INFORMACJA O ŚRODKACH
BEZPIECZEŃSTWA
I SPOSOBACH
POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU
WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ
AWARII
PRZEMYSŁOWEJ
P.P.H.U. TOMPOL Tomasz Pietrus
Zakład w m. Krążkowy 51E
63-600 Kępno

Podstawa prawna:
Art. 261 ust. 5 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (tj. Dz. U. 2017, poz. 519), nakładający na prowadzącego
zakład o zwiększonym ryzyku oraz organy gminy dodatkowe obowiązki
informacyjne wskazane w tych przepisach.
Na podstawie ww. przepisów zakład P.P.H.U. TOMPOL Tomasz Pietrus
został zobowiązany do dostarczenia informacji na temat środków
bezpieczeństwa i sposobów postępowania w przypadku wystąpienia
poważnych awarii jednostkom organizacyjnym systemu oświaty i pomocy
społecznej, zakładom opieki zdrowotnej oraz określonym w wykazie
zamieszczonym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu,
o którym mowa w art. 260 ust. 1 oraz innym podmiotom i instytucjom
służącym społeczeństwu, które mogą zostać dotknięte skutkami takich
awarii oraz udostępniania tych informacji społeczeństwu.
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dużego ryzyka wystąpienia awarii.
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1. Oznaczenie prowadzącego zakład
Nazwa zakładu: P.P.H.U. TOMPOL Tomasz Pietrus
Adres: Krążkowy 51E, 63-600 Kępno
Właściciel: Tomasz Pietrus
Kontakt: e-mail: tompolkepno@o2.pl

Ryc. 1. Lokalizacja zakładu
(Źródło: http://google.pl/maps)

2. Wskazanie osoby przykazującej informację
Właściciel: Tomasz Pietrus
Kontakt: e-mail: tompolkepno@o2.pl
Telefon: + 48 62 79 110 22

3. Oświadczenie, że zakład podlega przepisom
zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii

dotyczącym

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (tj. Dz. U. 2017, poz. 519) i Rozporządzeniem Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości
znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o

zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016, poz. 138),
zakład w m. Krążkowy został zaliczony do zakładów o zwiększonym
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W związku z powyższym zostały opracowane dokumenty i wykonane
procedury wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i
aktów wykonawczych do tej ustawy:
a) zgłoszenie zakładu w m. Krążkowy jako Zakładu Zwiększonego
Ryzyka
b) opracowanie Programu Zapobiegania Poważnym Awariom
4. Zakres działalności prowadzonej w zakładzie
Przedmiotem działalności zakładu w m. Krążkowy jest:
- produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych,
- produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.
Podstawowy profil działalności zakładu stanowi produkcja i sprzedaż
materaców z pianki poliuretanowej.
5. Rodzaje substancji niebezpiecznych występujących na terenie
zakładu w m. Krążkowy oraz ich charakterystyka.
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Substancje
lub
kategorie
substancji
stwarzających
zagrożenia
2,4’
toluilendwuizocyjanian 80%
2,6’
toluilendwuizocyjanian 20%
oktanian cyny (II) –
CAS nr 301-10-0
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dipropylenowy
25265-71-8
trietylenotetramina
(TEDA) 280-57-9
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(2,2'-iminodiethanol)
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3
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200

DABCO
33
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50

200
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2

2

6. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w
przypadku wystąpienia awarii
P.P.H.U. TOMPOL Tomasz Pietrus jest świadoma spoczywającej na niej
odpowiedzialności za bezpieczeństwo w zakładzie oraz w jego otoczeniu.

