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Pożary w zakładach zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym sortowniach 
odpadów, w ostatnim czasie stały się zmorą strażaków. Tylko w pierwszym półroczu 
bieżącego roku strażacy w  całej Polsce gasili ich kilkanaście. W  maju 2017 roku 
w  Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w  Gorlicach, doszło do kolejnego już 
groźnego pożaru. Akcja gaśnicza trwała ponad 20 godzin. 

Pożar w Zakładzie  
Zagospodarowania Odpadów 
– analiza akcji

Pożary w takich obiektach za-
wsze angażują dużą liczbę 
strażaków i sprzętu pożarni-

czego, generując duże koszty ak-
cji związane z ogromnymi ilościa-
mi zużytych środków gaśniczych, 
kosztów użycia sprzętu silnikowe-
go i zużytego paliwa. Niosą za sobą 
zagrożenie dla środowiska natural-
nego, dla zdrowia i życia ludzi oraz 
sąsiadujących z tymi zakładami 
obiektów. Należy też zwrócić uwa-
gę na fakt, że w większości przypad-
ków nie są to pierwsze pożary, ja-
kie przytrafiają się w tych samych 
obiektach, lecz kolejne. Ponieważ 
liczba tego typu pożarów z roku 
na rok wzrasta, warto się temu pro-
blemowi przyjrzeć i zastanowić, jak 
im zapobiegać.

Pożar pożarowi 
nierówny 
Nie ma dwóch takich samych poża-
rów, przekonali się o tym gorliccy 
strażacy, którzy, po blisko dwóch la-
tach, po raz drugi musieli gasić groź-
ny pożar w Zakładzie Zagospodaro-
wania Odpadów w Gorlicach. Pierw-
szy pożar powstał w tym obiekcie 
6 sierpnia 2015 roku w wyniku sa-

mozapalenia alternatywnego pali-
wa składowanego w hałdzie, w któ-
rej znajdowało się blisko 2000 ton  
materiału palnego. Akcja strażac-
ka, pomimo tego, że trwała blisko 
38 godzin i wymagała zaangażo-
wania 169 strażaków, zakończyła 
się dużym sukcesem. 

Wieczorem 19 maja 2017 roku 
w wymienionym zakładzie po raz 
drugi doszło do bardzo groźnego 
pożaru. Zdenerwowany pracownik 
przekazał do Stanowiska Kierowa-
nia Komendanta Powiatowego PSP 
w Gorlicach informację, z której wy-
nikało, że zapaliła się maszyna oraz 
palą się śmieci, bardzo dużo śmie-
ci. Pracownicy próbowali gasić po-
żar w zarodku, lecz nie byli w stanie, 
bo ogień bardzo szybko się rozprze-
strzenił. Zadysponowani do pożaru 
strażacy z Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej w Gorlicach zaraz po wyjeź-
dzie z remizy poinformowali dy-
żurnego SKKP o potężnej chmu-
rze czarnego dymu, unoszącej się 
nad zakładem. Widząc to, poprosili 
o dysponowanie dodatkowych za-
stępów na miejsce pożaru. I tak za-
częła się trwająca 20 godzin i 58 mi-
nut walka z pożarem.

Dysponowanie
O godzinie 20.36 dyżurny SKKP 
przyjął zgłoszenie o pożarze w Za-
kładzie Zagospodarowania Odpa-
dów w Gorlicach. Po przeanalizo-
waniu zgłoszenia zgodnie z proce-
durą na miejsce zdarzenia zostały 
zadysponowane zastępy GBARt 
2,5/25 i GCBA 4,7+2,3/37 z JRG 
w  Gorlicach oraz dwa zastępy 
GBARt 2,5/16 z OSP Klęczany i GBA 
2,5/28 z OSP Kobylanka. Już w trak-
cie dojazdu do pożaru KDR poin-
formował SKKP o dużej chmurze 
czarnego dymu nad zakładem oraz 
zwrócił się o zadysponowanie więk-
szej ilości sił i środków. W związku 
z tą sytuacją dyżurny zadysponował 
GBA 2,5/20 i GBARt 3,5/27 z OSP Do-
minikowice wraz z grupą operacyj-
ną z KP PSP w Gorlicach. 

