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Pan
Dariusz Grodziński
Radny Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,                                                                                   

w  odpowiedzi  na  interpelację  w  sprawie  utylizacji  niebezpiecznych  odpadów  w  Szczypiornie  
uprzejmie informuję:

Ad 1   W dniu 23 sierpnia  2021r.  podczas  przeładunku nadmanganianu potasu (UN 1490)  doszło  
do niekontrolowanej reakcji  chemicznej,  w wyniku której nastąpił  pożar wyżej wymienionej
substancji. Pracownicy firmy wywieźli substancję przy użyciu wózka widłowego z magazynu
na drogę wewnętrzną i przystąpili do próby ugaszenia.

Ad 2  Pracownicy wykonawcy przystępując do prac usuwania odpadów z magazynu przestrzegają  
zasad  bezpieczeństwa i  higieny pracy,  a  przede  wszystkim  przepisów przeciwpożarowych.
Należy zauważyć, że mamy do czynienia z nieznanymi odpadami niebezpiecznymi i w chwili,
kiedy  pracownicy  poddają  odpad  do  rozpoznania,  za  każdym  razem  są  narażeni  na
niebezpieczeństwo niekontrolowanej reakcji. 

Ad 3    Nad realizacją zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów
przy ul.  Wrocławskiej  164a w Kaliszu” nadzór sprawuje Wydział  Gospodarki  Komunalnej  i
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kalisza. Jednocześnie, niezależnie kontrole przeprowadza
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu. 

Ad 4  Dotychczas  nie  stwierdzono nieprawidłowości  w procesie  wykonywania  usługi.  Wykonawca
zgodnie z umową zabezpieczył teren prac, pracownicy przestrzegają zasad bhp, p.poż, teren jest
monitorowany przez całą dobę.  Odpady usunięte z magazynu są segregowane pod kątem ich
właściwości chemiczno–fizycznych i docelowego miejsca przeznaczenia. 

Ad 5  Obecnie nie stwierdza się  zagrożenia dla lokalnej społeczności w związku z wykonywaniem
usługi  przez  wykonawcę.  W  przypadku  informacji  o  występującym  zagrożeniu  będą
podejmowane  stosowne  działania  zabezpieczające  oraz  zostaną  poinformowani  mieszkańcy
miasta      Kalisza.

Ad  6  Miasto  Kalisz  podpisało  umowę  z  wykonawcą  z  terminem  zakończenia  ustalonym  
na 23.12.2022r.                                                                                                                  

      Z wyrazami szacunku

w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Kulawinek

Wiceprezydent Miasta Kalisza



Kalisz, dn. 18 sierpnia 2021 r.

Sz. P.
Krystian Kinastowski
Prezydent Miasta Kalisza

Interpelacja w sprawie utylizacji niebezpiecznych odpadów w Szczypiornie.

Z dużym niepokojem przyjąłem ostatnią informacje o zapłonie i pożarze niebezpiecznych odpadów,
składowanych  nielegalnie  w  Szczypiornie,  a  utylizowanych  obecnie  przez  wyłonioną  w przetargu
wyspecjalizowana firmę.

Utylizacja tychże, zgodnie z procedurami i przez wyspecjalizowanych pracowników, nie powinna już
generować żadnego zagrożenia chemicznego czy pożarowego. Ale jednak to nastąpiło. 

1. Jaka jest stwierdzona przyczyna tego pożaru, i co zapisano w protokołach strażackich?
2. Czy po tym zdarzeniu wprowadzono jakieś działania korygujące i zapobiegawcze?
3. Jak samorząd sprawuje bieżący nadzór nad realizacja tego zadania?
4. Czy  dotychczas  stwierdzono  jakieś  nieprawidłowości  w  procesie  wywozu  i  utylizacji  tych

odpadów?
5. Czy występują jeszcze jakieś zagrożenia dla lokalnej społeczności?
6. Kiedy są realne szanse na koniec całego zadania?

Z poważaniem

/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza


