Katowice, dn. 4.t2.2OtB r
Informacja ws, poiaru na terenie Gum Recycling 5p. z o. o. i Kapadora Sp. z o.o.
w dniu 28,11.2018 r. ul. Kleszczowska 36, 4tr.-240

iory

W dniu 28.11.2018 r., o godz. 9.00, do WIOS w Katowicach przekazana zostala informacja
telefoniczna z Urzedu Miasta w 2orach owybuchu po2aru na terenie przy ul. Kleszczowskiej 35.
podjqto decyzjq o natychmiastowym wyslaniu na miejsce zdarzenia zespolu dyiurnego
WIOS w Katowicach oraz przeprowadzeniu badai jako6ci powietrza na terenie miasta, za pomocq
ambulansu do szybkiej oceny poziomu zanieczyszczenia powietrza.
Pomiary ambulansem ponowiono w dniu 30.11.2018 r., w godzinach popoludniowych.
Ambulans wyposa2ony jest w chromatograf gazowy ze spektrometrem masowym i stuiy do szybkiej
O godz. 9.30

identyfikacji substancji potencjalnie niebezpiecznych w mieiscu ska2enia. Wykonany pomiar pozwala
zatem na stwierdzenie obecnoSci substancji zanieczyszczajEcych w powietrzu, a w przypadku

wykazania stq2ed powy2ej progu zagra2ajqcego zdrowiu lub 2yciu, sygnalizuje

to

operatorowi

urzEdzenia.
Pomiary w dniach 28 i 30.11.2018 r. przeprowadzane byty zar6wno

w najbliiszej okolicy poiaru jak

r6wnie2 na kierunkach rozprzestrzeniania siQ dymu. Analiza skladu powietrza pod kEtem obecnoici

dwutlenku siarki, amoniaku, chloru, cyjank6w, zwiEzk6w chloroorganicznych, dizocyjanu toulenu,
wykazala ste 2enia pollieiprogu oznaczalno:ici spektrometru zainstalowanego w ambulansie.
Ponadto w dniu 28.11.2018 r. przeprowadzono pomiary zawarto(ci lotnych zwiqzk6w organicznych
w 4 wybranych lokalizacjach miasta Zory, kt6re wykazaly 6rednie stq2enie LZO na poziomie
1,18 mg/m3, co takre nie stanowi wartoSci zagraiajQcej zdrowiu lub iyciu.
4.12.2018 r. planowany jest pob6r pr6b wody z rowu melioracyjnego, do kt6rego
wprowadzane sq wody opadowe z terenu objqtego po2arem, a w dalszej kolejno3ci (dokladny termin
nie zostal jeszcze ustalony) pob6r p16b gleby z terenu jw.

W dniu

lnformujq r6wniei, 2e w obydwu podmiotach, o kt6rych mowa na wstepie, trwaja aktualnie kontrole
WIOS - kontrola interwencyjna w GUM Recycling trwa od dnia 26.10.2018 r., natomiast w dniu
29.11.2018 r. zostala rozpocz9ta kontrola w firmie Kapadora 5p. z o.o.
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