Rozpoznanie
Kierujący Działaniem Ratowniczym 
(KDR), przeprowadzając rozpozna-
nie, ustalił:
• Pożarem zostały częściowo ob-

jęte: 3 nawy o przeznaczeniu 
PM, o wymiarach: dł. 72 m, szer. 
18 m, wys. ok. 10 m, każda z hal, 
w których składowane były śmie-

mł. bryg. mgr inż. Dariusz Surmacz
Zastępca Dowódcy JRG w Gorlicach
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• Zaopatrzenie wodne do zewnętrz-
nego gaszenia pożaru stanowi-
ło 8 hydrantów, sześć naziem-
nych i dwa podziemne, wszyst-
kie o średnicy DN80 umieszczone 
na miejskiej sieci wodociągo-
wej, oraz rzeka Ropa przepływa-
jąca w odległości około 500 m  
od obiektu objętego pożarem.

• Obiekt ZZO został podzielony 
na dwie strefy pożarowe: pierw-
sza – PM (3927,27 m2) i druga – 
ZL III (966,98 m2) dwukondygna-
cyjna część biurowo-socjalna.

• Wymiary jednokondygnacyjnej 
hali produkcyjno-magazynowej 
(PM) wynoszą: dł. 72 m, szer. 54 m, 
wys. ok. 10 m, o powierzchni użyt-
kowej 3927,27m2, powierzchni za-
budowy 4097m2 oraz kubaturze 
całkowitej budynku 38 492 m3.  
Hala trzynawowa o konstrukcji 
szkieletowo-żelbetowej. Funda-
menty budynku – żelbetowe, ścia-

ny z prefabrykatów płyt żelbeto-
wych, ściana odgradzająca seg-
menty murowana z pustaków, 
w części przegrody międzyna-
wowe z blachy trapezowej ocyn-
kowanej. Słupy wykonane z żel-
betu. Strop żelbetowy prefabry-
kowany oparty na dźwigarach 
strunobetonowych. Stropodach 
ze świetlikami (szkło hartowane) 
wzdłuż każdej nawy.

• Część biurowo-socjalna (ZL III)  
dł. 72 m2, szer. 9 m, wys. ok. 
8 m, o powierzchni użytkowej 
966,98 m2, powierzchni zabu-
dowy 1154 m2, kubaturze cał-
kowitej budynku 7053 m3. Kon-
strukcję nośną budynku stanowi 
żelbetowy szkielet z elementów 
prefabrykowanych w formie słu-
pów i podciągów stropowych 
oraz belek nadprożnych. Ele-
menty te są związane konstruk-
cyjnie na poziomie stropu parte-

ci wielkogabarytowe przed roz-
drobnieniem oraz paliwo alterna-
tywne, zajmujące około połowę 
powierzchni tych hal, czyli oko-
ło 2000 m2.

• Masa zgromadzonego materiału 
palnego wynosiła ok. 1000 ton 
paliwa alternatywnego i śmieci.

• Płomienie wydostawały się 
na dach budynku przez 3 świe-
tliki dachowe, ciągnące się przez 
całą długość każdej nawy.

• Pomieszczenia wypełnione były 
gęstym czarnym dymem.

• Zagrożony pożarem był bez-
pośrednio przyległy budynek 
producenta płyt warstwowych, 
na terenie którego wykorzysty-
wane były materiały palne, m.in. 
pentan UN:1586 – 15 m3, izocy-
janian UN:2236 – 100 ton, polio 
– 60 ton, olej opałowy UN:1202 
– 1 tona, dodatki i katalizatory – 
ok. 30 ton.
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Legenda: 

