Instrukcja o postępowaniu mieszkańców na wypadek powstania poważnej awarii przemysłowej na terenie
zakładu: Wytwórnia Pasz – CEDROB PASZE w Raciążu

NAZWA ZAKŁADU
Oznaczenie prowadzącego zakład:

(miejsce na logo zakładu)

Nazwa prowadzącego
zakład

CEDROB S.A.

Adres siedziby

06-400 Ciechanów, ul. Płocka 5

Telefon

+48 23 672 44 11, +48 23 675 04 00

Fax

+48 23 672 44 12

Strona WWW

www.cedrob.com.pl

e-mail

cedrob@cedrob.com.pl

NIP

566-000-44-55

REGON

130280786

Adres zakładu:
Nazwa

Wytwórnia Pasz – CEDROB PASZE w Raciążu

Kierujący Zakładem

Dorian Prusinowski

Adres

09-140 Ciechanów, ul. Płocka

Telefon

+48 883 312 840

FAX

+48 664 791 936

Osoba udzielająca i przekazująca informacje:
Stanowisko

Z-ca Dyrektora Zakładu Produkcji Pasz Tomasz Walerowicz

Telefon kontaktowy

+48 662 299 981

FAX

+48 664 791 936

e-mail

tomasz.walerowicz@cedrob.com.pl
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PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAKŁADZIE
1. Rodzaj zakładu ze względu na stwarzane ryzyko, charakter działalności zakładu,
rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie.
Zakład Dużego Ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej w rozumieniu art. 248 ustawy
Prawo ochrony środowiska. Na terenie zakładu zlokalizowano park 3 podziemnych
zbiorników magazynowych na propan-butan (LPG) o pojemności 200 m3 każdy.
Faktyczna pojemność parku zbiorników (85% pojemności nominalnej zbiorników)
wynosi 293,25 Mg. Zbiorniki zasilają w gaz płynny LPG:
− lokalną kotłownie gazową o mocy 6 MW,
− suszarnię zboża o mocy 5 MW.
Na terenie Wytwórni pasz CEDDROB –PASZE w Raciążu odbywać się będzie:
− produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
− sprzedaż hurtowa zboża i pasz dla zwierząt,
− transport drogowy towarów,
− działalność związana z pakowaniem,
Na terenie zakładu zagrożenia związane z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej dotyczą uwolnienia substancji skrajnie łatwopalnej (mieszaniny gazu
skroplonego propan – butan LPG) wraz z jej pożarem lub wybuchem. Skutki zdarzenia
awaryjnego określone w Raporcie o Bezpieczeństwie mogą wykraczać poza teren zakładu
w przypadku zaistnienia najbardziej niekorzystnego zdarzenia związanego ze znaczącym
uwolnieniem gazu LPG. Prawdopodobieństwo takiego zdarzenia jest bardzo nikłe z uwagi
na zastosowane w zakładzie systemy bezpieczeństwa. Ponadto w instalacji i zbiornikach
na terenie zakładu występują strefy zagrożenia wybuchem pyłów zbożowych, będące poza
obszarem zagrożenia poważną awarią przemysłową.
2. Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie oraz skutki możliwe
do przewidzenia.
Lp.

Nazwa zagrożenia*

Skutki**

1.

Uwolnienie gazu płynnego LPG

− pożar
− wybuch,
− działanie toksyczne uwolnionej
chmury gazu na niewielkiej
przestrzeni,

2.

Pożar bezpośrednio zagrażający autocysternie
roztankowującej gaz płynny na terenie zakładu

