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W prezentowanym opracowaniu przedstawiono wyniki pomiarów zanieczysz-
czenia powietrza wykonanych w stacjach monitoringu regionalnego ARMAAG 
w roku 1999. Wyniki  pomiarów obejmuj¹ce obszar aglomeracji trójmiejskiej od
Tczewa do Gdyni-Pogórza uzyskano  z o�miu stacji automatycznych pracuj¹cych
w ca³orocznym cyklu pomiarowym.
Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na obszarze aglo-
meracji wykonana zosta³a po selekcji danych pomiarowych uwzglêdniaj¹cej
wymagania odno�nie jako�ci danych i spe³niaj¹cej warunek kompletno�ci serii 
tj: liczba jednostkowych wyników dobowych musi byæ wy¿sza ni¿ 50% dni w roku.
W sieci Fundacji ARMAAG kompletno�æ serii w roku 1999 wynios³a dla ka¿dej
stacji powy¿ej 90%.
�rednie stê¿enia analizowanych zanieczyszczeñ roczne i sezonowe obliczono
jako warto�ci �rednie arytmetyczne ze stê¿eñ 24-godzinnych w rozwa¿anych
okresach.
Wyniki pomiarów stê¿eñ zanieczyszczeñ w stacjach sieci ARMAAG pozwalaj¹ na
wysuniêcie nastêpuj¹cych wniosków dotycz¹cych stanu aerosanitarnego 
w aglomeracji:
· podobnie jak w roku ubieg³ym stan zanieczyszczenia powietrza w aglomeracji 

jest zró¿nicowany, zarówno w aspekcie przestrzennym, jak i czasowym
· stê¿enia �rednioroczne nie by³y przekraczane; warto�ci stê¿eñ osi¹ga³y 

od 10% normy dla dwutlenku siarki w Gdañsku  do 91,5% Da dla py³u PM10 
w Sopocie. Wysokie stê¿enia py³u PM10 wystêpuj¹ zarówno w okresie 
grzewczym jak i letnim. Sugeruje to z³o¿one oddzia³ywanie emisji z systemów 
grzewczych, intenywnego pylenia ro�lin oraz wtórnej emisji z pod³o¿a. 

· przekroczenia dopuszczalnych warto�ci �redniodobowych wyst¹pi³y równie¿ 
tylko w przypadku py³u zawieszonego i zanotowano je na stacjach w Nowym 
Porcie, Gdañsku-Wrzeszczu, Tczewie, Sopocie i Gdyni-Pogórzu.
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Przekroczenia wystêpowa³y zarówno w okresie grzewczym jak i letnim. 
Na wszystkich stacjach (z wyj¹tkiem stacji w Gdañsku-Szadó³kach) wy¿sze 
warto�ci notowano w sezonie grzewczym. Na dwóch stacjach w Gdañsku-
Nowym Porcie i Sopocie wy¿szy od dopuszczalnego by³ równie¿ 98 percentyl.
Zdecydowanie najwiêcej stê¿eñ �redniodobowych SO2, NO2, i CO mie�ci³o siê 
w przedziale 0-20% normy dobowej, co �wiadczy o niskim poziomie 
zanieczyszczenia.

· przekroczenia warto�ci chwilowych wyst¹pi³y tylko w przypadku py³u 
zawieszonego. Przekroczenia o ró¿nym okresie trwania wyst¹pi³y we 
wszystkich stacjach z wyj¹tkiem stacji AM 1 w Gdañsku-�ródmie�ciu. 
Najwiêcej przekroczeñ zanotowano w Sopocie -68 i w Gdañsku Nowym Porcie 
- 44, gdzie równie¿ wy¿szy od dopuszczalnej warto�ci by³ 99,8 percentyl.

· wyniki pomiarów ozonu potwierdzi³y zaobserwowane w roku 1998 silne 
dodatnie zale¿no�ci warto�ci stê¿eñ ozonu i temperatury i spadek warto�ci 
ozonu przy wzro�cie stê¿eñ tlenków azotu; w roku 1999 nie odnotowano 
przekroczeñ 1-godzinnej normy Unii Europejskiej, natomiast 8-godzinna norma 
by³a przekroczona 19 razy w Gdañsku Nowym Porcie i 9 razy w Gdyni-Pogórzu.

Reasumuj¹c: stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w aglomeracji
trójmiejskiej mo¿na oceniæ jako dobry w odniesieniu do dwutlenku siarki,
dwutlenku azotu i tlenku wêgla i jako zadawalaj¹cy w odniesieniu do py³u PM10.
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