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Cel i zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie informacji o rodzaju instalacji i istniejących 

systemach zabezpieczeń dla MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. – zakładu 

stwarzającego zagrożenie wystąpienia awarii przemysłowej. 

Kwalifikację zakładu przeprowadzono na podstawie obowiązujących przepisów prawnych: 

1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 

t.j.); 

2. Rozporządzenia 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. 2016 poz. 138). 

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska spółka 

MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. zobowiązana jest do dokonania zgłoszenia 

magazynów MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k., jako zakładu o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, właściwemu organowi Państwowej Straży 

Pożarnej oraz Wojewódzkiemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (WIOŚ).  

Niniejsze opracowanie jest aktualizowanym Zgłoszeniem, odzwierciedlającym sytuację 

z kwietnia 2023 roku. 

Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie: MAGICTIME Małgorzata Michalska 

Sp.k., ul. Swojczycka 38, 51-501 Wrocław, przez firmę: BHP CONSULTING Grzegorz 

Brykała, ul. Kazimierza Wielkiego 10 A lok. 6, 09-400 Płock. 
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1. Oznaczenie prowadzącego zakład oraz kierującego zakładem 

Prowadzącym Zakład i Kierującym Zakładem jest: 

Małgorzata Michalska – Komandytariusz 

e-mail: megi@magictime.info 

tel.: 601 838 416 

 

Siedziba Spółki: 

MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. 

ul. Swojczycka 38, 51-501 Wrocław 

tel.: 71 372-99-76, 71 372-99-77, 71 372-99-78, 71 372 88 99 

tel. kom.: 695 838 808, 697 868 878 

 

Siedziba Prowadzącego Zakład / Kierującego Zakładem i Adres zakładu: 

MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. 

ul. Swojczycka 38, 51-501 Wrocław 

 

Adres strony internetowej zakładu: 

www.magictime.info 

 

Informacja o tytule prawnym 

Wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000987244. 

Aktualny odpis z KRS stanowi Załącznik 1.  

 

Magazyny MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. są zlokalizowane w budynku nr 1 oraz 

obiektach kontenerowych, zgodnie ze szkicem przedstawionym na rys. 1. 

Rodzaj użytku gruntowego: działki o nr ewid.: 8/19, 8/27, 8/29, 8/36, 8/37, 8/38, 8/39, 8/42, 

8/43, 8/44, 8/45, 8,46, 8/51, 8/58, 8/71, obręb 0064 Swojczyce, gmina Wrocław Miasto 

stanowią własność GOLDPARK Małgorzata Michalska SP.J. 

Przeznaczenie użytku gruntowego: teren magazynów MAGICTIME Małgorzata Michalska  

Sp.k. jest objęty Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Wrocławia, tekst jednolity przyjęty Uchwałą nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 

stycznia 2018 r. i jest oznaczony jako tereny usługowe i mieszkaniowo-usługowe oraz tereny 

przemysłowe. 

 

Informacja o rozkładzie czasu i systemie pracy 

Praca w MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. odbywa się od pon. do sob. w systemie 8 

godzinnym (8.00-16.00). 
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2. Charakter prowadzonej działalności 

MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. prowadzi działalność w zakresie importu, eksportu 

i sprzedaży krajowej fajerwerków. Fajerwerki są importowane bezpośrednio z Chin, 

składowane w magazynach MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. i sprzedawane. 

Asortyment fajerwerków MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. jest znany zarówno 

w Polsce jak i w krajach całej Europy. Ścisła współpraca z selektywnie wybranymi, 

sprawdzonymi i doświadczonymi partnerami gwarantuje uzyskanie wysokiej jakości 

produktów, atrakcyjność kompozycji, niezawodność i bezpieczeństwo działania fajerwerków. 

MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. posiada powierzchnię magazynową umożliwiającą 

zapewnienie ciągłości sprzedaży pełnego asortymentu pirotechniki przez cały rok. Na terenie 

MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. znajduje się również własny skład celny. Magazyny 

z rampami zapewniają wygodę załadunku i odpowiednią izolację od wilgoci, co zapewnia 

stabilność działania fajerwerków i ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo użycia.  

 

3. Rodzaj instalacji i istniejące systemy zabezpieczeń 

3.1. Rodzaj instalacji zakładu 

W MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. jest prowadzone magazynowanie fajerwerków. 

MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. nie prowadzi produkcji. Zagrożenie poważną 

awarią przemysłową występuje w magazynach MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. w 

związku z magazynowaniem fajerwerków – materiałów wybuchowych, będących 

substancjami niebezpiecznymi zaliczonymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 29 stycznia 2016r. 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. 2016 poz. 138) do kategorii: 

▪ P1a – Materiały wybuchowe, podklasa 1.3: Expl 1.3  

▪ P1b – Materiały wybuchowe, podklasa 1.4: Expl 1.4  

Maksymalna ilość mieszaniny wybuchowej zawartej w materiałach wybuchowych 

składowanych w magazynach wynosi: 

▪ 20 Mg dla kategorii P1a – Materiały wybuchowe, podklasa 1.3: Expl 1.3 (wartości 

progowe: 10 Mg dla ZZR, 50 Mg dla ZDR); 

▪ 80 Mg dla kategorii P1b – Materiały wybuchowe, podklasa 1.4: Expl 1.4 (wartości 

progowe: 50 Mg dla ZZR, 200 Mg dla ZDR). 

i przekracza wartości progowe kwalifikujące zakład do zakładu o zwiększonym ryzyku (ZZR). 

Przekroczona jest również zawartość substancji niebezpiecznych dla zakładu 

o zwiększonym ryzyku (ZZR) wynikająca z zasady sumowania określonej rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju (Dz. U. 2016 poz. 138). 
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MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. znajduje się w budynku nr 1 oraz kontenerach 

magazynowych (trzech): 

Budynek magazynowy nr 1 

▪ Powierzchnia 1395 m2 

▪ Wysokość 6 m 

▪ Gęstość obciążenia ogniowego·218,48 MJ/m2, dla części magazynowej 

Obiekt magazynowy nr 4 (3 szt. kontenerów A,C,E, (z pięciu) jednokondygnacyjne parterowe 

bez podpiwniczenia) 

▪ Powierzchnia 3 x 13,86 m2 

▪ Wysokość 2,6 m 

▪ Gęstość obciążenia ogniowego przy powierzchni 5 szt. tj.69,30 m2, 1157 MJ/m2 

 

Pozostałe budynki stanowiące własność GOLDPARK Małgorzata Michalska SP.J.: 

Budynek magazynowy nr 2 

część murowana: 

▪ Powierzchnia 640 m2 

▪ Wysokość 5,4 m  

część stalowa: 

▪ Powierzchnia 590 m2 

▪ Wysokość 9,0 m  

▪ Gęstość obciążenia ogniowego 219,74 MJ/m2, dla części magazynowej (murowanej 

i stalowej) 

Budynek magazynowy nr 3 

▪ Powierzchnia 1210 m2 

▪ Wysokość 8,5 m 

▪ Gęstość obciążenia ogniowego 223,78 MJ/m2 

Obiekt magazynowy nr 4 (2 szt. kontenerów B, D (z pięciu) jednokondygnacyjne parterowe 

bez podpiwniczenia) 

▪ Powierzchnia 2 x 13,86 m2 

▪ Wysokość 2,6 m 

▪ Gęstość obciążenia ogniowego przy powierzchni 5 szt. 69,30 m2, 1157 MJ/m2 

Każdy budynek stanowi jedną strefę pożarową (w budynku nr 1 – część administracyjna ZL). 

Rozmieszczenie budynków i obiektów na terenie GOLDPARK Małgorzata Michalska SP.J. 

przedstawiono na rys. 1. 
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W budynku magazynowym nr 1 i obiekcie magazynowym nr 4 (w trzech kontenerach) 

znajdują się fajerwerki – materiały wybuchowe należące do kategorii: 

▪ P1a – Materiały wybuchowe, podklasa 1.3: Expl 1.3  

▪ P1b – Materiały wybuchowe, podklasa 1.4: Expl 1.4  

Łączna ilość materiałów wybuchowych znajdujących się w zakładzie nie przekroczy: 

▪ 20 Mg dla kategorii P1a – Materiały wybuchowe, podklasa 1.3: Expl 1.3  

▪ 80 Mg dla kategorii P1b – Materiały wybuchowe, podklasa 1.4: Expl 1.4  

W pozostałych budynkach i obiektach GOLDPARK Małgorzata Michalska SP.J. mogą 

znajdować się różne towary, które nie zawierają substancji niebezpiecznych w ilościach 

stwarzających zagrożenie poważną awarią. 