Numer Nazwa zastępu
1 JRG Gorlice GBARt 2,5/25
2 JRG Gorlice GCBA 4,7+2,3/37
3 JRG Gorlice SLRR Mitsubishi
4 JRG Gorlice SH24
5 JRG Gorlice GBARt 2,5/16
6 KP PSP Gorlice – SLOp Dacia
7 OSP Klęczany GBA 2,5/16
8 OSP Kobylanka GBA 2,5/28
9 OSP Dominikowice GBA 2,5/20
10 OSP Dominikowice GBARt 3,5/27
11 OSP Kryg GBA 2,5/16
12 OSP Kryg GBA 3,5/25
13 OSP Korczyna GLM 12
14 OSP Korczyna GBA 3/16
15 OSP Binarowa – GBA 4,5/8
16 OSP Binarowa – GBARt 2,2/20
17 OSP Zagórzany – GBA 3/24
18 OSP Zagórzany – GBA 2,6/16
19 OSP Skołyszyn – GCBM 18/8
20 OSP Kobylanka GBM 2,5/17
21 OSP Gładyszów SLRt
22 OSP Gładyszów GCBA 6/32
23 OSP Ropa GBA 2,5/27
24 OSP Racławice GCBA 6/32
25 OSP Szymbark GBARt 2,8/20
26 OSP Szymbark GLM 17
27 OSP Ropa GLBARt 1/10
28 JRG 1 Nowy Sącz – GCBM 18/16
29 JRG 1 Nowy Sącz – SCH 40
30 JRG 2 Tarnów – SCKn
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ru i piętra żelbetowym wieńcem. 
Żelbetowe słupy międzyokien-
ne zamontowane dla całego bu-
dynku są w rozstawie osiowym 
co 6 m. Oparcie dla płyt stropo-
wych stanowią odciągi żelbeto-
we. Stropy z prefabrykowanych 
żelbetowych płyt kanałowych. 
Dach w formie stropodachu żel-
betowego ze skośnym sufitem, 
ocieplany supremą, kryty papą 
termozgrzewalną. Ściany wy-
pełnienia szkieletu konstrukcji 
żelbetowej z bloczków gazobe-
tonowych. Ściany działowe z ce-
gły dziurawki i pustaków. Stolarka 
okienna wykonana z PCV, drzwio-
wa – drewniana, płytowa. Zewnę-
trze drzwi i bramy do pomiesz-
czeń technologicznych – stalowe.

• Działalność ZZO polega na se-
gregacji zmieszanych odpadów 

komunalnych poprzez wydzie-
lenie z nich jednorodnych su-
rowców wtórnych wykorzystywa-
nych do powtórnego przetworze-
nia (recyklingu) oraz wydzielenia 
frakcji organicznej i skierowanie 
jej do procesu kompostowania. 
Pozostałe odpady po wysorto-
waniu surowców wtórnych oraz 
frakcji organicznej stosowane 
są do produkcji paliwa alterna-
tywnego, które kierowane jest 
do procesu spalania (utylizacji) 
w cementowniach. Odpady, któ-
re nie mogą zostać poddane żad-
nym procesom odzysku, tzw. pod-
sitowie, składowane są czasowo 
w kontenerach metalowych o poj. 
32 m3, a następnie wywożone 
na składowisko odpadów. Wyse-
gregowane surowce wtórne pod-
dawane są balowaniu na prasach 

niskociśnieniowych i po spraso-
waniu magazynowane w wiacie 
do czasu ich odbioru przez kon-
trahentów.

• Klasa odporności pożarowej bu-
dynku: „C”.

• Z budynku istniała możliwość 
ewakuacji poprzez pięć wyjść 
ewakuacyjnych bezpośrednio 
z poziomu przyległego terenu.

• Drogę pożarową dla obiektu sta-
nowi ul. Przemysłowa przebie-
gająca wzdłuż dłuższego boku 
budynku na całej jego długości. 
Natomiast na całej szerokości 
budynku wykonany jest obszer-
ny, wewnętrzny plac manewro-
wy umożliwiający manewrowa-
nie samochodami pożarniczymi 
bez konieczności cofania.

• Budynek nie posiadał systemu 
sygnalizacji pożarowej.

Rys. 1. Szkic sytuacyjny terenu akcji ratowniczo-gaśniczej po podziale KDR  na odcinki bojowe 

rz. Ropa

Now
y Sącz

Jasło
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• W hali objętej pożarem znajdowa-
ły się gaśnice proszkowe i agrega-
ty proszkowe (były legalizowane, 
konserwowane i posiadały waż-
ną datę legalizacji).

• W  pierwszej nawie (1/3  po-
wierzchni całej hali) zastosowa-
na została sucha instalacja zrasza-
czowa uruchamiana ręcznie – in-
stalacja zasilana z miejskiej sieci 
wodociągowej. Została urucho-
miona przez strażaków w trakcie 
pożaru, w celu zraszania śmieci 
znajdujących się w pierwszej na-
wie hali, co ułatwiło prowadzenie 
działań gaśniczych.