−

BLEVE

* wybuch, pożar, działanie toksyczne dla środowiska (człowieka), działanie rakotwórcze itp.
** skażenie środowiska, zatrucia, poparzenia itp.
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3. Współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w zakresie
postępowania w przypadku wystąpienia awarii oraz ograniczania jej skutków.
− Państwowa Straż Pożarna: kierowanie i koordynacja działań ratowniczo-gaśniczych,
ewakuacja ludności
− Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska: określenie możliwości skażenia
środowiska
− Inne:
o Policja –zabezpieczenie terenu, informowanie okolicznej ludności o
konieczności ewakuacji, informacja o punkcie koncentracji ewakuowanych,
o Urząd Miejski w Raciążu – miejsce koncentracji ewakuowanej ludności w
przypadku dużego wycieku gazu lub możliwości wystąpienia BLEVE
autocysterny w gazem,
o Zakład Handlu Paliwami CEDROB SA – podstawienie w razie konieczności
zapasowych pustych autocystern do przestankowania gazu.
4. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.
Po wystąpieniu zagrożenia wszyscy pracownicy są zobowiązani do natychmiastowego
powiadomienia:
− pracowników przebywających w najbliższym otoczeniu
− Kierownika Wytworni lub bezpośredniego przełożonego.
Po otrzymaniu informacji o wystąpieniu zagrożenia Kierownik Wytwórni Pasz lub
osoba go zastępująca podejmuje decyzje o konieczności ewakuacji pracowników.
Najważniejszym czynnikiem jest zapewnienie bezpieczeństwa autocysternie z gazem,
bo jej zagrożenie jest również największym zagrożeniem na terenie Wytwórni Pasz.
Jeśli autocysterna byłaby zagrożona, należy zawsze dążyć do redukcji jej zagrożenia,
poprzez usunięcie jej z zagrożonego terenu lub szybką likwidację przyczyny
zagrożenia. Charakter pracy Wytwórni Pasz w Raciążu powoduje, że w zagrożonym
terenie będzie znajdowało się od kilku do kilkunastu pracowników Wytwórni. Brak
syren alarmowych powoduje konieczności ich ustnego powiadamiania o zagrożeniu i
konieczności ewakuacji. Pracownicy natychmiast się ewakuacją do miejsca
koncentracji przy głównym wjeździe na teren zakładu.
Po przeprowadzeniu ewakuacji należy:
− przeliczyć wszystkich pracowników i użytkowników obiektów,
− ustalić czy na terenie mogły przebywać osoby postronne,
− przekazać informację o powyższych ustaleniach do kierującego działaniami
ratowniczymi z ramienia straży pożarnej, informując go m.in., gdzie osoby
które nie odliczyły się mogą przebywać (gdzie ostatnio były widziane, gdzie
jest miejsce ich pracy lub odpoczynku),
− nie pozwolić na rozchodzenie się pracowników/użytkowników do czasu ich
zwolnienia do domu przez kierującego działaniami ratowniczymi w
porozumieniu z zarządzającym zakładem i ewentualnie organami
dochodzeniowymi.
W przypadku uwolnienia dużej ilości gazu lub wystąpienia bezpośredniego
zagrożenia autocysterny z gazem propan-butan, konieczne jest zawiadomienie Policji
oraz przekazanie prośby o poinformowaniu wszystkich okolicznych mieszkańców i
pracowników innych firm w promieniu 1000 m od parku zbiorników o konieczności
natychmiastowej ewakuacji poza zagrożony obszar – miejsce koncentracji
ewakuowanych to Urząd Miejski w Raciążu przy Placu Adama Mickiewicza w
Raciążu.
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Instrukcja postępowania na wypadek powstania awarii na terenie
WYTWÓRNI PASZ – CEDROB PASZE w Raciążu
Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców oraz
sposoby ich zachowania się na wypadek wystąpienia zagrożenia
ZASADY OGÓLNE
1. Sygnały alarmowe (alarmy):
W przypadku uwolnienia gazu do atmosfery, system detekcji gazu uruchomi
sygnalizator optyczno-akustyczny informując o zagrożeniu. Pracownicy którzy
usłyszą sygnał sygnalizatora zobowiązani są natychmiast powiadomić o powyższym
kierownictwo zakładu. Kierownictwo zakładu nakazuje wówczas podjęcie ewakuacji
pracowników pracujących najbliżej parku zbiorników.
Wszyscy pracownicy, kierowcy osoby aktualnie przebywające na terenie zakładu
zbierają się w punkcie ewakuacyjnym zlokalizowanym w budynku administracyjno
biurowym. W czasie nieobecności na terenie zakładu kierownictwa (po godzinach
pracy) ochrona obiektu dysponuje wykazem telefonów do kierownictwa i
pracowników zakładu, w celu alarmowania w sytuacjach awaryjnych.
2. Miejsca zbiórki dla osób ewakuowanych:
Z terenu zakładu – przy wjeździe głównym do zakładu, obok budynku biurowego
Poza terenem zakładu – tylko przy uwolnieniu dużej ilości gazu lub zagrożeniu
BLEVE autocysterny z gazem – Urząd Miejski w Raciążu przy Placu Adama
Mickiewicza 17 w Raciążu
3. Komunikat o ostrzeżeniu (zgodny z przyjętymi w zakładzie procedurami
i instrukcjami):
dla zakładu:
„ UWAGA wystąpiło zagrożenie poważną awarią przemysłową na terenie zakładu.
Proszę natychmiast przerwać prace oraz spokojnie udać się do miejsca koncentracji
ewakuowanych”
dla okolicznych mieszkańców:
„ UWAGA wystąpiło zagrożenie poważną awarią przemysłową na terenie Wytwórni
Pasz CEDROB PASZE SA w Raciążu. Proszę natychmiast przerwać prace oraz
spokojnie udać się do miejsca koncentracji ewakuowanych – Urzędu Miejskiego w
Raciążu przy Placu Adama Mickiewicza 17”
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA
1. W przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby
wskazywać na wystąpienie awarii, np..:
• unoszący się dym, wzmożony ruch pojazdów ekip ratowniczych na terenie
zakładu;
• silnie wyczuwalny zapach gazu płynnego;
należy:
• być przygotowanym do ewentualnej ewakuacji – zabieramy tylko
najważniejsze dokumenty (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, etc),
• sprawdzamy, gdzie przebywają osoby najbliższe, ustalany czy w najbliższym
czasie nie planują powrotu do miejsca zamieszkania, informujemy ich o
sytuacji;
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•

