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Fundacja ARMAAG

Powietrze
pod kontrolà
Fundacja o nazwie Agencja Regionalnego Monitoringu
Atmosfery Aglomeracji Gdaƒskiej (ARMAAG) zosta∏a
za∏o˝ona w 1993 r. przez gminy: Gdaƒsk, Gdyni´, Sopot
i Tczew oraz obecnie ju˝ nieistniejàcà spó∏k´ Nederpol
w Gdaƒsku.
elem Fundacji jest utworzenie
sieci regionalnego monitoringu
atmosfery po to, by kontrolowaç
stan zanieczyszczenia powietrza od
Tczewa a˝ po Gdyni´. W tym celu
mierzy si´ wielkoÊci st´˝eƒ wytypowanych zanieczyszczeƒ, a robi si´ to
w punktach reprezentatywnych dla
okreÊlenia jakoÊci powietrza na danym terenie.
Sieç monitoringu ARMAAG tworzy 10 automatycznych stacji pomiarowych pracujàcych bez przerwy. Na terenie Gdaƒska jest ich
pi´ç, trzy w Gdyni i po jednej w Sopocie i Tczewie.
Z prowadzonych badaƒ sporzàdzane sà i wydawane coroczne raporty na u˝ytek w∏adz lokalnych.
Bie˝àce raporty miesi´czne przekazywane sà gminom.
Informacja o aktualnym stanie
jakoÊci powietrza jest dost´pna
w internecie na stronie
www.armaag.gda.pl.
Fundacja ARMAAG jest jednostkà non profit, nie mo˝e wi´c prowadziç dzia∏alnoÊci gospodarczej. U∏atwia to finansowanie jej dzia∏alnoÊci
przez gminy, a tak˝e pozyskiwanie
dotacji od sponsorów. Bie˝àce kosz-
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ty eksploatacji sieci pokrywane sà
równie˝ przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Ârodowiska i Gospodarki
Wodnej w Gdaƒsku oraz analogiczny Powiatowy Fundusz w Tczewie.
Dotacja dla Fundacji ARMAAG
na rok 2003 ze strony Gdaƒska
op∏acana jest ze Êrodków Gminnego
Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej.
Sieç monitoringu ARMAAG,
dzia∏ajàca ju˝ 10 lat, jest unikalnym
narz´dziem zarzàdzania Êrodowiskiem w Polsce. Od 2000 roku
wchodzi w sk∏ad Paƒstwowego Monitoringu Ârodowiska (PMÂ) oraz
Europejskiej Sieci Obserwacyjnej
i Informacyjnej (EIONET). Dane do
tych sieci przekazywane sà na bie˝àco za poÊrednictwem krajowego
punktu kontaktowego, którym jest
Instytut Ochrony Ârodowiska
w Warszawie.
Prowadzenie badaƒ stanu czystoÊci powietrza przez nowoczesnà,
w pe∏ni zautomatyzowanà sieç pomiarowà ARMAAG jest znaczàcym
osiàgni´ciem w tym zakresie i efektem dobrej wspó∏pracy gmin naszego regionu. ■
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PRACUJÑ D¸U˚EJ
Dowód osobisty mo˝na wyrobiç tak˝e po po∏udniu. W Zespole
Obs∏ugi Mieszkaƒców nr 1 przy ul. Partyzantów 74 we
Wrzeszczu wyd∏u˝one zosta∏y godziny pracy Referatu Dowodów
Osobistych. Teraz mo˝na z∏o˝yç wniosek na wyrobienie tego
dokumentu od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach od 8 do 18
i w takich samych godzinach odebraç nowy dowód.
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