Przebieg działań
Po niespełna 4 minutach od za-
alarmowania o godz. 20.41 dotarły 
na miejsce pożaru pierwsze zastępy 
straży pożarnej z JRG w Gorlicach 
GBARt 2,5/25 i GCBA 4,7+2,3/37. 
Pożar znajdował się już w fazie roz-
winiętej. Płonęły śmieci i paliwo al-
ternatywne znajdujące się w trzech 
nawach hali produkcyjno-magazy-
nowej w ilości około 1000 ton. Pło-
mienie wydostawały się na dach 
budynku przez świetliki dachowe. 
Pomieszczenia wypełnione były 
gęstym czarnym dymem, a poża-
rem zagrożone były część biuro-
wo-socjalna i bezpośrednio przy-
legły budynek producenta płyt 
warstwowych. Przybyły na miej-
sce pożaru jako pierwszy KDR do-
wódca zmiany z JRG w Gorlicach 
natychmiast nakazał zabezpieczyć 
teren działań, odłączyć dopływ 
energii elektrycznej. Podjął rów-
nież decyzję o podaniu przez wy-
posażonych w sprzęt ODO straża-
ków dwóch prądów wody w natar-
ciu z prądownic oraz prądu wody 
w natarciu z działka wodno-piano-
wego na palące się śmieci i paliwo 
alternatywne.

Jeden z pracowników zakładu, 
który w chwili powstania pożaru 

był na hali zakładu, poinformował 
dowodzącego akcją, że z obiektu 
ewakuowali się wszyscy pracownicy, 
czyli sześć osób. KDR, widząc, że po-
żar błyskawicznie się rozprzestrze-
nia i wydostając się na dach, prze-
suwa się na sąsiedni zakład produ-
kujący płyty warstwowe, zwrócił się 
do dyżurnego SKKP o zadyspono-
wanie większej ilości sił i środków, 
w tym o podnośnik SH 24 z JRG 
w Gorlicach. 

Zamiarem taktycznym Kieru-
jącego Działaniem Ratowniczym 
w pierwszej fazie akcji było wyko-
nanie natarcia na palące się składo-
wane materiały (paliwo alternatyw-
ne i śmieci) oraz budowę linii zasi-
lających z pobliskich hydrantów. 
O godz. 20.51 kierowanie działania-
mi ratowniczo-gaśniczymi przejął 
przybyły na miejsce pożaru Zastęp-
ca Dowódcy JRG z Gorlic. Po zapo-
znaniu się z sytuacją podzielił te-
ren pożaru na dwa odcinki bojowe, 
wyznaczając ich dowódców. Pierw-
szy odcinek bojowy miał za zada-
nie prowadzenie działań w natar-
ciu na terenie Zakładu Zagospo-
darowania Odpadów i ewakuację 
mienia z obiektu biurowo-socjalne-
go. Natomiast drugi odcinek bojo-
wy miał podawać środki gaśnicze 
ze stanowiska wyższego, w obro-
nie zakładu producenta płyt war-
stwowych. 

W związku z zagrożeniem dla stra-
żaków powodowanym przez spa-
dające elementy doświetlenia hali 
(szkło z pękających na skutek tem-
peratury szyb ze świetlików dacho-
wych) KDR polecił wycofanie ratow-
ników ze środka hali, do stanowisk 
zlokalizowanych przed bramami 
wjazdowymi na teren hali. Następ-
nie zlecił Dowódcy Odcinka Bojo-
wego I przegrupowanie sił i środ-
ków oraz kontynuowanie działań 
gaśniczych, poprzez wprowadze-
nie 3 prądów wody w natarciu z da-

chu hali przez świetliki do wnętrza 
obiektu (źródła pożaru). Natomiast 
DOB II miał kontynuować podawa-
nie prądu wody w obronie na dach 
budynku z podnośnika SH 24 z JRG 
w Gorlicach, tak, by nie dopuścić 
do przemieszczenia się pożaru 
na sąsiedni zakład. 

Ze względu na dużą ilość ma-
teriału palnego (około 1000 ton) 
oraz zagrożenia dla sąsiadujących 
zakładów przemysłowych i gwał-
towny rozwój pożaru KDR zadys-
ponował na miejsce kolejne siły 
i środki, w tym: działko przewoź-
ne z JRG w Gorlicach, drugi pod-
nośnik hydrauliczny, dwie autocy-
sterny, SCKn ze środkiem piano-
twórczym i samochód ze sprzętem 
ODO/OUO z sąsiednich powiatów 
(nowosądeckiego, tarnowskiego, 
jasielskiego).