Aktualnie w części budynku nr 2 (stalowa) – magazynie nr 5 stanowiącej własność 

GOLDPARK Małgorzata Michalska SP.J. i wynajętej innemu podmiotowi gospodarczemu 

znajdują się agregaty prądotwórcze, w magazynie nie występują substancje niebezpieczne 

w ilościach stwarzających zagrożenie poważną awarią.  

Możliwe jest rozszerzenie obszaru wynajmowanego o kolejne powierzchnie magazynowe. 

W przypadku planowanego wprowadzenia na teren GOLDPARK Małgorzata Michalska SP.J. 

substancji niebezpiecznych, które stwarzałyby zagrożenie poważną awarią, zgodnie z art. 

250 punkt 5 i 9 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 t.j.) takie 

zamierzenie zostanie zgłoszone właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej 

w terminie co najmniej 30 dni przed dniem jej wprowadzenia. Zgłoszenie zostanie 

równocześnie przekazane do wiadomości wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. 
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Rys. 1. Szkic terenu MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. 
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3.2. Istniejące systemy zabezpieczeń 

Na terenie MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. zainstalowane są urządzenia i systemy 

bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania wystąpieniu poważnej awarii i ograniczania jej 

skutków. Ich skuteczność działania będzie sprawdzana podczas bieżących, 

systematycznych kontroli. 

Techniczne systemy zabezpieczeń 

▪ Drzwi do magazynów MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. są zamknięte i na 

drzwiach do magazynów są codziennie zakładane plomby 

▪ Powierzchnia MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. jest chroniona przez firmę 

ochroniarską Solid 

▪ MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. posiada system alarmowy - przycisk alarmu 

pożarowego są zlokalizowane na budynku nr 1, przycisk musi zostać wciśnięty przez 

pracownika w celu uruchomienia alarmu pożarowego; zwolnienie przycisku wyłącza 

alarm. Sygnałem alarmowym jest sygnał syreny alarmowej, po usłyszeniu którego należy 

natychmiast opuścić budynek, komunikacja może zostać uzupełniona ustnie i przez sieć 

telefonów wewnętrznych i telefony komórkowe 

▪ Budynki / obiekty magazynowe posiadają instalację odgromową i elektryczną 

▪ Przy wejściach do magazynów zostały zamontowane urządzenia deelektryzujące celem 

realizowania ochrony antyelektrostatycznej poprzez odprowadzenie ładunków 

wytworzonych na ciele pracowników ograniczając możliwość naelektryzowania 

▪ Zastosowano główny wyłącznik prądu zlokalizowany w budynku nr 1 oraz 

przeciwpożarowy wyłącznik prądu w budynku nr 1, a także przeciwpożarowe wyłączniki 

prądu w budynkach nr 2 i nr 3 nienależących do MAGICTIME Małgorzata Michalska 

Sp.k. 

▪ Zostały dokonane uszczelnienia przejść przez strefę pożarową instalacji elektrycznej 

i wodociągowej w budynku głównym (w budynku głównym jest zlokalizowane biuro) – 

masa ochronna CP611A oraz zaprawa ogniochronna PROMSTOP 

▪ Zapewniono wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru z sieci wodnej z hydrantami 

znajdującej na terenie GOLDPARK Małgorzata Michalska SP.J. 

o hydrant zewnętrzny przy północno – wschodnim narożniku budynku nr 1, 

o hydrant w centralnej części terenu przy drodze wewnętrznej, 

o hydrant na prawo od wjazdu bramą główną na terenie zielonym, 

▪ MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. jest wyposażony w wymagane urządzenia 

przeciwpożarowe – gaśnice, odpowiednio dobrane i utrzymywane oraz hydrant 

wewnętrzny H25 w budynku nr 1 

▪ Zapewniono drogi dojazdowe dla jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie 

GOLDPARK Małgorzata Michalska SP.J.: 

o Budynek nr 1: Droga wewnętrzna z płyt betonowych przebiega wzdłuż dłuższego 

boku zachodniego budynku i spełnia odpowiednie wymogi odległości 

i zawracania, 
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o Budynek nr 2: Droga zapewniona wzdłuż jednego z boków budynku dłuższego, 

przejazd bez zawracania,  

o Budynek nr 3: Droga zapewniona wzdłuż jednego z boków budynku dłuższego, 

zapewniony przejazd bez zawracania,  

o Obiekt nr 4: Droga pożarowa dla tego obiektu przebiega w odległości 15 m od 

skrajnego kontenera i zapewnia możliwość prowadzenia skutecznych działań 

ratowniczych, 

▪ Zapewniono apteczkę pierwszej pomocy. 

