PRIOPĆENJE

INA donirala Gradu Rijeci mjernu postaju za praćenje kvalitete zraka
Zagreb, 2. travnja 2015.‐ INA je Gradu Rijeci jučer donirala automatsku postaju za kontinuirano
mjerenje kvalitete zraka AP Turnić, smještenu u Trogirskoj ulici u Rijeci. Nakon što je 2008. godine
obustavljena proizvodnja na Ininom postrojenju Mlaka, prestala je potreba za praćenjem kvalitete
zraka na području tog postrojenja pa je, nakon 10 godina mjerenja, rad AP Turnić zaustavljen 30.
lipnja 2011. godine.
Darovanu mjernu postaju zajedno s infrastrukturno potpuno opremljenim mjernim mjestom Grad Rijeka
predat će na korištenje Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije (NZZJZ
PGŽ) nakon čega će postaja biti ponovno stavljena u upotrebu u svrhu uspostave gradskog pozadinskog
mjernog mjesta kao dijela županijske mreže za trajno praćenje kvalitete zraka. Takva mjerenja provoditi
će se u svrhu zaštite zdravlja ljudi, a prema općim stručnim pravilima takvo mjerno mjesto biti će
reprezentativno osobito za stambena područja Mlaka, Krnjevo, Turnić, Podmurvice i Rujevica, na kojima
živi oko 40.000 stanovnika. Također, NZZJZ PGŽ će osiguravati kontinuiranost i točnost podataka o
kvaliteti zraka s mjerne postaje, kao i redovito održavanje, umjeravanje i servisiranje mjerne postaje,
pratit će i stručno interpretirati podatke te pripremati redovita izvješća o kvaliteti zraka u obuhvaćenom
području. Očekuje se da bi mjerna postaja s radom mogla započeti početkom svibnja ove godine.
S ciljem dodatnog poboljšanja kvalitete zraka, INA već godinama uspješno surađuje s PGŽ‐om te je tako
u ožujku prošle godine potpisan i aneks Memoranduma o razumijevanju iz 2011. u sklopu kojeg se radi
na ostvarenju zajedničkih interesa, kao što je dodatno poboljšanje sustava kontrole emisija te praćenje i
dodatno smanjenje razine buke iz Rafinerije nafte Rijeka. Također, INA je 2012. godine NZZJZ PGŽ‐e
prepustila upravljanje nad četiri stanice za nadzor kvalitete zraka koje se nalaze na području Rafinerije
nafte Rijeka; Vrh Martinšćice, Paveki, Urinj i Krasica. O rezultatima mjerenja i nalazima o kakvoći zraka,
lokalna javnost se redovito izvještava.
O INA Grupi
INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji
nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom
ili djelomičnom vlasništvu INA d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i
proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim
rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 442 benzinskih postaja u
Hrvatskoj i u susjednim zemljama.
PR
Avenija Većeslava Holjevca 10, Zagreb
Tel: 01 6450 552|Fax: 01 6452 406| @: pr@ina.hr