O godz. 20.53 dyżurny SKKP, 
na polecenie Kierującego Działa-
niem Ratowniczym, poinformował 
dyżurnego SKKW o sytuacji oraz po-
trzebie zadysponowania sił i środ-
ków spoza powiatu. Ze względu 
na duże zapotrzebowanie na wodę 
do celów gaśniczych i spadek ci-
śnienia w sieci hydrantowej Zastęp-
ca Dowódcy JRG wyznaczył III Od-
cinek Bojowy i jego dowódcę, któ-
remu zlecił budowę stanowiska 
wodnego na rzece Ropa, przepły-
wającej około 500 m od miejsca po-
żaru, a także zasilanie 2 liniami Ø75 
I i II odcinka bojowego. O godzinie 
21.02 dyżurny operacyjny zadys-
ponował na zabezpieczenie ope-
racyjne rejonu GBA 2,5/16 i GCBA 
5/24 z OSP Biecz. KDR, by uspraw-
nić działania ratowniczo-gaśnicze, 
powołał sztab akcji złożony z pra-
cowników zakładów ZZO i produ-
centa płyt warstwowych. O godz. 
21.14 dyżurny SKKP poinformował 
KDR-a o przybyciu do służby do-
datkowych strażaków wezwanych 
z czasu wolnego, do dyspozycji 
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KDR-a. Jeden strażak wzmocnił ob-
sadę SKKP w Gorlicach, co pozwo-
liło na sprawną obsługę zdarzenia. 

Z uwagi na dużą liczbę osób po-
stronnych utrudniających działania 
ratowniczo-gaśnicze w pobliżu te-
renu akcji oraz celem udrożnienia 
dróg dojazdowych do miejsca po-
żaru, zablokowanych przez niepra-
widłowo zaparkowane samochody 
gapiów, KDR zwrócił się z prośbą 
o zadysponowanie dodatkowych 
sił policji. Przybyli na miejsce poli-
cjanci (4 radiowozy i 8 policjantów) 
w krótkim czasie udrożnili dla po-
jazdów pożarniczych drogę dojaz-
dową. Równocześnie na czas akcji 
zamknięto dla ruchu drogę krajową 
nr 28, wyznaczając objazdy. 

Wobec niedoboru wody do ce-
lów ppoż. II KDR zwrócił się z proś-
bą do Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej w Gorli-
cach o zwiększenie ciśnienia w miej-
skiej sieci wodociągowej. O godz. 
21.31 przybył na miejsce Zastęp-
ca Komendanta Powiatowego PSP 
w Gorlicach, który po zapoznaniu 
się z sytuacją przejął dowodzenie 
akcją, podtrzymując wcześniej-
sze decyzje dotyczące prowadzo-
nych działań. 

Po przejęciu dowodzenia Za-
stępca Komendanta Powiatowego  
(III KDR) wyznaczył na szefa sztabu 
Zastępcę Dowódcy JRG w Gorlicach. 

W skład sztabu weszli również: wła-
ściciele zakładów ZZO i producenta 
płyt warstwowych, Burmistrz Mia-
sta Gorlice wraz z zastępcą, Prezes 
MPGK wraz z pracownikiem od-
powiedzialnym za sieć wodno-ka-
nalizacyjną, Dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Gorlicach, strażacy z KP PSP 
Gorlice (zespół logistyki). Zadyspo-
nowani z czasu wolnego do służby 
strażacy mieli za zadanie w ramach 
sztabu akcji:
• uruchomienie powiatowej stacji 

obsługi aparatów powietrznych 
(nabijanie pustych butli);

• organizację i dowóz wyżywienia 
oraz napojów w związku z długo-
trwałymi działaniami ratowniczo-
-gaśniczymi;

• organizację zapasowych węży po-
żarniczych na potrzeby akcji (bu-
dowę dwóch linii zasilających).
O godz. 21.46 DOB II poinformo-

wał KDR-a, że wprowadził dodat-
kowe prądy wody w obronie za-
kładu producenta płyt warstwo-
wych. Na miejsce pożaru zostały 
zadysponowane zastępy GCBM 
18/16 i SCH 40 z JRG 1 w Nowym 
Sączu oraz GCBM 18/8 z OSP Sko-
łyszyn. O godz. 22.35 na miejsce ak-
cji przybył SCKn z JRG 2 w Tarnowie. 
W związku z użyciem dużej liczby 
aparatów powietrznych, by zacho-
wać ciągłość prowadzenia działań 

w sprzęcie ODO, zużyte butle do-
starczano do powiatowej stacji ob-
sługi aparatów powietrznych celem 
ich nabicia i powtórnego przywo-
zu na miejsce akcji.

