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Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska 

(tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1355) informuję, że w związku z przyjętym w dniu 

15.08.2019r. zgłoszeniem o pożarze na terenie Zakładu Przerobu Odpadów Przemysłowych 

P.P.U.H. VIG Sp.  z o.o. w Myszkowie przy ul. Pułaskiego 68G, inspektorzy Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach dokonali rozpoznania zanieczyszczenia  

środowiska w miejscu zdarzenia, poza terenem działań ratowniczo-gaśniczych rozpoczętych 

przez jednostki JRG Komendy Powiatowej PSP w Myszkowie. 

 

W pożarze zniszczona została całkowicie hala produkcyjna o wymiarach 85 x 30 x 11m 

wraz z instalacjami do przetwarzania odpadów i wytworzonym paliwem alternatywnym oraz 

magazynowane na zewnątrz odpady zebrane przez spółkę VIG, w ramach prowadzonej 

działalności gospodarczej. 

 

W dniu zdarzenia, w obecności Pani Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i  

Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Myszkowie, inspektorzy WIOŚ (pracujący na zmianie 

dziennej w dniu 15.08.2019r.) pobrali do analiz laboratoryjnych próbki wody z pobliskiego 

cieku wodnego oraz ze studzienki kanalizacyjnej wskazanej przez pracowników spółki, przez 

którą odprowadzane są oczyszczone ścieki bytowe i wody opadowe z terenu zakładu. 

W ramach prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych  na bieżąco prowadzony był 

monitoring substancji niebezpiecznych w powietrzu w strefie zagrożenia bezpośrednich działań 

przez grupę rozpoznania chemicznego  KM PSP w Bielsku –Białej. Na podstawie odczytów i  

analiz nie stwierdziła ona zagrożenia chemicznego. Inspektorzy WIOŚ w trakcie działań 

uzyskali informacje o podwyższonych stężeniach tlenku węgla bezpośrednio w otoczeniu 

miejsca pożaru. 

W dniu 16.08.2019r. inspektorzy Delegatury WIOŚ w Częstochowie podjęli czynności 

kontrolne w P.P.U.H. VIG Sp. z o.o. w Myszkowie – Zakładzie Przerobu Opadów 

Przemysłowych. Termin zakończenia kontroli zaplanowano na dzień 06.09.2019r.  Zebrane 

podczas kontroli dane pozwolą na oszacowanie ilości oraz rodzaju odpadów które uległy 

spaleniu, a także ilość odpadów pozostałych po zdarzenia oraz  sposób postępowania z nimi. 

Kontrolą objęta będzie posiadana przez zakład dokumentacja dotycząca gospodarowania  

odpadami. 

Zakład zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 25 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o  

odpadach (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 701 z późniejszymi zmianami) posiadał i prowadził wizyjny 

system kontroli miejsc magazynowania odpadów. Zapis obrazu wizyjnego systemu kontroli 

miejsc magazynowania odpadów był przez spółkę właściwe zabezpieczony przed jego utartą i 

został on przekazany Policji.  
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W dniu rozpoczęcia kontroli teren zakładu nie został jeszcze przekazany właścicielowi z uwagi 

na trwającą akcję dogaszania pogorzeliska oraz prace rozbiórkowe pozostałości hali 

produkcyjnej przy  pomocy ciężkiego sprzętu specjalistycznego.   

Inspektorzy pobrali ponowniedla badań próbki ścieków z wylotu kanału odprowadzającego 

ścieki z terenu zakładu, z ostatniej studzienki znajdującej się na ciągu kanalizacyjnym na terenie 

zakładu oraz próbkę cieczy dopływającej kanałem  do ww. ostatniej studzienki na ciągu 

kanalizacyjnym. Ponadto pobrano uśrednioną próbkę gleby w sąsiedztwie spalonych odpadów. 

Pobrane do analiz próbki ścieków oraz cieczy i gleby inspektorzy WIOS przekazali celem 

przeprowadzenia analiz laboratoryjnych do  Oddziału w Katowicach Centralnego Laboratorium 

Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 
 

Zakres badań laboratoryjnych obejmować będą następujące wskaźniki: 

- dla próbek ścieków i pobranej cieczy:  pH, zawiesinę ogólną, substancje ropopochodne,  

BZT5CHZTCr, sumę oleju C12 –C35 , sumę benzyn  C6- C12, 

 - dla próbki gleby: pH, metale (arsen, bar, chrom, cynk, kadm, kobalt, miedź, molibden ,nikiel, 

ołów, rtęć),sumę oleju C12 –C35, sumę benzyn  C6- C12,, węglowodory aromatyczne (benzen, 

etylobenzen, toluen, ksylen, styren), węglowodory wielopierścieniowe aromatyczne ( naftalen, 

antracen, chryzen, bezo(a)antracen, dibenzo(a.h0antracen, benzo(a)piern, benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indenol(1,2,3-c,d)piren ). 

Wyniki przeprowadzanych badań zostaną przekazane do WIOŚ na początku września br. 

 

W związku z dogaszaniem pogorzeliska i nadal prowadzoną akcją ratowniczo-gaśniczą przez 

jednostki  KP PSP w  Myszkowie, grupa rozpoznania chemicznego  KM PSP w Bielsku –Białej 

przeprowadziła ponowne badania jakości powietrza wokół miejsca zdarzenia (w dniu 

16.08.2019r. nie stwierdzono zagrożenia chemicznego). 

 

Ponadto na zlecenie WIOŚ w Katowicach w dniu 20.08.2019 r. Centralne Laboratorium 

Badawcze GIOŚ - Oddział w Katowicach wykonało przy użyciu ambulansu pomiarowego  

badań jakości powietrza na terenach zabudowy mieszkaniowej wokół zakładu tj. w rejonie ul. 

Korczaka (posesja nr 20), skrzyżowania ul. Korczaka i Lotniczej, ul. Jaśminowej w pobliżu 

szpitala, ul.  Wojska Polskiego (posesja nr 22), ul. Rolniczej (posesja nr 3) i ul. Pułaskiego 

(posesja nr 20). Wartości stężeń amoniaku, chloru, dwutlenku siarki, cyjanków (grupy 

substancji), związków chloroorganicznych, diizocyjnianówtolenu w powietrzu  nie przekroczyły 

wartości progowej oznaczalności ww. związków przez aparaturę pomiarową. Zmierzona wartość 

stężeń LZO (lotnych związków organicznych) porównywalna była z wartościami tła 

pomiarowego. 

 

Informacja o wynikach kontroli zostanie przekazana po jej zakończeniu. 

 

Jednocześnie informuje,  że WIOŚ przeprowadzał cykliczne kontrole w Zakładzie Przerobu 

Odpadów Przemysłach VIG Sp. z o.o. w Myszkowie. Ostatnia kontrola w Zakładzieprzed 

pożarem została przeprowadzona w 2018 r. przy udziale Przedstawicieli Wojewódzkiej 

Komendy Policji w Katowicach oraz Przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w  Myszkowie. Stwierdzone podczas kontroli naruszenia wymagań ochrony 

środowiska były podstawą do wydania  zarządzenia pokontrolnego. Zakład poinformował o jego 

realizacji  i  usunięciu naruszeń. Ponowna kontrola zakładu, zaplanowana była przez WIOŚ na 

wrzesień br. 

 

 
Do wiadomości: 

Starosta Myszkowski 

42-300 Myszków ul. Pułaskiego 6 

 

Kopa: aa 


