Rada Dzielnicy Błeszno
ul. Długa 63
42 – 208 Częstochowa
e-mail: bleszno@czestochowa.pl

Częstochowa, dnia 26 września 2016 r.

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego
Ministerstwa Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

Dot.: Nieprawidłowości związanych z kontrolą przeprowadzoną przez Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura w Częstochowie
w Sar Group Spółka z o.o. w Częstochowie, ul. Bór 182.

Zwracamy się z prośbą o pilną interwencję w sprawie przeprowadzonej na wniosek
mieszkańców dzielnicy Błeszno kontroli w firmie Sar Group Spółka z o.o. prowadzącej
działalność w Częstochowie , ul. Bór 182.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura
w Częstochowie przeprowadził kontrolę i oględziny zakładu i stwierdził możliwość
występowania emisji niezorganizowanej pyłu w ramach wykonywanych przez spółkę usług,
tj. podczas rozładunku/ załadunku węgla i procesu przesiewania węgla.
W zarządzeniu pokontrolnym zobowiązał członków zarządu ww. spółki do podjęcia
działań w celu ograniczenia powyższej emisji pyłów.
Do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte żadne działania zmierzające do ograniczenia
emisji pyłów i ochrony powietrza.
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Uzasadnienie
Mieszkańcy dzielnicy Błeszno w Częstochowie zwrócili się 11.06.2016 r.
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura
w Częstochowie z prośbą o pilną interwencję w sprawie rażącego nieprzestrzegania
przepisów dot. ochrony środowiska przez IRCHEM sp. z o.o. spółka Komandytowa, która
prowadzi działalność w Częstochowie, ul. Bór 182.
Oprócz IRCHEM sp. z o.o. sp. Komandytowa na tym samym terenie
w Częstochowie , ul. Bór 182, prowadzą działalność jeszcze trzy spółki o takim samym
zakresie działalności. Wszystkie te spółki zajmują się handlem, sortowaniem
i składowaniem węgla.
Żadna z w/w firm nie przestrzega przepisów związanych z ochroną środowiska,
a w szczególności przepisów związanych z ochroną atmosfery.
Urzędnicy Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska skontrolowali spółkę Sar
Group Spółka z o.o. Postanowieniami pokontrolnymi WIOŚ zobowiązał spółkę do podjęcia
działań w celu ograniczenia emisji pyłów. Pomimo wydania przez WIOŚ wielu zaleceń
pokontrolnych i zobowiązania spółki do działań zmierzających do ograniczenia emisji
pyłów, żadne zobowiązanie nie zostało wykonane, a spółka w dalszym ciągu zanieczyszcza
powietrze niepożądanymi substancjami, a w szczególności ponadnormatywną emisją gazów
węglowych.
Urzędnicy WIOŚ przeprowadzili kontrolę tylko w jednej z czterech firm, mimo, że
na przedmiotowym terenie działają aż cztery spółki i wszystkie emitują ponadnormatywną
ilość gazów węglowych do środowiska. Mieszkańcom trudno zrozumieć, dlaczego
urzędnicy WIOŚ nie skontrolowali pozostałych spółek, których działalność wytwarza
niepożądane substancje szkodliwe dla zdrowia i życia ludzi oraz środowiska naturalnego?
Kontrola była przeprowadzona po intensywnych opadach deszczu, a powszechnie
wiadomo, ze wtedy stężenie pyłów węglowych w powietrzu jest dużo mniejsze niż podczas
suchych dni. Badania te nie oddają w sposób wiarygodny prawdziwych parametrów stężenia
gazów w powietrzu.
W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie dlaczego urzędnicy WIOŚ
przeprowadzili kontrolę tylko w:
IRCHEM Sp. z o.o. spółka Komandytowa ,
42-202 Częstochowa, ul. Bór 182,
KRS ; 0000402552, REGON; 242783227 , NIP; 5732839606
natomiast nie przeprowadzili kontroli w następujących firmach :
1. Sar Group Spółka z o.o.
(z/s) 42-202 Częstochowa, ul. Bór 182 ,
KRS: 0000607107, REGON: 363931740, NIP: 5732862353
2)DALAM - IRCHEM Sp. z o.o. spółka komandytowa
42-202 Częstochowa, ul. Bór 182,
KRS: 0000551504, REGON: 361147574 ; NIP: 5732854098
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3) IRCHEM Sp. z o.o.,
42-202 Częstochowa, ul. Bór 182,
KRS: 0000483302, REGON: 243408023, NIP: PL 5732847276 ?
W/w firmy prowadzą w Częstochowie, ul. Bór 182. działalność związaną
z handlem, sortowaniem i składowaniem węgla. W/w spółki działające w Częstochowie,
