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ŚwręroxnzvsKlwoJEwoDzKlINSPEKToRocHRoNYŚnopowlslfi
Wojewódzki lnspektoret ochrony Środowieka w Kie|caclt

"LxilT;;;iłil,':*:**[bh1;".fi :,1.H"2,f 
ex:({|)344-55-14

fuul"., dnia 26"07'2019 r'

IK.703.0.162.f019'A

orrzrłnuia:
l. Adreset
Ż. Pan wójt Gojny FałkÓw

26-f60 Fałków
3. lK

Pan
Starosta Koneclri
ul. Stanisłewa Stagzica 2

f6-20o Końskie

W dniu :f3.O.|.fojgr' do Wojewódzkiego Inspektoratu pchronl Śro.Jowiska w Kielcach

wpŁynął wniosek o p,"jPr.o]adzenie "i]:'';;; 
zauuao*y mieszkaniowej Fałkowa pomiatów

substancji szkodliwych' które mog-ą- 
^Ą';.*J 'ię 

* porłietran w uyniku pożaru hałdy

odpadów na terenie Spółki !-ol,Y: lan^av 
ń"ńńl" " 

pi,y ut. Pląskowickiej 89 w Fałkowie^

Na wstępie należy podkrcślió, ze 
-w ''"*;j', "k" 

pn*ń*: * zwią.zku f Poż,arcm odpadów

ujawnionymwdniuiiiip""20t9r'i*ńń;d,tut.rnspektoratubyIinamiejscuzdarzenta
zarówno w dniu 2t i z|lipca br. .łlrcię e;;."i" P.{"*ą 

jedrrostki Panstwowęi Sttauy

Pożamej, która m'in. wyxónyrrał" po*ió sężeń substancji toksycznych w powietrnr

w rejonie samego p"ż*'i"k i na;tlixżego obsz.ru zabudowy mieszkaniowej.

W nilią$'r "-*ni".ń,o 
p*" ś'.*ry 5fuig1owano do Centalnego Laboratońum

Badawczego Głóvłnego Inspehoratu 9"n'""v siodowiska.zgłoszenie potrzeby rea|irałji badań

powiętrza w rejonie;b"d;""/ *les"t*iowlj I*"::J oni" zą lipca br. pracownioy CLB

bloŚ oddział w Kie|cach, w obecnoś"i insput<to'"wloŚ, po nowiadomioniu Wójta Crminy

Fałków, przeprowadzili serię pomiaró* d;;;;r',totiln"io Laboratorium do szybkiej oceny

ryzyka, w,.posazonego - anJizator.lotnycń n^iią.zków organicznych orae spektrometrmaso1'l/y.

Pomiary tealizowo,,.i w 5 loka1izacjaoh, * zaleźnośoi o{ki"ru''l.u wiatru zarówno w chmurze

dymu jak i poza nią.
Wpierwszejkolejnościpróbkipowietrzasprawdzanonaobecnośóprzemysłowych

substanoji toksyoznycb' Nie wykryto obe.noś.i źadncj z substancji Ędąpych w zakresie

pomiarowy.,p"tń*"tru. JeńoczeEoi. *ytn"lno*o *.ti'y w zakesie obecności lotsrych

ał,iąaków o.gon,.^yoń' {ł,t.u"*i^ mawłti,rabyty "a 
poziomie stężeń zatejestrowanych w

i;fi .;Ęy1i1**ihxffi:ml;mlm:łąĘi^Tł.il':*
,""'oT*;T-ilffi sL 

przru,,n:ąpyn się okresem gaszenia pożanr odpadów, dla potrzeb

pchiejszego zourazoia,,la iarioń o"#"*;-* aiiu 25 lipca 2019 r. na.teren Fałkowa

przewieziono mobiń stację pomlu,n*ą. w *godnieniy z wtaoza-i samorządow1mci, została

ona zalnstalowana na jednej z posesji. oJ "tiui 
ńchomienia wządzenia rejestrują jakośc

powiehza * 
".l,,",il..,ę;ń 

p'ń 
""ń".i*"go' 

ańtlunto siarki i BTE* (lotnych nłiąeków

organicznych: bcnzcn, toluen, ksylon)'


