
Informacja przeznaczona do wiadomości publicznej 

 

INŻORMACJA NA TźMAT RODKÓW BźZPIźCZź STWA I SPOSOBU POST POWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA 
POWA NźJ AWARII NA TźRźNIź ROZLźWNI żAZU PŁYNNźżO UNIMOT S.A. 
Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. z 2Ńń6 r, poz. 672 z pó n. zm.), art. 26ńa nakłada na prowadz cego zakład o du ym ryzyku 
dodatkowe obowi zki informacyjne, a w szczególno ci dostarczenie informacji na temat rodków bezpiecze stwa i sposobów 
postępowania w przypadku wyst pienia powa nych awarii jednostkom organizacyjnym systemu o wiaty i pomocy społecznej, 
podmiotom leczniczym oraz obiektom okre lonym w wykazie zamieszczonym w wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zakładu, 
oraz innym podmiotom i instytucjom słu cym społecze stwu, które mog  zostać dotknięte skutkami takich awarii, oraz udostępniania 
tych informacji społecze stwu. 
 
1.  Oznaczenie prowadz cego zakład oraz adres zakładu. 

 

UNIMOT S.A. ROZLEWNIA GAZU PROPAN BUTAN 
ul. wierkla ska 2a 
47-120 Zawadzkie 
tel.  (077) 4616548 
fax. (077) 4616496 

2. Potwierdzenie, e zakład podlega przepisom przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz, e prowadz cy zakład 
dokonał zgłoszenia , o którym mowa w art.25Ń ust ń, wła ciwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom. 
 
Zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2Ńń6 roku w sprawie rodzajów i ilo ci znajduj cych się w zakładzie 
substancji niebezpiecznych, decyduj cych o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub du ym ryzyku wyst pienia powa nej awarii 
przemysłowej (Dz. U. 2Ńń6 poz. ń38), UNIMOT S.A. Rozlewnia żazu w Zawadzkiem został zaliczony do zakładów o du ym ryzyku 
wyst pienia powa nej awarii przemysłowej. W zwi zku z powy szym zostały opracowane dokumenty i wykonane procedury wynikaj ce 
z przepisów ustawy Prawo ochrony rodowiska i aktów wykonawczych do tej ustawy oraz zgłoszono jako zakład o du ym ryzyku 
wyst pienia powa nej awarii przemysłowej. 
Opracowano Program Zapobiegania Powa nym Awariom , Raport o bezpiecze stwie i Wewnętrzny Plan Operacyjno-Ratowniczy. 
 
 
 



3. Opis działalno ci zakładu 
 

 Podstawow  działalno ci  zakładu jest napełnianie gazem płynnym buli turystycznych, przemysłowych ńŃ,ńń i 33 kg oraz 
magazynowanie i dystrybucja gazu płynnego propan- butan . żaz do zakładu dostarczany jest w cysternach samochodowych i 
kolejowych, magazynowany w zbiornikach o ł cznej pojemno ci 7ń6 m3. 

4.  Charakterystyki składowanych substancji niebezpiecznych decyduj cych o zaliczeniu zakładu o du ym ryzyku , z 
uwzgl dnieniem nazw lub kategorii oraz zagro e , jakie powoduj . 

    

Lp. 

Substancja Klasyfikacja zagro enia Wybrane wła ciwo ci fizykochemiczne 

nazwa nr CAS nr WE 
kod zwrotów 
wskazuj cych rodzaj 
zagro enia 

klasa zagro enia 
i kody kategorii 

granice 
wybuchowo ci temperatur

a zapłonu 
(ºC) 

NDSch 
[% obj. - mg/m3] dolna 

[% obj.-
mg/m3] 

górna 
[% obj -
mg/m3] 

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 

 1  Propan  74-98-6  200-827-9 
 H220, 
 
 H280 

Flam. Gas 1 
 
Press Gas 

 2,1%  9,5% -92 Nie ustalono 

 2  Butan  106-97-8  203-448-7 
 H220, 
 
H280 

Flam. Gas 1 
 
Press Gas 

 1.4%  9,4%  -60 3000 
mg/m3 

3 
Mieszanina 
Propan-butan 

68476-40-4 270-681-9 
H220, 
 
H280 

Flam. Gas 1 
 
Press Gas 

1.9% 9,5% -95 
3000 
 mg/m3 

 

 

 

 



5.  Sposoby ostrzegania i post powania społecze stwa w przypadku wyst pienia awarii przemysłowej, uzgodnione z 
wła ciwymi organami Pa stwowej Stra y Po arnej. 
A/ Sposoby ostrzegania . 

