MAGICTIME Małgorzata Michalska
Zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r (Dz.U. z 2016 r. poz. 138 z
późn. zm.) 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, firma MAGICTIME Małgorzata Michalska została zaliczona do zakładów o
zwiększonym ryzyku wystąpienia takiej awarii.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz.
799) w Tytule IV „poważne awarie” nakłada na Zakład i prowadzącego go, obowiązki, mające na celu
zapobieganie awariom przemysłowym i przeciwdziałanie skutkom ich powstania.
1. Oznaczenie prowadzącego zakład
Właściciel firmy – Małgorzata Michalska
Siedziba Firmy:
51-501 Wrocław
Ul. Swojczycka 38
2. Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym
Prowadzący zakład dokonał zgłoszenia o którym mowa w art. 250 ust. 1 ustawy Prawo
ochrony środowiska: do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu oraz
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu;
3. Opis działalności zakładu
Zakład magazynuje materiały pirotechniczne i prowadzi ich dystrybucję na terenie Polski.
4. Składowane substancje niebezpieczne decydujące o zaliczeniu zakładu do zakładu o
zwiększonym ryzyku
Rodzaj i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych

Lp

Kategorie substancji
stwarzających zagrożenia

Nazwa i kod kategorii

Maksymalna ilość magazynowanej
substancji niebezpiecznej [Mg]
ILOŚĆ PROGOWA
ZZR

1
2

P1a - Materiały wybuchowe
Pb1 - Materiały wybuchowe

wybuchowe, podklasa 1.3.
wybuchowe, podklasa 1.4.

10
50

5. Sposób ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii
przemysłowej
W przypadku substancji wybuchowych podklasy 1.3. i 1.4. poważną awarią jest wybuch
zmagazynowanych substancji. Zakład posiada szereg zabezpieczeń przeciwdziałających lub
ograniczających skutki takiej awarii. W przypadku wystąpienia zagrożenia powstania awarii
osoby które zauważą niebezpieczeństwo zobowiązane są do:
- niezwłocznego powiadomienia o tym osób znajdujących się w strefie zagrożenia
- powiadomienia kierownictwa zakładu
- powiadomienia:
Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP
we Wrocławiu TEL. 71 36 82 236
- przystąpienia, w miarę możliwości, do ewakuacji zagrożonych osób
- wycofania się poza strefę wybuchu i zabezpieczenia dróg dojścia
W przypadku zaistnienia awarii należy niezwłocznie:
- powiadomić:
Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP
we Wrocławiu TEL. 71 36 82 236
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu TEL. 71 327 30 00
- powiadomić kierownictwo zakładu
- udzielić pomocy osobom poszkodowanym
- o ile to możliwe, zabezpieczyć drogi dojazdowe przed dostępem osób postronnych i
udrożnić je dla dostępu służb ratowniczych
O zaistnieniu awarii należy również niezwłocznie powiadomić właściwego Wojewódzkiego
Inspektora Ochrony Środowiska.