 

Organizacyjne systemy zabezpieczeń 

Organizacyjne środki zapobiegania awariom wynikają z polityki firmy i zarządzeń 

wewnętrznych: 

▪ Opracowano i wdrożono Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego 

▪ Obowiązują określone Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego zakazy używania 

otwartego ognia, zakaz palenia tytoniu 

▪ Opracowano i wdrożono zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego 

zagrożenia 

▪ Wykonywanie prac związanych z przyjmowaniem, magazynowaniem i wydawaniem 

towarów wyłącznie przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje 

▪ Szkolenia stanowiskowe i okresowe szkolenia bhp mające na celu przekazywanie wiedzy 

potrzebnej do działań rutynowych, w sytuacjach nieprawidłowego przebiegu pracy oraz 

w przypadku awarii 

▪ Zastosowanie odpowiednich procedur przy pracach serwisowych i remontowych, zgodnie 

z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego 

▪ Zastosowanie procedur przy wykonywaniu prac pożarowo niebezpiecznych, zgodnie 

z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, potwierdzenie protokołem oraz wpisem 

w Książce kontroli prac pożarowo niebezpiecznych 

▪ Utrzymywanie w sprawności technicznej urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic - 

potwierdzone protokołami 

 

4. Rodzaje, kategorie i ilości oraz charakterystyka fizykochemiczna, pożarowa 

i toksyczna substancji niebezpiecznych 

Na terenie MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. występują substancje niebezpieczne 

w ilości przekraczającej wartości progowe dla zakładu o zwiększonym ryzyku (ZZR) 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej określone rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

z dnia 29 stycznia 2016r. 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. 2016 poz. 138) zgodnie 

z informacją w tabeli 1. 
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Tabela 1. Wykaz substancji niebezpiecznych kwalifikujących MAGICTIME Małgorzata 

Michalska Sp.k. do ZZR 

Lp. 
Nazwa 

substancji 
Klasyfikacja 

Kategoria 

zagrożenia 

Maksymalna 

ilość w 

zakładzie [Mg]  

qi 

Ilość decydująca o 

zaliczeniu zakładu do  

ZZR [Mg] 

QDi 

ZDR [Mg] 

QDi 

1 

Materiały 

wybuchowe, 

podklasa 1.3: 

Expl 1.3 

H203 Materiał 

wybuchowy; 

zagrożenie 

pożarem 

wybuchem lub 

rozrzutem 

P1a 20 10 50 

2 

Materiały 

wybuchowe, 

podklasa 1.4: 

Expl 1.4 

H204 Zagrożenie 

pożarem lub 

rozrzutem 

P1b 80 50 200 

Maksymalna ilość substancji niebezpiecznych w kategorii: 

▪ P1a – Materiały wybuchowe, podklasa 1.3: Expl 1.3  

▪ P1b – Materiały wybuchowe, podklasa 1.4: Expl 1.4  

przekracza wartości progowe określone rozporządzeniem Ministra Rozwoju (Dz. U. 2016 

poz. 138) dla każdej z kategorii oraz przekracza wartość 1 dla zakładu o zwiększonym 

ryzyku wg zasady sumowania. Wyniki sumowania przedstawia tabela 2. Rodzaj zagrożenia 

decydujący o zaliczeniu zakładu do ZZR przedstawia tabela 3. 

Tabela 2. Kwalifikacja zakładu wg zasady sumowania 

Rodzaj zagrożenia 

Suma q1/QD1 +q2/QD2 

+….qx/QDx dla 

zwiększonego ryzyka 

Suma q1/QD1 +q2/QD2 

+….qx/QDx  

dla dużego ryzyka 

Zagrożenia fizyczne (dział P) 20/10 + 80/50 = 3,6 > 1 20/50 + 80/200 = 0,8 < 1 

Zagrożenie dla zdrowia (dział H) 0 < 1 0 < 1 

Zagrożenia dla środowiska (dział E) 0 < 1 0 < 1 

Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju (Dz. U. 2016 poz. 138) przyjęto 

maksymalne ilości substancji niebezpiecznych, które mogą znaleźć się na terenie 

MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. w normalnych warunkach pracy zakładu oraz 

podczas awarii przemysłowej.  

