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Tychy, dnia 17 wrzesnia 2008 r.
IKR URZl\D_M1A-.STA
U~&lia~liY~gi RadyTYC
Mia a

y
Pan Michal Gramatyka
Przewodniczacy
Rady Miasta Tychy

Dotyczy: interpelacji zlozonej na Sesji Rady Miasta w dniu 28 sierpnia 2008 r. przez Radnego
Rady Miasta Tychy Pana Krzysztofa Tomaszczyka

Radny wnosi o udzielenie informacji na temat odorów wydobywajacych sie z Zakladu
Olejów Roslinnych KOMAGRA Sp. z 0.0" w Tychach.

W odpowiedzi na interpelacje przedstawiamy stanowisko Dyrektora Zakladu Konstantina
Iziourova zawarte w pismie z dnia 17 wrzesnia 2008 r. znak DN/45/08.
,W uzupelnieniu
Wydzialu

informujemy, ze w wyniku stale prowadzonego

Komunalnego, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

2008 r. stwierdzono ponadprzecietna

i w tym

przez pracowników

monitoringu w dniu 16 wrzesnia

- uciazliwa emisje zapachów

na terenach przemyslowych

samym dniu wystapiono do Komary z zapytaniem o przyczyne wzmozonej emisji.
Dyrektor zakladu

oswiadczyl, ze zaistniala

instalacji i zobowiazal sie do natychmiastowej

sytuacja zwiazana

realizacji

w celu wyeliminowania

zapachów.

Do wiadomosci:
1. Pan Krzysztof Tomaszczyk Radny Rady Miasta Tychy
2. Sekretarz Miasta
3. IKR.UP
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z rozruchem
uciazliwych
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Tychy dnia 17.09.2008

Pan Piotr Kowal~7-yk
Nllcl,clnik Wydzialu

Komunalnego, Ochrony Srodowiskn
i Rolnictwa

Al. Nicpod)cglo~ci 49
43·100 Tychy
Nas:!. 7,nHk: DN/45/08

Dotyczy: Stanowiska Komagra Sp. z (U), w ~prawie interpelacji Radnego Rady Miasta Tychy
Pana Kr7:ysztofa 'l'omczyka

W

odpowiedzi

na interpelacje

Radnego

Rady Mia."Jta Tychy

Pana Krzysztofa

Tom,t.'jzcl",ykainformujemy, ze Zaklad Olejów Roslilmych Komagra zrealizowal wiekszosc
zamierzonych

inwestycji

srodkiem zamglawiajacym

antyodorowych

(instalacje

typu EM -Feming

do redukcji

oraz preparatem

zapachów

aktywnym

OWD, zamontowane

na

emitorze z cyklonów muz w rurociagu ukladu wentylacyjnego oleju mineralnego oraz maty
aktywne Jlnny Form-Pat

.. kwiecie6

2008r.).

Jedyna

inwestycja,

która pozostaje

zrealizownnia jest dopalacz katalityczny, którym zo~tul zastapiony przewidywany

do

wczesniej

biot1ltr do redukcji zapachów. Oop,t1ucz jest urzadzeniem nowszej generacji i daje lepsze
wyniki, niz mozna byloby sie spod7:iewac przy zastosowaniu biotiltra. Inwestycja ta ma byc
zak.ollczona w IV kwartale 2008r.
W nas:Lej upinii nawet dotychczas

zastosowane

ruzwiazania

znacznie zmniejszyly

ucia:l:1iwos(; zupachowa Zakladu,

co potwierdza prowadzony przez na..c;zychpracowników

monitoring

okolic7.nych terenów.

sytuacji zapachowej

oddzial)'w<mie

Nalezy

rówliiez

m\dmienic,

ze

naszego Zakladu. jest znacznie nizsze, niz innych pr-.o:dsiebiorstw o pod.obnym

profilu dzialalno~ci.
Poniewaz jednak sprawa zapachowej jakosci powietrza nie jest uregulowana prawnic,
to odGzuda zarówno l1asze~jak

i naszych

oponentów mozn..'\ uznac La subiektywne, Wydajc

sie nam, ze wymiana pogladów zarównc,) w pismach urzedowych, juk i nu lamach prasy nic
sp. z IM)., ul.1.3ema lS3,01·233 Warszawa, wpisana d(l Krajowego Rejestru Sadowego prowadL.()l1~go
J)r7:er, Sad Rejonowy dla M, Sto WarsL,awy w Warszawie, X/II Wyd7.illl Gospodarczy pod numerem
KH.S:OOOO 139975. NIP 526·10·17·858,lillGON 010874910, Jmpitlll zakladowy: 22.84R.OOO,OO 7,1

Komagra
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jest w stanie dac jednoznacznej odpowiedzi nu pytunie czy

i w jakim

stopniu Zaklad Komagra

Sp. z 0.0. jest uciazliwy dla lokalnej spolecznosci. W zwiazku z powyzszym nawia:lalismy
wspólprac~ z Pracownia

i Procesów

Zapachowej

Jakosci Powietrza

Instytutu Inzynierii

Chemicznej

Ochrony Srodo'hiska Politechniki Szczecinskiej, która jako jedna z nidic:tnych

placówek naukowych w Polsce :I.ujmuje sie pomiarem stezen zapachowych zgodnie z norma
PN-EN 13725:2007. Mamy zum.iar zlecic zbadanie zapachowej j'lkosd powietr:t:a na t~l'cIlic

iw

okolicy Znkladu oraz porównac otrzymane wyniki 7. norm,m:ti stosow311ymi w krajach

europej~kkhl które taka normalizacje u ~iebie juz wprowadzily. Wyduje sie, ze jest to jedyne
mim'odajne rozwiazanie, które pozwoli jednoznacznie ustalic pozion"l naszego oddzialywania
zapachowego.

Jezeli wyniki beda P()zytywlle~ mamy nadzieje, ze zakonczy to nasz spór

z Miastem, jezeli nie - wspólnie
obnizenia

emisji

7.upuchowej

:I.

naukowcumi bed~jemy

Komagry.

Ze wzghtdu

~zukuc d~l.ls:l.ych mozliwoscl

na inne

zobowiazania

zespolu

naukowców~ badaniu te beda mogly byc przeprowadzono w Tychach do konca br.
W ramach

przygotowywanego

projektu

badan

Pn-Kownia zaproponowala

num

przeszkolenie jednego lub kilku pracowników w prowadzeniu podobnych pomiarów. Moze
przy okazji warto przeszkolic równie7. pracownika/ów
p07.wolHoby

nam wspólnie

prowadzic

monitoring

Wydzialu Ochrony Srodowiska. co

sytuacji zapachowej

opierajac

Sie na

metody, kt(~repredJl';ej tub pózniej stana si~ obowiazltiace?

Mamy nad:tieje, ze nasze wyjasl1ienia Urzad. Miasta Tychy uzna za wyczerpujace.

z powazaniem.

KOllIllgra Sp. Z 0.0., ul. Bema 83, 01-233 Warszawa, ~pi!;~lna do KrajQweg~ Reje81rll Sadowego prowadzonego
P~:L\.':t.S~d Rejonowy dla M. St. Warsz.awy w Wilrsznwie, XIII Wydzial Gospodal'c:lY pod numerem
KRS:OOOO J .39975, NIP 526-) 0.17·858, IiliGON O) 087491 0, kapital zakladowy: 22.848.000,00 zl
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