 Wyst pienie powa nej awarii przemysłowej w Rozlewni żazu Płynnego sygnalizowane jest za pomoc Ś 
- wewnętrznego d więkowego systemu alarmowego, który mo e być słyszalny w budynkach s siaduj cych z obiektem, 
- komunikatami z pojazdów słu b ratowniczych i współdziałaj cych. 
 Ogłoszenie alarmu o powstaniu powa nej awarii i jego odwołanie na terenie zakładu ,informuj cy sygnalizuje wł czeniem syreny 
alarmowej charakteryzuj cej się d więkiem modulowanym trwaj cym nie krócej ni  3 minuty. 
 

SCHEMAT  SYSTEMU ALARMOWANIA 
OSÓB NA TźRNIź ZAKŁADU I INNYCH PODMIOTÓW 

 OBOWI ZUJ CY  NA TźRźNIE ROZLEWNI GAZU PROPAN BUTAN 
47-2ŃŃ ZAWADZKIź UL. WIźRKLA SKA 2a 

SYGNAŁY  ALARMOWź 

LP. RODZAJ  
ALARMU SPOSÓB OżŁOSZźNIA ALARMU 

  

 
AKUSTYCZNY 

SYSTEM 
ALARMOWY 

    

 
RODKI 

MASOWEGO 
PRZEKAZU 

 

 
WIZUALNY SYGNAŁ 

ALARMOWY 



 
1 

 
Ogłoszenie 

alarmu 
 
 

   

·  Ci gły 
modulowany d więk 
syreny w okresie 3 
minut 

 
 

·  Następuj ce po 
sobie sekwencje 
długich d więków, 
sygnałów 
d więkowych syreny w 
zakładzie, 

 
 
Powtarzana trzykrotnie 
zapowied  słownaŚ 
Uwaga! Uwaga! 
Uwaga ! Ogłaszam 
alarm powa nej 
awarii przemysłowej 
w  ROZLEWNI GAZU 
PROPAN BUTAN 
w ZAWADZKIEM UL. 

WIźRKLA SKA 2a  
dla pracowników 
zakładu 

 
 
Znak ółty w kształcie 
trójk ta lub w 
uzasadnionych 
przypadkach innej 
figury geometrycznej 

 
2 

 
Odwołanie  

alarmu 
 

 

 
  
- Ci gły d więk syreny 
w okresie   
   3  minut    
 
                       

 
Powtarzana trzykrotnie 
zapowied  słownaŚ 
 
Uwaga ! Uwaga ! 
Uwaga ! 
Odwołuj  alarm  
powa nej awarii 
przemysłowej w  
ROZLEWNI GAZU 
PROPAN BUTAN 
w ZAWADZKIEM . 

 
 

  
Komunikaty ostrzegawcze 
 

Lp Rodzaje 
komunikatów 

Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu 

system 
alarmowy 
akustyczny 

rodki masowego 
przekazu 

system 
alarmowy 
akustyczn

rodki masowego 
przekazu 



y 

1. Wyciek gazu 
skroplonego 

 Powtarzana trzykrotnie 
zapowied  słownaŚ 
Uwaga! Uwaga! Osoby 
znajduj ce się na 
terenie zakładu: 
nast pił  wyciek gazu 
skroplonego w 
rejonie( nazwa) i mo e 
chmura gazu 
przemieszczać się z 
kierunku zachodniego 
na wschód. Proszę 
udać się do bramy nr 2. 

 Powtarzana 
trzykrotnie 
zapowied  słownaŚ 
Uwaga! Uwaga! 
Odwołuję 
uprzedzenie o 
wycieku gazu 
skroplonego w 
rejonie( nazwa) i 
mo liwo ci 
przemieszczania się 
chmury gazu. 

 
INSTRUKCJA ALARMOWA. 
Ka dy, kto zauwa y po ar lub wyciek gazu, obowi zany jest natychmiast zaalarmowaćŚ 
- najbli sze otoczenie, w którym przebywaj  ludzie, 
- kierownictwo obiektu - Pan Czesław ŻLORźCKI (kom. 5Ń7 018 164), 
- PA STWOW  STRA  PO ARN  - telefon 998, 404-99-Ń3, ńń2 tel. komórkowy. 
 