Tabela 3. Rodzaj zagrożenia decydujący o zaliczeniu zakładu do ZZR lub ZDR 

Rodzaj zagrożenia 
Zwiększone Ryzyko 

(ZZR) 

Duże Ryzyko 

(ZDR) 

Zagrożenia fizyczne (dział P) TAK NIE 

Zagrożenie dla zdrowia (dział H) NIE NIE 

Zagrożenia dla środowiska (dział E) NIE NIE 
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Zakład MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. został zakwalifikowany jako zakład o 

zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR) ze względu na 

przekroczenie określonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju (Dz. U. 2016 poz. 138) 

wartości progowych substancji niebezpiecznych stwarzających zagrożenia fizyczne – 

materiały wybuchowe P1a i P1b. 

Charakterystyka fizykochemiczna i toksykologiczna substancji niebezpiecznych oraz 

wskazanie zagrożeń stwarzanych przez nie dla zdrowia ludzi i środowiska, zgodnie 

z klasyfikacją substancji niebezpiecznych, zostały zawarte w tabeli 4. 

Tabela 4. Charakterystyka fizykochemiczna i toksykologiczna substancji niebezpiecznych 

oraz wskazanie zagrożeń stwarzanych przez nie dla zdrowia ludzi i środowiska 

L.P. 
Nawa 

substancji 
Nr CAS 
Nr WE 

Charakterystyka 
fizykochemiczna i 
toksykologiczna 

Rodzaj 
zagrożenia 

Postępowanie 
z wyrobami 

Substancje podlegające kryteriom kwalifikacyjnym 

1 

Materiały 
wybuchowe, 
podklasa 1.3: 

Expl 1.3 

Mieszanina 
 

Głównych 
składników: 

 
Chloran (VII) 

potasu 
CAS:  

7778-74-7 
WE: 

231-912-9 
 

Azotan 
(V)potasu 

CAS: 
7757-79-1 

WE: 
231-818-8 

 
Azotan(V) baru 

CAS: 
10022-31-8 

WE: 
233-020-5 

 
Wygląd:  
Ciało stałe, mieszanina 
utleniaczy i substancji palnych z 
dodatkiem soli nadających 
barwę płomieniowi. Zapalenie 
masy odbywa się za pomocą 
prochu czarnego lub jego 
zamienników. 
 
Kontrola narażenia: 
Ba i jego związki nieorganiczne 
w przeliczeniu na Ba 
NDS: 0,5 mg/m³, NDSCh: 1,5 
mg/m³  
Al 
NDS: 2,5  mg/m³, NDSCh: 
nieoznaczone  
Cu i jego związki nieorganiczne  
w przeliczeniu na Cu 
NDS: 0,2 mg/m³, NDSCh: 
nieoznaczone  
Ti 
NDS: 10 mg/m³, NDSCh: 30 
mg/m³  
 
Palność: 
Wyrób łatwopalny 
Materiał stwarzający ryzyko 
wybuchu przy kontakcie z 
ogniem  

Zagrożenie 
wybuchem: 

grozi 
wybuchem 

przy 
kontakcie z 

ogniem i 
innymi 

źródłami 
zapłonu 

Transport 
zgodnie z 

przepisami 
ADR 

dotycząca 
materiałów o 

klasie 
wybuchowości 

1.3 
 

Przechowywać 
z daleka od 
materiałów 
palnych i 
urządzeń 

elektrycznych 
 

Nie używać 
otwartego 
ognia i nie 

palić tytoniu 
 

Nie składować 
w pobliżu 

materiałów 
palnych 

2 

Materiały 
wybuchowe, 
podklasa 1.4: 

Expl 1.4 

Mieszanina 
 

Głównych 
składników: 

 
Chloran (VII) 

potasu 
CAS:  

7778-74-7 
WE: 

 
Wygląd:  
Ciało stałe, mieszanina 
utleniaczy i substancji palnych z 
dodatkiem soli nadających 
barwę płomieniowi. Zapalenie 
masy odbywa się za pomocą 
prochu czarnego lub jego 
zamienników. 
 