ul. Bór 182 składują oraz sortują węgiel w pobliżu zabudowań mieszkańców dzielnicy,
nie przestrzegając stosownych przepisów o Ochronie Środowiska. Spółki te składują węgiel
na wysokich hałdach bez wymaganych zabezpieczeń, co powoduje emisję pyłu węglowego
do środowiska i zapylenie terenów przyległych. Pył ten osadza się wszędzie, zarówno na
liściach drzew, krzewach, trawie, jak i w domach, a w szczególności w pożywieniu .
Wszędzie w domach i wokół domów osiada lepki pył węglowy. Zanieczyszczone są tarasy,
ogrody, rośliny, pył unosi się w powietrzu stanowiąc zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i
środowiska.
Od dłuższego czasu działalność powyższych firm przysparza mieszkańcom wielu
problemów związanych z brakiem należytej staranności w stosowaniu Ustawy o Ochronie
Środowiska, a w szczególności:
- hałdy węgla i sortownie znajdują się w bliskiej odległości od terenów zamieszkałych;
- prace podczas sortowania węgla bez odpowiedniego zabezpieczenia powodują nadmierną
emisję szkodliwego pyłu węglowego do przyległych terenów, a w szczególności do domów
mieszkańców dzielnicy Błeszno, co znacznie obniża jakość powietrza i sprawia, że przyległe
tereny ( w tym domy, drzewa, krzewy, trawa itp.) pokryte są pyłem węglowym;
- hałdy węgla nie są prawidłowo zabezpieczone ( brak zraszaczy, kurtyn wodnych służących
do wytwarzania zasłon wodnych w obrębie terenu, na którym prowadzona jest działalność,
co chroniłoby przed rozprzestrzenieniem się pyłów);
- na terenie w/w firm nie ma dostatecznie wysokiego ogrodzenia.
Działalność prowadzona przez w/w spółki negatywnie wpływa na zdrowie ludzi i
środowisko naturalne.
Wnioskujemy o sprawdzenie dlaczego urzędnicy WIOŚ:
- nie sprawdzili, czy wydane dla w/w spółek decyzje o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu są zgodne z przepisami o Ochronie Środowiska i z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ( w pobliżu znajduje się korytarz
ekologiczny i ogródki działkowe) ?
- nie sprawdzili czy spółki zajmujące się dystrybucją węgla i jego sortowaniem mogą
prowadzić tak uciążliwą dla zdrowia i życia ludzi i środowiska działalność w pobliżu
zabudowań mieszkalnych i korytarza ekologicznego?
- nie kontrolują realizacji zarządzeń pokontrolnych ?
Wnioskujemy o to, aby urzędnicy WIOŚ przeprowadzili prawidłową kontrolę emisji
pyłów gazowych do atmosfery. Mamy nadzieję, że konsekwencją prawidłowo
przeprowadzonej kontroli będzie wydanie przez stosowne organy decyzji nakazującej
zaprzestania w/w spółkom prowadzenia działalności związanej z handlem, sortowaniem
i składowaniem węgla. Działalność w/w spółek prowadzona jest w pobliżu gospodarstw
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domowych . Działalność ta powoduje emisję niepożądanych substancji, co znaczne wpływa
na obniżenie jakości powietrza, a co za tym idzie działalność ta stanowi zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzi i środowiska.
Prosimy o pilne rozpatrzenie naszego wniosku.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Dzielnicy Błeszno

Załączniki:
1. Odpowiedź Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach
Delegatura w Częstochowie do mieszkańców dzielnicy Błeszno w Częstochowie z dnia
03.08.2016 r.
2. Petycja mieszkańców dzielnicy Błeszno w sprawie zaprzestania szkodliwej działalności
przez spółki prowadzące działalność gospodarcza związaną z handlem, sortowaniem
i składowaniem węgla w Częstochowie , ul. Bór 182.
2. Zdęcia dokumentujące faktyczny stan na terenie ul. Bór 182 w Częstochowie, wykonane
15.09.2016 r.
3. Plan terenu z zaznaczeniem miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez spółki:
IRCHEM Sp. z o.o. spółka Komandytowa ,
SAR GROUP Spółka z o.o.
DALAM - IRCHEM Sp. z o.o. spółka komandytowa
IRCHEM Sp. z o.o.,
oraz wskazaniem lokalizacji domów mieszkalnych.
Do wiadomości:
1. Naczelnik Wydziału Ochrony Atmosfery w Departamencie Ochrony Powietrza
w Ministerstwie Środowiska ;
2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach;
3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Delegatura
w Częstochowie;
4. Prezydent Miasta Częstochowy ;
5. a/a
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