 
W razie potrzeby alarmowaćŚ 
 
POGOTOWIE RATUNKOWE 999 
POLICJ  997 
POGOTOWIE ENERGETYCZNE 991 
POGOTOWIE WODOCI żOWź 994 

 
Alarmuj c stra  po arn , nale y wyra nie okre lićŚ 
·  gdzie zdarzenie wyst piło – dokładny adres, nazwę obiektu, 
·  co się zdarzyło, 
·  czy istnieje zagro enie ludzi, 



·  swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu. 

UWAGA: 
Nie odkładać słuchawki telefonu do czasu uzyskania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia zdarzenia przez dyspozytora jednostki 
 
B/ Sposoby postępowania Ś 
 
 w przypadku zaobserwowania w zakładzie lub jego otoczeniu sytuacji, która mogłaby wskazywać na wyst pienie awarii np.Ś 

- zaobserwowanie na terenie zakładu białych obłoków, dymu, 

- d więk syren alarmowych i aktywno ć słu b ratowniczych, 

- charakterystyczny zapach nawonionego gazu, 

- wzmo ony ruch pojazdów słu b ratowniczych, 

nale yŚ 

- udać się do domu, 

- przygotować się do ewentualnej ewakuacji. 

 

w przypadku ogłoszenia ewakuacji Ś 
 
   Po usłyszeniu sygnału wezwania do opuszczenia mieszkania, pomieszcze , zachowuj c spokój bezzwłocznieŚ 

 - pozamykaj drzwi i okna, wył cz odbiorniki elektryczne i gazowe, 

 - zabierz dokumenty i ciepł  odzie , 

 - udaj się do miejsca zbiórki, 

 - postępuj zgodnie z instrukcjami ogłaszanymi przez słu by ratownicze, a na terenie innych zakładów pracy - zgodnie z instrukcjami 

bezpiecze stwa po arowego i technologiczno – ruchowymi, 

 - przebywaj c na terenie otwartymŚ zwróć uwagę na kierunek wiatru, opu ć zagro ony teren prostopadle do kierunku wiatru, nie zbli aj 

się do rejonu zagro enia, postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych lub przekazywanych  



przez ruchome rodki nagła niaj ce. 

 

W przypadku przybycia na teren zakładu jednostek ratowniczych nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczej przejmuje Pa stwowa 

Stra  Po arna. 

 

6. Informacje o opracowaniu i przedło eniu wła ciwym organom raportu o bezpiecze stwie. 
 

W 2017 roku został opracowany Raport o bezpiecze stwie , który uzyskał pozytywn  opinię 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska w Opolu i uzgodnienie Komendy Wojewódzkiej Pa stwowej Stra y Po arnej 

w Opolu. 

 

7.żłówne scenariusze awarii przemysłowej oraz rodki bezpiecze stwa, które zostan  podj te w przypadku 

   wyst pienia awarii. 
 

W wewnętrznym planie operacyjno-ratowniczym zostały przedstawione następuj ce scenariusze awarii przemysłowej 

Numer Nazwa scenariusza  Scenariusz – opis i sekwencja zdarze   

3.5.1 Rozszczelnienie insta-
lacji rozładowczej au-
tocysterny – po ar 
powierzchniowy 

Prowadzenie rozładunku → brak zabezpieczenia autocysterny przed przemieszcza-
niem → zerwanie wę a DN5Ń o długo ci 3 m → niezadziałanie zaworu zrywnego → 
wyciek gazu na powierzchnię utwardzon  → zamknięcie zaworu dennego przez ope-
ratora po ń5 s → zapłon → po ar powierzchniowy → akcja ratownicza, straty mate-
rialne, mo liwe oparzenia 



Numer Nazwa scenariusza  Scenariusz – opis i sekwencja zdarze   

3.5.2 Rozszczelnienie insta-
lacji rozładowczej au-
tocysterny – wybuch 
UVCE 

Prowadzenie rozładunku → brak zabezpieczenia autocysterny przed przemieszcza-
niem → zerwanie wę a DN5Ń o długo ci 3 m → niezadziałanie zaworu zrywnego → 
wyciek i odparowanie gazu → zamknięcie zaworu dennego przez operatora po ń5 s → 
zapłon opó niony → wybuch UVCź → akcja ratownicza, straty materialne, mo liwe 
urazy 