Zagrożenie 
wybuchem: 

grozi 
wybuchem 

przy 
kontakcie z 

ogniem i 
innymi 

źródłami 
zapłonu 

Transport 
zgodnie z 

przepisami 
ADR 

dotycząca 
materiałów o 

klasie 
wybuchowości 

1.4 
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L.P. 
Nawa 

substancji 
Nr CAS 
Nr WE 

Charakterystyka 
fizykochemiczna i 
toksykologiczna 

Rodzaj 
zagrożenia 

Postępowanie 
z wyrobami 

231-912-9 
 

Azotan 
(V)potasu 

CAS: 
7757-79-1 

WE: 
231-818-8 

 
Azotan(V) baru 

CAS: 
10022-31-8 

WE: 
233-020-5 

Kontrola narażenia: 
Ba i jego związki nieorganiczne 
w przeliczeniu na Ba 
NDS: 0,5 mg/m³, NDSCh: 1,5 
mg/m³  
Al 
NDS: 2,5  mg/m³, NDSCh: 
nieoznaczone  
Cu i jego związki nieorganiczne  
w przeliczeniu na Cu 
NDS: 0,2 mg/m³, NDSCh: 
nieoznaczone  
Ti 
NDS: 10 mg/m³, NDSCh: 30 
mg/m³  
 
Palność: 
Wyrób łatwopalny 
Materiał stwarzający ryzyko 
wybuchu przy kontakcie z 
ogniem  

Przechowywać 
z daleka od 
materiałów 
palnych i 
urządzeń 

elektrycznych 
 

Nie używać 
otwartego 
ognia i nie 

palić tytoniu 
 

Nie składować 
w pobliżu 

materiałów 
palnych 

Szczegółowe dane dotyczące substancji niebezpiecznych stosowanych w MAGICTIME 

Małgorzata Michalska Sp.k. zawarte są w kartach charakterystyk dostępnych w biurze 

zakładu. Nośnik danych z kartami charakterystyk substancji niebezpiecznych w wersji 

elektronicznej dołączono do niniejszej dokumentacji ZZR. 

 

5. Charakterystyka terenu w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu, ze szczególnym 

uwzględnieniem czynników mogących przyczynić się do zwiększenia zagrożenia 

awarią przemysłową lub pogłębienia jej skutków lub nasilić efekt domina 

Zakład MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. zlokalizowany jest we Wrocławiu, przy ul. 

Swojczyckiej 38.  

Lokalizację MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. na tle otaczającego terenu 

przedstawiono na rys. 2. 

W sąsiedztwie MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. znajdują się: 

▪ Od północy – bezpośrednio – zakład prefabrykacji zbrojeń budowalnych BSK Return; 

▪ Od wschodu – w odległości 20 m – terminal paliw PKN ORLEN – zakład o dużym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZDR); 

▪ Od południa – w odległości 12 ÷ 45 m – ulica Swojczycka; 

▪ Od zachodu – w odległości 12 m – producent placów zabaw dla dzieci Pro-Sympatyk; 

w odległości 32 m – serwis systemów klimatyzacji samochodowej Gastal; 

w odległości 37 m – producent narzędzi do kalibracji laserowej Lasertex. 

W bezpośrednim sąsiedztwie MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. nie występuje zwarta 

zabudowa mieszkalna. 
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Rys. 2. Lokalizacja MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. na tle otaczającego terenu 
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MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. jest zlokalizowany na obszarze, w sąsiedztwie 

którego znajduje się Terminal Paliw stwarzający zagrożenie poważną awarią. Na terenie 

Terminalu Paliw we Wrocławiu ORLEN S.A znajdują się różne substancje niebezpieczne 

w tym: paliwa (benzyna, olej napędowy, komponent bioetanolowi, kontaminat) oraz 

substancje pomocnicze (dodatki uszlachetniające do paliw). 

Przeładowywane na terenie Terminalu Paliw substancje stanowią substancje palne. Oprócz 

właściwości palnych charakteryzują się one również właściwościami szkodliwymi dla zdrowia 

i niektóre są klasyfikowane jako rakotwórcze. Produkty te są niebezpieczne dla środowiska, 

działają bardzo toksycznie na organizmy wodne i mogą powodować długo utrzymujące się 

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

Zgodnie z informacją udzieloną przez PKN ORLEN – w odniesieniu do terenów i ludności 

znajdującej się poza Terminalem Paliw nie przewidziano potencjalnej możliwość zaistnienia 

zdarzeń, które z uwagi na właściwości substancji niebezpiecznych uwolnionych w czasie 

awarii na instalacjach mogłyby zagrozić zdrowiu lub życiu ludzkiemu. 

