
Szczecin 16.09.2018 

Do: 

Prezydent Miasta Szczecin 

Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska 

Zarząd Fosfan SA 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

Radio Szczecin – Czas reakcji 

Mieszkańcy zwłaszcza północnych dzielnic Szczecina 

 

W wyniku przemyśleń po czwartkowym posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki 

Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska RM, które odbyło się 13 września 2018 r.,  

o godz. 12:00, zdecydowałem się podzielić z Państwem kilkoma spostrzeżeniami i pomysłami. 

To że Fosfan SA nie przekracza emisji zanieczyszczeń wyznaczonych w zezwoleniu 

zintegrowanym wydanym przez Urząd Marszałkowski badanych/liczonych w cyklu rocznym, 

wcale nie oznacza, że nie przekracza ich nawet bardzo znacznie w pomiarze dobowym. My, 

mieszkańcy Stołczyna zwyczajnie boimy się o zdrowie nasze i naszych dzieci. 

Po pierwsze: czy Fosfan SA może okazać faktury na wymienne elementy filtrów  

w instalacjach kominowych oraz dokumenty świadczące o resursie ich wymiany zgodnie  

z wymaganiami ich producentów? 

Po drugie: z uwagi na nagminne przypadki wzmożonej aktywności odorowej Fosfan SA 

w ciągu weekendów, kiedy to nie jest możliwe przybycie inspektorów z/na zlecenie WIOŚ, 

wydaje się że tylko zainstalowanie stacji pomiarowej monitorującej jakość powietrza w sposób 

ciągły, jest w stanie spełnić to zadanie. Problemem na pewno jest sfinansowanie takiej 

inwestycji i tu rodzi się pomysł: być może Zarząd Fosfan SA zechciałby zasponsorować chociaż 

w części jej zakup. Udowodniłby tym samym nieprzekraczanie przez siebie norm, oraz uciął 

wszelkie spekulacje i zarzuty okolicznych mieszkańców, że jest zupełnie inaczej. Czy dla firmy 

prężnie działającej i przynoszącej niemałe zyski od kilkunastu lat nie byłaby to drobna 

inwestycja w public relations? 

Kolejnym problemem jest obsługa potencjalnej, nowej stacji: czy nie mógłby jej wziąć 

na siebie WIOŚ jako instytucja stojąca na straży ochrony środowiska. 

 

Proszę o ustosunkowanie się: 

- Zarząd Fosfan SA co do możliwości partycypowania w kosztach instalacji stacji pomiarowej  

i przedstawienia faktur za elementy wymienne filtrów 

- WIOŚ co do możliwości obsługi dodatkowej stacji monitorowania czystości powietrza 

 

z poważaniem 

Maciej Cieplak 

mieszkaniec Stołczyna 


