 

 
 
miasta 

Maz3_InfPM10_02 informacyjne 
ratowniczych (pogotowia 
ratunkowych) 

przychodni podstawowej opieki 

 

[nie dotyczy] 
Powiatowe/Miejskie Centrum 

zania Kryzysowego 
 
miasta 

Maz3_OchPM10_01 ochronne 

Zalecenia dla wszystkich grup 
 

1. unikanie 
 

2. nie , 
3. nie

zanieczyszczenia powietrza, np. 
niepalenie w kominku, piecyku 
kominkowym, piecyku 
ozdobnym. 

 [nie dotyczy] 

 
 

 
 

wychowawczych i 
innych instytucji  



9

 Rodzaj 
   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 

 

3: 
1. unikanie 

, 
2. niewychodzenie z domu (w 

 
3. 

(

normalnie); 
4. zakaz 

starszych na otwartej 
przestrzeni w czasie 

. 

chorobowych zalecana jest 
konsultacja z lekarzem. 

 
1. 

przewlekle chorymi, w tym 
, 

2. 
osobistej (np. tzw. masek 
antysmogowych) tylko po 

                                                
3 tj.: 

 -  
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 Rodzaj 
   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 

 
konsultacji z lekarzem, 

3. prowadzenie szerokiej edukacji 
adresowanej przede wszystkim 

zanieczyszczonego powietrza 

zawieszonego, 
4. 

zanieczyszczenia powietrza 
(http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/ai
rPollution). 

Maz3_OpePM10_01 operacyjne  
Prowadzenie kontroli 

 
Emisja 
niezorganizowana 

Policja 
 

 

Maz3_OpePM10_02 operacyjne 
Intensywne kontrole palenisk 
domowych w zakresie przestrzegania 

 

Prowadzenie kontroli 

miejskiej/gminnej (art. 379 ustawy 
patrole w rejonach o wysokim 

 

Emisja 
powierzchniowa 

ydent 
miasta 
 

burmistrza, prezydenta miasta 
pracownicy gmin  

Maz3_OpePM10_03 operacyjne 
Intensywne kontrole w zakresie 
przestrzegania zakazu palenia 
oraz na innych obszarach zieleni 

Prowadzenie kontroli 
przestrzegania zakazu otwartego 
palenia  
ogrodach oraz na innych 
obszarach zieleni ( ach, 
parkach) 

Emisja 
niezorganizowana 

bezterminowo, 
odpowiedniego stopnia 

 
 
miasta 
  
burmistrza, prezydenta miasta 
pracownicy gmin 
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 Rodzaj 
   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 

 
 

rodowiska 

Maz3_OpePM10_03 operacyjne  

Prowadzenie rutynowych kontroli 

z 
dymomierza w pojazdach 

 

Emisja liniowa 
Policja 
 
Inspekcja Transportu 
Drogowego 

Maz3_EmiPM10_01 
emisji 

samochodowego;  
e przejazdy 

 

Korzystanie z komunikacji 
miejskiej/gminnej zamiast 
komunikacji indywidualnej 

 posiadaczy 

powiadomienia 

Emisja liniowa 
Rada Miasta/Gminy 
 

 

Maz3_EmiPM10_02 
emisji 

spalinowego 
 

ogrodniczego w okresie 
wiosennym, letnim i jesiennym 

Emisja 
niezorganizowana 

odpowiedniego stopnia 
 

 

 
 

 

Maz3_EmiPM10_03 
emisji 

Zakaz korzystania z instalacji do 
spalania biomasy drzewnej 

Niekorzystanie z instalacji do 
spalania biomasy drzewnej 

ozdobnych), gdy jest to jedyne 
 lub gdy do lokalu nie 

Emisja 
powierzchniowa  
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 Rodzaj 
   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 