3.5.3 Rozszczelnienie auto-
cysterny – po ar po-
wierzchniowy 

Zdarzenie zewnętrzne np. zderzenie → uszkodzenie nasady zaworu dennego → wy-
ciek gazu na powierzchnię utwardzon  → zapłon → po ar powierzchniowy → straty 
materialne, mo liwe oparzenia,  mo liwy efekt domina 

3.5.4 Rozszczelnienie auto-
cysterny – wybuch 
UVCE 

Zdarzenie zewnętrzne np. zderzenie → uszkodzenie nasady zaworu dennego → wy-
ciek gazu i odparowanie → zapłon opó niony → wybuch UVCź → straty materialne, 
mo liwe urazy,  mo liwy efekt domina 

3.5.5 Rozszczelnienie 
zbiornika magazyno-
wego poziomego – 
po ar powierzchniowy 

Korozja poł cze  spawanych zbiornika magazynowego → niewykrycie problemu pod-
czas rewizji prowadzonej przez UDT → rozszczelnienie zbiornika magazynowego po-
ziomego o poj.  54 m3 → wypływ gazu do tacy zbiornika → zapłon → po ar po-
wierzchniowy → straty materialne, mo liwe oparzenia,  mo liwy efekt domina 

3.5.6 Rozszczelnienie 
zbiornika magazyno-
wego poziomego – 
wybuch UVCE 

Korozja poł cze  spawanych zbiornika magazynowego → niewykrycie problemu pod-
czas rewizji prowadzonej przez UDT → rozszczelnienie zbiornika magazynowego po-
ziomego o poj.  54 m3 → wypływ i odparowanie gazu → zapłon opó niony → wybuch 
UVCź → straty materialne, mo liwe urazy,  mo liwy efekt domina 

 

Z uwagi na występujące zabezpieczenia ryzyko wystąpienia poważnej awarii jest ograniczone do poziomu akceptowalnego lub 

tolerowanego. 

 

 

 



rodki bezpiecze stwa podj te w przypadku wyst pienia awariiŚ 
a/ uruchomienie syreny alarmowej na terenie zakładu, 

b/ powiadomienie słu b ratowniczych, 

c/ zatrzymanie pracy urz dze  technologicznych . 

Automatycznie zatrzymanie odbędzie się po zadziałaniu systemu eksplozymetrów, które s  sprzę one z systemem sterowania 

procesami technologicznymi i umo liwia Ś 

-zamknięcie automatycznych zaworów na wszystkich ruroci gach fazy płynnej przy zbiornikach kulistych i walczakowych, 

- wył czenia pomp i sprę arek, 

- wł czenia awaryjnej instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu napełniania butli w przypadku przekroczenia II progu alarmowego. 

 Automatyczna blokada zaworów oraz wył czenie pomp i sprę arek następuje  równie  w przypadku przekroczenia 85 % pojemno ci 

napełnianego gazem zbiornika, brakiem lub zanikiem uziemienia podczas rozładunku lub załadunku gazu. 

Zdalne zatrzymanie pracy urz dze  technologicznych jest podstawow  form  sterowania w Zakładzie i mo na wykonać je ze sterowni 

lub miejscowo. Na panelu sterowniczym znajduje się pełna informacja o trwaj cych procesach technologicznych, sygnalizacja 

wł czonych lub wył czonych zaworów automatycznych, sygnalizacja niskich lub wysokich stanów gazu w poszczególnych zbiornikach, 

sygnalizacja pracy pomp i sprę arek, sygnalizacja przekroczenia stę e  gazu w poszczególnych instalacjach technologicznych, 

sygnalizacja wł czenia awaryjnej instalacji wentylacyjnej, ci nienia, temperatury, stan napełnienia przeciwpo arowego zbiornika 

wodnego, ci nienie instalacji steruj cej pneumatycznej. 

Ręczne zatrzymanie instalacji  dokonuje się na urz dzeniach i instalacjach poprzez ich wył czania, zamykanie zaworów. Zatrzymania 

pracy instalacji technologicznych dokonuje obsługa Zakładu. 

d/ ewakuacja cystern samochodowych i osób postronnych. 

e/ postępowanie obsługi po awarii s  podane w instrukcjach technologiczno-ruchowych. 