jeśli potrzebujemy udziału innych osób do własnej ewakuacji, a w obecnej
chwili nikt taki w pobliżu nie przebywa, informujemy o powyższym fakcie
Policje tel. 997 lub Państwową Straż Pożarna – tel. 998.

W PRZYPADKU OGŁOSZENIA EWAKUACJI
1. Po usłyszeniu sygnału alarmowego lub innego wezwania do opuszczenia mieszkania,
zachowując spokój, bezzwłocznie:
• opuścić miejsce zamieszkania/pracy i udać się do miejsca koncentracji
ewakuowanych – Urząd Miejski w Raciążu przy Placu Adama Mickiewicza
17;
• zgłosić swoje przybycie osobom odpowiadającym za koncentracje
ewakuowanych, podając imię i nazwisko oraz adres;
2. Wykonuj polecenia osób przeprowadzających ewakuację.
3. Nie oddalaj się do czasu uzyskania zezwolenia na powrót do domu lub udanie się do
innego miejsca;

W czasie ewakuacji zachowaj szczególną ostrożność.
Pamiętaj akcja ratownicza trwa!
WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH ORAZ ADRESÓW WOJEWÓDZKICH,
POWIATOWYCH I GMINNYCH ORGANÓW I SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PODJĘCIE
DZIAŁAŃ OPERACYJNO-RATOWNICZYCH
NAZWA JEDNOSTKI

NUMERY
ALARMOWE

ADRES

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej w
Płońsku

ul. Rutkowskiego 16
09-100 Płońsk

998
112

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w
Warszawie

ul. Polna 1
00-622 Warszawa

tel. (22) 31 99 106
fax. (22) 84 40 072

Urząd Miejski w Raciążu

PL. Adama Mickiewicza
17

Starostwo Powiatowe w
Płońsku – Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego w
Płońsku

ul. Płocka
09-100 Płońsk

tel. (23) 679 11 63
fax. (23) 679 18 65
tel. (23) 679-11-63
fax (23) 679-18-63
Pn-Pt – 730 – 1500
tel. (23) 663 24 23
fax (23) 662 99 52
So-N i święta
tel. (23) 662 27 16
fax (23) 662 27 87

UWAGI
Najbliższa terenowo jednostka
organizacyjna PSP
Powiatowe Stanowisko
Kierowania – dyżury 24h
Wojewódzkie Stanowisko
Koordynacji Ratownictwa –
dyżury 24h
Urząd Miejski
Pracownik ds. zarządzania
kryzysowego

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego w
Płońsku

tel. alarmowy
całodobowy
602 254 720
OSP KSRG w Raciążu
Mazowiecki Wojewódzki
Inspektor Ochrony Środowiska
Komenda Powiatowa Policji w
Płońsku

Ul. Kilińskiego 23
09-140 Raciąż
ul. Bartycka 110A
00-716 Warszawa
Ul. 1-go Maja 3
09-100 Płońsk

tel. (23) 679-11-25
tel. (22) 651-06-60,
651-06-75, 651-07-07
fax: (22) 651-06-76
997
(23) 662 15 00

Najbliższa jednostka OSP
KSRG
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
Jednostka Policji
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INNE INFORMACJE WAŻNE DLA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW
Zgodnie z przyjętą w zakładzie polityka bezpieczeństwa określoną w Raporcie o
Bezpieczeństwie, zakład w trybie ciągłym doskonali przyjęty system bezpieczeństwa
zapobiegający możliwości powstania awarii przemysłowej oraz minimalizuje możliwość
powstania awarii na terenie zakładu, poprzez działania organizacyjne i techniczne.

UWAGA!!!
UPEWNIJ SIĘ, ŻE WSZYSCY CZŁONKOWIE TWOJEJ RODZINY
WIEDZĄ JAK ZACHOWAĆ SIĘ NA WYPADEK
POWSTANIA ZAGROŻENIA

Instrukcję opracowano w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie we współpracy
z prowadzącym zakład o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Wytwórnią Pasz CEDROB PASZE
w Raciążu
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