 
4 

jest dostarczana energia 
elektryczna wskutek awarii 

Maz3_EmiPM10_04 
emisji 

Zalecenie zawieszenia prac 
powstawanie emisji powierzchniowej  

Czasowe 
  

Emisja 
powierzchniowa 

 
 

remontowymi 

Maz3_EmiPM10_05 z
emisji przestrzeni w celu wyeliminowania 

pylenia 

Prowadzenie zraszania pryzm 

ograniczenie emisji 
powierzchniowej 

Emisja 
powierzchniowa Podmioty gospodarcze 

Maz3_EmiPM10_06 
emisji 

Zakaz rozpalania grilli i ognisk Nierozpalanie grilli oraz ognisk 
 [nie dotyczy] wskazanym w powiadomieniu 

POZIOMU 3 

Maz3_EmiPM10_07 
emisji 

  Emisja 
powierzchniowa 

 

 
  

                                                
4
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1.2. u dopuszczalnego 2,5 w strefach 
 

Tabela 4  dla POZIOMU 1   informacja o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego .
 Rodzaj 

   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 
 

Maz1_InfPM25_01 informacyjne 
przekroczenia poziomu 
PM2,5 oraz 
zaradczych 

Zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej 

 
 
Przekazanie o
Systemu Ostrzegania (RSO) 
 
Zamieszczenie informacji na 
stronach internetowych 
gminnych (

 

[nie dotyczy] 

 
 
Powiatowe/Miejskie Centrum 

 
 
miasta 

Maz1_EmiPM25_01 
 

Zalecenie korzystania z 

odcinkach (rower, pieszo) 

Korzystanie z alternatywnych 
 

ruchu samochodowego 
Emisja liniowa 

ze  

Maz1_EmiPM25_02 
 

Zalecenie korzystania z komunikacji 
miejskiej/gminnej zamiast komunikacji 
indywidualnej 

Korzystanie z komunikacji 
miejskiej/gminnej zamiast 
komunikacji indywidualnej w celu 

ruchu 
samochodowego 

Emisja liniowa 
 

Maz1_EmiPM25_03 
 

Zakaz korzystania z instalacji do 
spalania biomasy drzewnej 

5 

Niekorzystanie z instalacji do 
spalania biomasy drzewnej 

ozdobnych); nie dotyczy, gdy jest 
 lub gdy do 

Emisja 
powierzchniowa  

                                                
5 w spraw
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 Rodzaj 
   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 

 
lokalu nie jest dostarczana 
energia elektryczna wskutek 
awarii 

Maz1_EmiPM25_04 
 

  Emisja 
powierzchniowa 

 
 

 

1.3 poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 w strefach 
 

Tabela 5 dla POZIOMU   informacja o ryzyku przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10 
 Rodzaj 

   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 
 

Maz1_InfPM25_01 informacyjne 

ryzyka 
przekroczenia poziomu docelowego 
benzo(a)pirenu w pyle PM10 oraz o 

 

Zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej 

 w Warszawie 
 
Przekazanie o
Systemu Ostrzegania (RSO) 
 
Zamieszczenie informacji na 
stronach internetowych 

 i 
gminnych (powiado

 

[nie dotyczy] 

 
 
Powiatowe/Miejskie Centra 

 
 
miasta 

Maz1_EmiBAP_01 e 
 

Ograniczenie rozpalania grilli i ognisk Nierozpalanie grilli oraz ognisk 
 [nie dotyczy] wskazanym w 

Powiadomieniu POZIOMU 1 

Maz1_EmiBAP_02 
 

Zakaz korzystania z instalacji do 
spalania biomasy drzewnej 

Niekorzystanie z instalacji do 
spalania biomasy drzewnej; nie 

 lub gdy do lokalu nie jest 
Emisja 
powierzchniowa  
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 Rodzaj 
   Rodzaj emisji Wykonawca (podmiot 

 
6 

dostarczana energia elektryczna 
wskutek awarii 

Maz1_EmiBAP_03 
 

  Emisja 
powierzchniowa 

 

 
  

                                                
6
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