Po przybyciu wszystkich wezwa-
nych sił i środków przystąpiono 
do natarcia głównego, w wyniku któ-
rego znacznie zmniejszyła się inten-
sywność spalania. Niemniej jednak 
nadal istniały zarzewia ognia zlokali-
zowane w głębi składowiska, o czym 
świadczył wydobywający się gęsty 
czarny dym. KDR o godz. 22.57 prze-
kazał informację do SKKP o lokaliza-
cji pożaru. Na miejsce pożaru o godz. 
00.13 przybył Komendant Powiato-
wy PSP w Gorlicach. Po zapoznaniu 
się z sytuacją przejął dowodzenie 
i w porozumieniu z kierownictwem 
ZZO podjął decyzję o wykorzysta-
niu dostępnych na miejscu samo-
chodów ciężarowych oraz kopar-
ko-ładowarek do wywozu materiału 
palnego (śmieci i paliwa alternatyw-
nego) z wnętrza budynku na wybe-
tonowany plac wewnętrzny w celu 
przelewania go wodą (chłodzenie). 
W związku z decyzją o wywożeniu 
i składowaniu śmieci na placu przed 
budynkiem objętym pożarem KDR 
wyznaczył IV Odcinek Bojowy, by do-
gaszać i przelewać wodą wywożo-
ny materiał palny przy użyciu dział-
ka samochodowego i prądów wody 
z prądownic. 

Fot. 2. Widok wnętrza hali ZZO objętej pożaremFot. 1. Strażacy podczas budowy linii zasilających do działka wodno-
pianowego
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O godz. 3.46 przejmujący kiero-
wanie działaniami Zastępca Do-
wódcy JRG w Gorlicach kontynu-
ował proces dogaszania. Podczas 
tych czynności prowadzono stały 
nadzór nad tym procesem, zleca-
jąc ciągły pomiar temperatury skła-
dowiska oraz elementów nośnych, 
w tym ściany oddzielającej oba za-
kłady (ZZO i producenta płyt war-
stwowych), przy użyciu kamery ter-
mowizyjnej. Sukcesywnie zwalnia-
no z działań jednostki OSP i zastępy 
PSP spoza powiatu. 

O godz. 9.00 dowodzenie akcją 
przejął przybyły na miejsce Dowód-
ca Zmiany drugiej z JRG w Gorlicach. 
Podjął decyzję o zlikwidowaniu od-
cinków bojowych i kontynuacji do-
gaszania wywożonych tlących się 
śmieci, zasilając samochody pożar-
nicze wyłącznie z pobliskich hydran-
tów. Działania związane z wywoże-
niem materiału palnego prowadzo-
no aż do całkowitego opróżnienia 
hali magazynowej. KDR o godzi-
nie 17.05 zgłosił do SKKP zakończe-
nie działań ratowniczo-gaśniczych. 
Po dokładnej kontroli miejsca pożaru 
przy pomocy kamery termowizyjnej 
nie stwierdzono zagrożenia i obiekt 
przekazano kierownikowi zakładu.

Podsumowanie
Akcje gaśnicze w zakładach zaj-
mujących się segregacją i prze-

róbką śmieci, jak wynika z opisu 
i analizy, nie należą do łatwych. 
Są to często długotrwałe działa-
nia ratowniczo-gaśnicze, trwające 
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt 
godzin. W pierwszej fazie polega-
ją na zlokalizowaniu pożaru, a na-
stępnie dogaszaniu, aż do całko-
witego zlikwidowania zagrożenia. 
Niejednokrotnie trzeba całkowicie 
opróżnić hale po pożarze z pozosta-
łych w niej niedopalonych i tlących 
się śmieci oraz przelaniu ich dużą 
ilością wody, by nie doszło do po-
wtórnego samozapalenia. 