Pozostałe zakłady zlokalizowane w sąsiedztwie MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. nie 

stosują substancji niebezpiecznych w ilościach kwalifikujących je do zakładu o zwiększonym 

lub dużym ryzku, w związku z czym nie stwarzają zagrożenia poważną awarią. 

Zatem, w bezpośrednim sąsiedztwie MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. nie 

występują zagrożenia zewnętrzne mogące przyczynić się do zwiększenia zagrożenia 

awarią przemysłową lub pogłębienia jej skutków lub nasilić efekt domina. 

MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. znajduje się w obszarze nienarażonym na 

ekstremalne warunki naturalne (tj. trzęsienie ziemi, obsunięcie gruntu, itp.). Zagrożenia 

związane z opadami atmosferycznymi, wiatrami huraganowymi lub innymi podobnymi 

zjawiskami mieści się w zakresie typowym dla pozostałego regionu Polski.  

Istotnym zagrożeniem naturalnym mogą być wyładowania atmosferyczne. Powstający 

w czasie wyładowania impuls elektromagnetyczny może spowodować zniszczenia obiektów. 

Zastosowano jednak skuteczne zabezpieczenia przed tym zagrożeniem takie jak instalacja 

odgromowa. 

W granicach i najbliższej okolicy zakładu nie przebiegają szlaki i trasy turystyczne. Obszar, 

na którym zlokalizowany jest zakład nie jest zagrożony powodzią.  

W bezpośrednim sąsiedztwie MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. brak jest obszarów 

chronionych w myśl ustawy o ochronie przyrody oraz obszarów Natura 2000. Zarówno na 

terenie, jak i w rejonie bezpośredniego oddziaływania instalacji brak jest obiektów 

zabytkowych chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami.  

Najbliżej położonym obszarem chronionym w dalszej odległości od MAGICTIME Małgorzata 

Michalska Sp.k. jest Szczytnicki Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy – 235 m na południe od 

MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. (patrz rys. 3). 

Analiza zagrożeń zewnętrznych przy uwzględnieniu zastosowanych w MAGICTIME 

Małgorzata Michalska Sp.k. systemów zabezpieczeń umożliwia stwierdzenie, że magazyny 

MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. zostały zaprojektowane z zachowaniem 

bezpiecznych odległości.  
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Rys. 3. Lokalizacja form ochrony przyrody w okolicy MAGICTIME Małgorzata Michalska Sp.k. 
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Załączniki 

 

Załącznik 1. Kopia aktualnego odpisu z KRS 

 



    

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 
posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.
  

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
 

Stan na dzień 29.08.2022 godz. 07:55:37
Numer KRS: 0000987244 

 
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu

Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW
 

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym 29.08.2022

Ostatni wpis Numer wpisu 1 Data dokonania wpisu 29.08.2022

Sygnatura akt WR.VI NS-REJ.KRS/21127/22/643

Oznaczenie sądu SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA KOMANDYTOWA

2.Numer REGON/NIP REGON: 522182860, NIP: 8952242660

3.Firma, pod którą spółka działa MAGICTIME MAŁGORZATA MICHALSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

4.Dane o wcześniejszej rejestracji ------

5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność
gospodarczą z innymi podmiotami na
podstawie umowy spółki cywilnej?

NIE

6.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat WROCŁAW, gmina WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW

2.Adres ul.  SWOJCZYCKA, nr 38, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 51-501, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej ------

4.Adres strony internetowej ------

Rubryka 3 - Oddziały

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o umowie
1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy
spółki

1 AKT NOTARIALNY Z DNIA 1 SIERPNIA 2022 R. PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ MAGICTIME MAŁGORZATA MICHALSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA KTÓRYM PODJĘTO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU
SPÓŁKI W SPÓŁKĘ POD FIRMĄ MAGICTIME MAŁGORZATA MICHALSKA SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, KTÓRA STOSOWNIE DO TREŚCI ART. 563 § 2 K.S.H. ZASTĘPUJE ZAWARCIE
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UMOWY SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ - SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JÓZEFA
OGIELSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WALDEMAR GRYBOŚ I JÓZEF OGIELSKI SPÓŁKA
CYWILNA WE WROCŁAWIU, PRZY ULICY WITA STWOSZA NUMER 1-2, REP. A NUMER
12014/2022.

