
Komunikat Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska z dnia 27 września 2016 r. w sprawie pożarów na terenie 

Centrum Odzysku i Recyklingu Starachowice w Wąchocku. 

W związku z pożarem, jaki miał miejsce w dniach 16-18 września 2016 r. w halach 

magazynowych Centrum Odzysku i Recyklingu Starachowice Sp. z o.o. w Wąchocku przy  

ul. Elaboracja 1, w dniu 19 września 2016 r., upoważnieni pracownicy WIOŚ w Kielcach 

dokonali oględzin miejsca, gdzie prowadzona była przez jednostki Państwowej Straży 

Pożarnej akcja ratownicza-gaśnicza. W celu ustalenia ewentualnych zagrożeń dla środowiska, 

w dniu 20 września 2016 r. inspektorzy dokonali kontrolnego pobrania próbek. Ze względu na 

brak w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca pożaru cieków wodnych, pobrano glebę do badań 

laboratoryjnych pod kątem określenia zawartości substancji szkodliwych dla środowiska.  

W godzinach porannych dnia 26 września 2016 r. powstał drugi pożar na terenie Spółki 

Centrum Odzysku i Recyklingu Starachowice. Tym razem ogień objął otwarty plac 

magazynowy odpadów włókienniczych. Akcję gaśniczą prowadzą jednostki Państwowej 

Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych. 

Pomiary jakości powietrza bezpośrednio w rejonie pożaru wykonane są na bieżąco przez 

specjalistyczną jednostkę Państwowej Straży Pożarnej. Uzyskiwane wyniki pozwalają na 

stwierdzenie, że nie ma bezpośredniego zagrożenia produktami spalania poza terenem 

zakładu, chociaż, zależnie od sytuacji meteorologicznej, mogą one powodować okresowe 

uciążliwości. W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Kielcach prowadzi badania jakości powietrza na 10 stacjach 

pomiarowych rozlokowanych na obszarze całego województwa. Mierniki zainstalowane na 

części z nich pozwalają na automatyczny przekaz uzyskiwanych wyników stężeń 

zanieczyszczeń na bieżąco, on line. Natomiast na pozostałych stacjach odczyty 

zarejestrowanych stężeń dokonywane są okresowo, w sposób manualny. Jednym z takich 

obiektów jest stacja funkcjonującą na terenie Starachowic. 

Przyczyny pożarów w Centrum Odzysku i Recyklingu Starachowice Sp. z o.o. w Wąchocku 

wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Starachowicach. Zaistniałe zdarzenia nie spowodowały 

ofiar w ludziach. Nie było również osób rannych. 

Zdarzenie, jakim był pożar hal oraz obecnie placu magazynowego, gdzie gromadzone były  

w szczególności odpady tekstylne, nie nosi cech poważnej awarii, której definicja jest 

określona w ustawie Prawo ochrony środowiska.  

Ustawowym zadaniem inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, poza 

oceną ewentualnych zanieczyszczeń środowiska, będzie nadzór nad usuwaniem skutków 

zdarzenia, w tym sposób pozbycia się odpadów powstałych podczas pożaru i prowadzonej 

akcji ratowniczo-gaśniczej. 

Aktualnie trwa wykonywanie analiz próbek w Laboratorium WIOŚ w Kielcach. Prowadzone 

są również działania inspekcyjne dotyczące działalności Spółki Centrum Odzysku  

i Recyklingu Starachowice. Na postawie dotychczasowych ustaleń Świętokrzyski 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska skierował zawiadomienie do Prokuratury 

Rejonowej w Starachowicach o zaistniałym zagrożeniu na terenie Spółki. Skierowano 

również wniosek do Starosty Starachowickiego o wydanie decyzji administracyjnej 

nakazującej użytkownikowi obiektu bezpieczne usunięcie odpadów i pozostałości po akcji 



ratowniczo-gaśniczej. O sytuacji poinformowano również służby sanitarne i Państwową 

Inspekcję Pracy. Dalsze czynności inspektorów WIOŚ będą kontynuowane bezpośrednio po 

zakończeniu trwającej akcji gaśniczej i będą ukierunkowane na ustalenie na ile 

dotychczasowa działalność Centrum Odzysku i Recyklingu Starachowice była zgodna  

z posiadanymi przez Spółkę pozwoleniami i zezwoleniami Marszałka Województwa 

Świętokrzyskiego i Starosty Starachowickiego w zakresie zbierania, magazynowania  

i przetwarzania odpadów na terenie nieruchomości położonej w Wąchocku przy  

ul. Elaboracja 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