Działania ratowniczo-gaśnicze 
w ZZO w Gorlicach trwały 20 go-
dzin i 58 minut. Gaszenie poża-
rów w takich zakładach zawsze 
angażuje duże ilości sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego, wielu stra-
żaków i przedstawicieli innych 
służb. W analizowanej akcji ga-
śniczej brało udział 37 zastępów  
i 164 strażaków, 4 radiowozy i 8 po-
licjantów, 7 osób wchodzących 
w skład sztabu. Dużym problemem 
w tego typu pożarach jest niewy-
starczająca ilość wody, potrzeb-
nej do skutecznego gaszenia. Aby 
te działania przynosiły zamierzo-
ny efekt, KDR musi wybrać odpo-
wiedni system dostarczania wody 
do pożaru (dowożenie, przepom-
powywanie, przetłaczanie) i wyko-
rzystać do tego celu sieć hydranto-

wą, cieki wodne (w tym rzeki, jezio-
ra, stawy itp.). W przypadku pożaru 
w zakładzie zagospodarowania od-
padów w Gorlicach strażacy or-
ganizowali zaopatrzenie wodne 
z sieci hydrantowej (5 hydrantów). 
Ponadto woda była dostarcza-
na poprzez 2 linie zasilające Ø75 
ze stanowiska wodnego na rze-
ce Ropa, oddalonej o ok. 500 m  
od miejsca pożaru. O dużym za-
potrzebowaniu na wodę do celów 
gaśniczych może świadczyć fakt, 
że strażacy, podając 11 prądów 
wody w natarciu i obronie, zużyli 
około 2400 m3 wody. Podczas dzia-
łań gaśniczych strażacy podawali 
też 1 prąd piany ciężkiej, zużywa-
jąc 250 l środka pianotwórczego.

Pożarem była objęta powierzch-
nia około 2000 m2, co pozwoliło 
na zakwalifikowanie pożaru jako 
bardzo duży. Straty wstępnie osza-
cowano na 6 mln zł, z czego 1 mln zł  
– w samym budynku. W wyniku 
pożaru zniszczeniu uległa część 
maszyn znajdujących się na hali: 
wstępny rozdrabniacz, dwie linie 
sortownicze, trzy separatory ma-
gnetyczne, dwa sita stacjonarne, 
wentylacja mechaniczna, świe-
tliki, instalacja elektryczna. Pod 
wpływem długotrwałego działa-
nia ognia i wysokiej temperatury 
na ścianie oddzielenia pożarowe-
go, rozdzielającej halę objętą poża-

Fot. 4. Prowadzenie działań gaśniczych z wykorzystaniem podnośnika 
SH 24

Fot. 3. Prowadzenie działań gaśniczych w obronie zakładu producenta 
płyt warstwowych
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rem z halą zakładu producenta płyt 
warstwowych, powstały widoczne 
uszkodzenia, w postaci: odpadnię-
tego tynku, pęknięć, powstałych 
na przelot otworów. Uszkodzeniu 
uległo 13 dźwigarów strunobeto-
nowych, część stropu żelbetowe-
go prefabrykowanego i częścio-
wo dach pierwszej nawy, w tym 
pokrycie dachu (papa). Uratowa-
ne mienie oszacowano na około 
99 mln zł, co jest dużym sukcesem 
akcji ratowniczo-gaśniczej. Straża-
kom udało się nie dopuścić do roz-
przestrzenienia pożaru na zakład 
producenta płyt warstwowanych 
i na część biurowo-socjalną przy-
ległą do budynku produkcyjno-
-magazynowego. Przypuszczalną 
przyczyną pożaru była substancja 
łatwopalna w składzie śmieci wiel-
kogabarytowych, która uległa sa-
mozapłonowi podczas rozdrabnia-
nia w maszynie (wstępnym rozdrab-
niaczu odpadów).

Chociaż działania były prowadzo-
ne w bardzo trudnych warunkach 
– w nocy, przy dużym zadymieniu, 
które ograniczało widoczność, wy-
sokiej temperaturze, ze stanowisk 
wyższych z dwóch podnośników 
i dachu obiektu oraz wewnątrz 
obiektu, nie uległ wypadkowi ża-
den strażak; świadczy to o prawi-
dłowo prowadzonych działaniach 
i nadzorze pełnionym przez po-
szczególnych kierujących działa-
niami ratowniczymi, ale i dowód-
ców poszczególnych odcinków bo-
jowych. Ponadto nie ucierpiał żaden 
z 6 pracowników, którzy ewakuowa-
li się z płonącego zakładu.