Kierownictwo zakładu zdając sobie sprawę ze zwiększonego ryzyka
wystąpienia
poważnej
awarii
przemysłowej
spowodowanego
zgromadzeniem na terenie zakładu dużych ilości substancji
niebezpiecznych, prowadzi działania mające na celu maksymalne
ograniczenie prawdopodobieństwa jej wystąpienia.
Realizacja celów związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem skutków
ewentualnych awarii przemysłowych, przekłada się na podejmowanie
działań organizacyjnych i technicznych, mających na celu ograniczenie do
minimum ryzyka i zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością.
W zakładzie przywiązuje się dużą wagę do działań poświęconych
osiągnięciu wysokich standardów bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi,
realizowanych procesów przemysłowych, a także ochrony środowiska
naturalnego. Celem nadrzędnym w działalności zakładu jest zapobieganie
powstawaniu zdarzeń, które mogą prowadzić do wystąpienia
niebezpiecznych sytuacji w trakcie pracy instalacji, a w konsekwencji do
powstania poważnej awarii przemysłowej, takiej jak pożar czy wybuch.
W związku z powyższym, wystąpienie poważnej awarii potencjalnie
istnieje, jednak jest ono zminimalizowane poprzez działania organizacyjno
– techniczne. Technologie produkcji są dobrze znane od wielu lat, załoga
legitymuje się dużym doświadczeniem zawodowym. Produkcja na bieżąco
jest monitorowana, zaburzenia procesów technologicznych są zawsze
dokładnie analizowane. Ponadto produkcja na zakładzie oraz poprawność
wywiązywania się z obowiązków prowadzącego Zakład Zwiększonego
Ryzyka podlega stałemu nadzorowi, prowadzonym przez służby
zewnętrzne t.j. Państwową Straż Pożarną oraz Inspekcję Ochrony
Środowiska.

7. Procedury powiadamiania ludności i właściwych organów
administracji o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu
W razie wystąpienia awarii lub zaistnienia realnej możliwości jej
wystąpienia:
1) każdy, kto zauważy wystąpienie awarii, jest obowiązany
niezwłocznie zawiadomić o tym osoby znajdujące się w strefie
zagrożenia oraz jednostkę Państwowej Straży Pożarnej, Policji albo
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (art. 245 ustawy Prawo
ochrony środowiska) - informacje o zdarzeniach całodobowo
przyjmuje Powiatowe Stanowisko Kierowania Państwowej Straży
Pożarnej w Kępnie pod numerem 998 lub 112,

2) podmiot, który otrzymał informację o awarii przemysłowej
niezwłocznie przekazuje ją do pozostałych podmiotów,
3) po otrzymaniu zgłoszenia dyżurny operacyjny stanowiska
kierowania PSP wszelkimi dostępnymi środkami potwierdza rodzaj i
skalę zdarzenia,
4) w przypadku realnej możliwości rozprzestrzenienia zagrożenia poza
granice zakładu na obszary, w których mogą przebywać ludzie,
kierujący działaniem ratowniczym podejmuje decyzję w sprawie
ewakuacji ludności i przekazuje dyżurnemu operacyjnemu polecenie
uruchomienia procedur alarmowania,
5) kierujący działaniem ratowniczym w porozumieniu z dyżurnym
operacyjnym PSP, na podstawie informacji o zdarzeniu oraz
panujących aktualnie warunków atmosferycznych określa obszar, z
którego należy przeprowadzić ewakuację ludności,
6) dyżurny operacyjny PSP przekazuje polecenie uruchomienia dla
danego obszaru syren alarmowych,
7) burmistrz miasta i gminy Kępno określa środki i miejsca ewakuacji
ludności z terenu wskazanego przez dyżurnego operacyjnego PSP
oraz uruchamia procedurę przeprowadzenia ewakuacji,
8) dyżurny operacyjny PSP dysponuje na obszar zagrożony pojazdy z
urządzeniami rozgłoszeniowymi w celu ostrzegania mieszkańców o
zagrożeniu oraz informowania o kierunkach i środkach ewakuacji,
9) w przypadku konieczności użycia większej ilości w/w pojazdów,
dyżurny operacyjny PSP przekazuje także informację do
Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa oraz do
Komendy Powiatowej Policji w Obornikach, które dysponują
odpowiednie siły i środki z innych powiatów,
10)
dyżurny operacyjny PSP przekazuje do lokalnych rozgłośni
radiowych polecenie emisji komunikatów dla ludności,
11)
brzmienie komunikatów dyżurny ustala z Komendantem
Powiatowym PSP w Kępnie oraz Burmistrzem Miasta Kępno.
8. Odniesienie do
Ratowniczego

Zewnętrznego

Planu

Operacyjno

Nie dotyczy
9. Miejsca uzyskania innych informacji
• Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, tel. 61 82 15 200
• Komenda Powiatowa Policji w Kępnie, tel. 62 79 15 200

–