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona spółka NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1.Określenie okoliczności powstania PRZEKSZTAŁCENIE

2.Opis sposobu powstania spółki oraz
informacja o uchwale

01.08.2022, MAGICTIME MAŁGORZATA MICHALSKA SPÓŁKA KOMANDYTOWA POWSTAŁA Z
PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ MAGICTIME MAŁGORZATA MICHALSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ; PRZEKSZTAŁCENIE NASTĄPIŁO W TRYBIE ART. 551 § 1
K.S.H. NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD
FIRMĄ MAGICTIME MAŁGORZATA MICHALSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
DNIA 01.08.2022 R. ZAPROTOKOŁOWANEJ PRZEZ NOTARIUSZA JÓZEFA OGIELSKIEGO Z
KANCELARII NOTARIALNEJ WALDEMAR GRYBOŚ I JÓZEF OGIELSKI SPÓŁKA CYWILNA  WE
WROCŁAWIU, PRZY ULICY WITA STWOSZA NUMER 1-2, REP. A NUMER  12014/2022.

Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka

1 1.Nazwa lub firma MAGICTIME MAŁGORZATA MICHALSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ , SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

2.Kraj i nazwa rejestru lub ewidencji, w
którym podmiot był zarejestrowany

POLSKA , KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

3.Numer w rejestrze albo ewidencji 0000974750

4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr
albo organu prowadzącego ewidencję

------

5.Numer REGON 522182860

6.Numer NIP 8952242660

Rubryka 7 - Dane wspólników

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MICHALSKA 

2.Imiona MAŁGORZATA 

3.Numer PESEL/REGON 57020402600

4.Numer KRS ******

5.Czy wspólnik pozostaje w związku
małżeńskim?

NIE

6.Czy została zawarta małżeńska umowa
majątkowa?

*****

7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między
małżonkami ?

*****

8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do
czynności prawnych?

NIE

9.Czy wspólnik jest komandytariuszem? NIE

10.Wysokość sumy komandytowej *****

11.Wartość wkładu umówionego *****

12.Czy jest w tym wkład niepieniężny? *****
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Podrubryka 1
Wkład wniesiony

Brak wpisów

Podrubryka 2
Wkład zwrócony

Brak wpisów

2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma GOLDPARK M. MICHALSKA SPÓŁKA JAWNA

2.Imiona ******

3.Numer PESEL/REGON 521531493

4.Numer KRS 0000961444

5.Czy wspólnik pozostaje w związku
małżeńskim?

*****

6.Czy została zawarta małżeńska umowa
majątkowa?

*****

7.Czy powstała rozdzielność majątkowa między
małżonkami ?

*****

8.Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do
czynności prawnych?

*****

9.Czy wspólnik jest komandytariuszem? TAK

10.Wysokość sumy komandytowej 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH 00/100)

11.Wartość wkładu umówionego 71.539,45 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH
45/100)

12.Czy jest w tym wkład niepieniężny? TAK

Podrubryka 1
Wkład wniesiony

1 1.Wartość wkładu wniesionego 71.539,45 ZŁ (SIEDEMDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET TRZYDZIEŚCI DZIEWIĘĆ ZŁOTYCH
45/100)

2.Czy jest to wkład niepieniężny? TAK

Podrubryka 2
Wkład zwrócony

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

2.Sposób reprezentacji podmiotu DO SKŁADANIA I PRZYJMOWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE – MAŁGORZATA MICHALSKA.

Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę

1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma MICHALSKA 

2.Imiona MAŁGORZATA 

3.Numer PESEL/REGON 57020402600

4.Numer KRS ****
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Rubryka 2 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1.Przedmiot przeważającej działalności
przedsiębiorcy

1 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

2.Przedmiot pozostałej działalności
przedsiębiorcy

1 46, 49, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

2 47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH

3 47, 53, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ
PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH

4 47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ,
STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

5 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

6 55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

7 64, 19, Z, POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

8 93, 29, B, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za
który należy złożyć sprawozdanie finansowe

31.12.2022

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów
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Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r.
Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo

w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu podmiotu

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej
restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów
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data sporządzenia wydruku 29.08.2022

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: ekrs.ms.gov.pl
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