Wnioski
Z każdych działań ratowniczo-ga-
śniczych i ćwiczeń należy wycią-
gnąć wnioski, zarówno te pozytyw-
ne, jak i negatywne. Jest to ważne, 
by w przyszłości strażacy mogli 
jeszcze skuteczniej realizować po-

wierzone im podczas akcji zadania. 
Przeprowadzenie w latach wcze-
śniejszych ćwiczeń na obiekcie 
ZZO w Gorlicach, w których bra-
ły udział jednostki PSP i OSP z po-
wiatu gorlickiego, przyczyniło się 
do sprawniejszego i poprawnego 
prowadzenia obu akcji ratowni-
czo-gaśniczych, które miały miej-
sce na tym obiekcie. Zakłady zago-
spodarowania odpadów to budyn-
ki o dużych powierzchniach oraz 
kubaturze, a składowane potęż-
ne ilości śmieci czy paliwa alter-
natywnego w przypadku pożaru 
wymagają użycia dużej ilości sił 
i środków. Wykorzystanie ciężkich 
samochodów gaśniczych i działek 
wodno-pianowych pozwoliło uzy-
skać wymaganą intensywność po-
dawania środka gaśniczego w sto-
sunku do zaistniałego pożaru (bar-
dzo duża ilość materiału palnego 
– ok. 1000 ton). Szybkie zadys-
ponowanie przez KDR samocho-
dów GCBM 18/16 z OSP Skołyszyn 
i GCBM 18/16 JRG nr 1 Nowy Sącz 
w dużej mierze wpłynęło na uzu-
pełnienie niedoboru wody potrzeb-
nej do gaszenia pożaru w pierw-
szej fazie działań, gdy nastąpił spa-
dek ciśnienia w sieci hydrantowej, 
spowodowany dużym zapotrze-
bowaniem na wodę. Zadyspono-
wanie sporej liczby zastępów OSP 
do działań pozwoliło na sprawną 
organizację zaopatrzenia wod-
nego z sieci hydrantowej i odda-
lonej o około 500 m rzeki Ropa, 
z której prowadzono nieprzerwa-
ne zasilanie samochodów dwoma 
liniami zasilającymi. Dzięki uży-
tym w działaniach dwóm podno-
śnikom hydraulicznym i podawa-
nym z nich prądom wody udało się 
nie dopuścić do przedostania się 
pożaru na zagrożony sąsiadujący 
obiekt producenta płyt warstwo-
wych oraz pomieszczenia biuro-
wo-socjalne, a także możliwe było 

dokładniejsze rozpoznanie sytu-
acji pożarowej.

Podział terenu akcji na czte-
ry odcinki bojowe zdecydowanie 
usprawnił organizację działań oraz 
umożliwił bezpośredni nadzór nad 
pracującymi ratownikami. Wprowa-
dzenie prądów wody ze stanowisk 
wyższych (usytuowanych na da-
chu budynku) w znacznym stop-
niu przyczyniło się do zlokalizo-
wania pożaru. Ściągnięcie do służ-
by dodatkowych funkcjonariuszy 
pozwoliło na zbudowanie zespo-
łu logistyki w ramach sztabu akcji, 
dzięki czemu bez zbędnej zwłoki 
realizowano nabijanie pustych bu-
tli w powiatowej stacji obsługi apa-
ratów powietrznych i dostarczanie 
napełnionych z powrotem na miej-
sce akcji. Korzystanie z pomocy 
instytucji oraz będących na miej-
scu zdarzenia pracowników i kie-
rownictwa zakładu zawsze przy-
nosi wymierne korzyści. Będący 
w sztabie akcji Prezes MPGK wraz 
z pracownikiem odpowiedzial-
nym za sieć wodno-kanalizacyjną 
na prośbę KDR-a o zwiększenie ci-
śnienia w miejskiej sieci wodocią-
gowej pomogli w realizacji tego 
zadania. Dzięki kierownictwu za-
kładu udało się skrócić czas akcji, 
ponieważ wyraziło zgodę na wy-
korzystanie dostępnych na miej-
scu ludzi i sprzętu, tj. samocho-
dów ciężarowych oraz koparko-
-ładowarek do wywozu materiału 
palnego (śmieci i paliwa alterna-
tywnego) z budynku na wybeto-
nowany plac wewnętrzny, nale-
żący do zakładu. 

Utrudnieniem w prowadzeniu 
i organizacji działań ratowniczych 
było nakładanie się koresponden-
cji radiowej na kanale powiatowym 
B012 przez zastępy OSP zgłaszają-
ce wyjazd do zdarzenia w pierw-
szej fazie działań. Łączny koszt ak-
cji wyniósł  44 055 zł. q


