
Szczecin, 20 września 2018 r.

OŚWIADCZENIE TOM ELEKTRORECYKLING SP. Z O.O.

W SPRAWIE POŻARU PRZY UL. POMORSKIEJ W SZCZECINIE

Szanowni Państwo,

Działając  w  imieniu  spółki  TOM  Elektrorecykling  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w  Szczecinie,

mając na uwadze pojawiające się publikacje na temat pożaru, który miał miejsce w dniu 20 września

2018r.  na  placu  magazynowym  przy  ulicy  Pomorskiej  112  w Szczecinie,  poniżej  przedstawiam

oświadczenie spółki dotyczące zaistniałej sytuacji:

TOM Elektrorecykling sp. z o.o. jest spółką, która od 2011r. prowadzi przy ul. Pomorskiej 112 zakład

przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w którym demontowane są zużyte

urządzenia  AGD,  w  celu  poddania  ich  komponentów  ponownemu  użyciu.  Zużyte  urządzenia

pochodzą w znacznej mierze od mieszkańców Szczecina – w oparciu o zawartą z miastem Szczecin

umową,  nieodpłatnie  odbieramy  od  mieszkańców  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,

aby następnie zagospodarować go w sposób przyjazny środowisku.

Prowadzony przez nas zakład posiada wszelkie niezbędne decyzje i pozwolenia, a najwyższy standard

zgodności  z  przepisami  w  zakresie  ochrony  środowiska  potwierdzany  jest  rokrocznymi,

rygorystycznymi  i  obowiązkowymi  dla  tego  rodzaju  zakładów  kontrolami  właściwych  organów

ochrony środowiska.

Ze zdemontowanego w zakładzie sprzętu pozyskujemy cenne surowce, które następnie sprzedawane

są  naszym  kontrahentom.  Niestety  dzisiaj,  tj.  20  września  2018r.  najprawdopodobniej  na  skutek

samozapłonu wynajętej przez spółkę maszyny do rozdrabniania surowców, doszło do pożaru, który

z urządzenia szybko przeniósł się na przygotowane do sprzedaży towary oraz czekający na demontaż

sprzęt  AGD.  Na  skutek  pożaru  spółka  straciła  nie  tylko  cenne  towary  handlowe  w  postaci

wymontowanych z  AGD surowców, ale  spaleniu uległ  również zakład przetwarzania  sprzętu oraz

znajdujące się tam maszyny i urządzenia. Straty są znacznych rozmiarów i w dalszym ciągu trwa

ich szacowanie.  



Chcielibyśmy jednoznacznie podkreślić, że zaistniałej sytuacji nie należy utożsamiać z nagłaśnianymi

medialnie  w  ostatnim  czasie  pożarami  składowisk  odpadów, bowiem w przypadku  naszej  spółki

spaleniu nie uległy problematyczne, wymagające kosztownej utylizacji odpady, lecz surowce, mające

istotną  wartość  handlową.  Straciliśmy  również  maszyny  i  urządzenia  służące  ich  dalszemu

pozyskiwaniu.

Jednocześnie, wbrew niektórym doniesieniom medialnym, wskazujemy, że dzisiejsze zdarzenie było

pierwszym pożarem w historii TOM Elektrorecykling sp. z o.o. oraz w prowadzonym przez spółkę

zakładzie przetwarzania.

Mając  powyższe  na  uwadze,  informujemy,  że  dołożymy  wszelkich  starań,  aby  we  współpracy

z właściwymi służbami i  organami ustalić  przyczyny zaistniałego zdarzenia,  tak aby uniknąć tego

rodzaju sytuacji w przyszłości.

W imieniu TOM Elektrorecykling sp. z o.o.


