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Rozliczenie zadania
„Wspomaganie działania wojewódzkiego monitoringu atmosfery w
ramach zintegrowanej sieci pomiarów i badań jakości powietrza” .

1.

Informacja na stronie internetowej o dofinansowaniu zadania

Zgodnie z §6 umowy na stronie internetowej została umieszczona informacja o dotacji wraz z
tytułem zadania.

2.

Rezultaty zadania

Zgodnie z deklaracjami zawartymi w opisie zadania (załącznik do wniosku o dofinansowanie )
zrealizowano następujące zadania:








w 10 stacjach ARMAAG i stacji centralnej CAS wykonano wszystkie przewidziane prace
związane z modernizacją wyposażenia i infrastruktury,
koordynowano funkcjonowanie systemu wymiany informacji o pomiarach pomiędzy WIOŚ i
ARMAAG,
prowadzono codzienny, bieżący nadzór nad kompletnością danych ze stacji ARMAAG,
Polpharma i Kwidzyn,
trzy razy dziennie w godzinach 8,12, 16 weryfikowano poprawność danych,
dokumentowano zauważalne sytuacje lokalne mogące mieć wpływ na wartości stężeń
mierzonych substancji,
na bieżąco analizowano relacje pomiędzy wynikami pomiarów w poszczególnych stacjach,
na bieżąco analizowano relacje pomiędzy wynikami pomiarów substancji i parametrów
meteorologicznych,
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3.

opracowano i wydano 10 sprawozdań miesięcznych,
przekazano pełne , zwalidowane serie pomiarowe za rok 2011 Wojewódzkiemu Inspektorowi
Ochrony Środowiska do wykonania oceny jakości powietrza w województwie pomorskim,
przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie publiczne o ochronę obiektów ARMAAG w
latach 2012-2015,
zmodernizowano wyposażenie w stacjach AM1 ( przy współudziale środków Grupy LOTOS),
AM6 (zakup nowego miernika opadu ze środków gminy Sopot),

Zakres rzeczowy wykonanego zdania

Zadanie współfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
zostało wykonane w całym deklarowanym zakresie:
 uzgodniono jednolite zasady i kryteria oceny jakości danych pomiarowych poprzez
uruchomienie identycznych narzędzi oceny jakości danych w WIOŚ i ARMAAG,
 ustalono jednolity wzór sprawozdania miesięcznego z pomiarów automatycznych,
 uzgodniono częstotliwość i sposoby prezentacji wyników badań laboratoryjnych na stronie
AIRPOMERANIA.
Współpraca pomiędzy WIOŚ i ARMAAG realizowana jest zgodnie z założeniami opisanymi w
projekcie. Schemat pokazano na rysunku 1.

Rys. 1. Sieć informatyczna automatycznego pomorskiego monitoringu atmosfery- zakres zadania

Zadania realizowane na bieżąco, codzienne to trzykrotna
równolegle w stacjach centralnych WIOŚ i ARMAAG.
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Rys.2. Widok ekranu CAS -17 stacji

Wstępnie zweryfikowane wyniki pomiarów substancji i parametrów meteorologicznych prezentowane
są na stronie internetowej www. airpomerania.pl.
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Rys..3. Prezentacja wyników na stronie internetowej

Rys..4 Prezentacja wyników z nowych przyrządów meteorologicznych w sieci monitoringu regionalnego na
stronie internetowej
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