INSTRUKCJA
postępowania mieszkańców
na wypadek wystąpienia awarii przemysłowej
dla Rozlewni Gazu Płynnego GAZGROD PLUS Sp. z o. o.
w Żyrardowie przy ul. Jaktorowskiej 17
I. Charakterystyka zakładu
Prowadzący Rozlewnię Gazu Płynnego GAZGROD PLUS Sp. z o. o. w Żyrardowie przy
ul. Jaktorowskiej 17 zajmuje się magazynowaniem gazu propan - butan, napełnianiem butli z
gazem propan - butan, dystrybucją gazu płynnego propan - butan w butlach 11 kg, 33 kg do
odbiorców indywidualnych i hurtowych. Gaz dostarczany jest do rozlewni w cysternach
samochodowych, a następnie magazynowany w zbiornikach magazynowych. Ze zbiorników gaz
jest ładowany do autocystern lub przesyłany instalacją gazową do pomieszczenia ładowania
butli. W technologii tej nie występują żadne procesy chemiczne, lecz prosty proces fizyczny
polegający na przetłaczaniu - przelewaniu płynnego gazu pomiędzy różnymi zbiornikami.
Rozlewnia Gazu Płynnego GAZGROD PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
mieści się w dzielnicy przemysłowej miasta Żyrardów. Rozlewnia usytuowana jest przy ul.
Jaktorowskiej 17, która jest jednocześnie drogą wojewódzką nr 719 relacji Warszawa – Kamion.
Teren zakładu, na którym zlokalizowane są zbiorniki magazynowe i rozlewnia butli jest
ogrodzony. Zakład opracował wymaganą Ustawą Prawo Ochrony Środowiska dokumentację i
podlega regularnym inspekcjom dokonywanym przez upoważnione organy.
II. Rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładzie o zwiększonym ryzyku
wystąpienia awarii przemysłowej
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III. Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców na wypadek wystąpienia
zagrożenia
Istnieje kilka form, w jakie społeczeństwo może być informowane o zagrożeniach; tj.:
Interwencyjnie (presja
czasu)
Informacja bieżąca /
podejmowane
działania

•
•
•
•

Systemy nagłośnieniowe (stałe i mobilne)
Przekazy radiowe i telewizyjne
Internet (strony podmiotów publicznych, w
tym KW)
Media (telewizja, radio)

Sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia
Po usłyszeniu sygnału o zagrożeniach:
− Nie zbliżaj się do rejonu zagrożenia
− Przebywając na terenie otwartym:
o zwróć uwagę na kierunek wiatru , o opuść zagrożony teren prostopadle do kierunku
wiatru, o nie zbliżaj się do rejonu katastrofy,
o postępuj zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych, telewizyjnych
lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające
− Przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itd.:
o włącz telewizor lub radioodbiornik na częstotliwość stacji lokalnej, o wysłuchaj
nadawanych komunikatów i zasad postępowania w zaistniałej sytuacji,
o bezwzględnie wykonaj przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub
służby ratownicze,
o wygaś i nie używaj otwartych źródeł ognia (piece, papierosy itp.), o w razie potrzeby
uszczelnij otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi, o przygotuj się do ewentualnej
ewakuacji (przygotuj niezbędny bagaż, zapas żywności, leki, dokumenty osobiste, latarkę
itp.), o po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłącz wszystkie urządzenia elektryczne,
zabierz przygotowany bagaż, zamknij mieszkanie i udaj się we wskazane miejsce.
IV. Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i
gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno - ratowniczych
Wykaz telefonów alarmowych służb ratowniczych:
Telefon alarmowy: 112
pogotowie ratunkowe
999
pogotowie wodociągowe
straż pożarna
998
pogotowie gazowe
Policja
997
pogotowie energetyczne

994
992
991

Wykaz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb
odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno – ratowniczych
1. Mazowiecki Urząd Wojewódzkiego w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

2. Starostwo Powiatowe w Żyrardowie
ul. Limanowskiego 45, 96 - 300 Żyrardów

Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Dyżurny:
całodobowy telefon alarmowy:
987
tel. 22 595 13 01, 22 595 13 00
faks 22 620 19 40, 22 695 63 53
e-mail: kryzys@mazowieckie.pl
Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego tel 046 855 37 17
wew. 31

3. Urząd Miejski w Żyrardowie Plac Jana Pawła II 1 tel. (46) 858 15 00,
96 - 300 Żyrardów
fax: (46) 858 15 11
4. Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
ul. Domaniewska 40, 02 – 672 Warszawa

Stanowisko Kierowania
Komendanta Wojewódzkiego tel.
(22) 55 95 104

5.

Stanowisko Kierowania
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Komendanta Powiatowego tel.
w Żyrardowie 1 Maja 61, Żyrardów
46 855 35 49
8. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony tel. (24) 264-51-99,
Środowiska Delegatura WIOŚ w Płocku
tel/fax: (24) 262-94-01
09 - 402 Płock, ul. 3 Maja 16
10. Komenda Powiatowa Policji w Żyrardowie
tel.: 046 858 21 00
ul. Chopina 4, 96 - 300 ŻYRARDÓW
fax.: 046 858 21 14
11. Robert Lazurek – Kierownik Rozlewni Gazu
Płynnego,

tel. 607354457

Lokalne Media (stacje radiowe)
98.1 FM Radio Victoria
88.6 Radio RSC
104.1 Radio FAMA Żyrardów
101 Radio dla Ciebie

V. Środki zapobiegawcze i działania, które będą podjęte w przypadku wystąpienia awarii.
W Rozlewni Gazu Płynnego GAZGROD PLUS Sp. z o. o. w Żyrardowie przy
ul. Jaktorowskiej 17, powołano zespół ratowniczy składający się z osób, których zadaniem jest
prowadzenie ewentualnej akcji ratowniczej na terenie rozlewni, do czasu przybycia jednostek
Straży Pożarnej. Decyzje dotyczące sposobu postępowania zespołu ratowniczego w przypadku
zaistnienia awarii podejmuje Kierownik Rozlewni lub wyznaczona osoba go zastępująca. W
przypadku braku możliwości skontaktowania się z Kierownikiem Rozlewni lub inną osobą go
zastępującą, decyzje podejmuje szef zespołu ratowniczego.
W przypadku niewielkich zagrożeń (ALARM I STOPNIA) pracownicy usuwają zagrożenia
zgodnie z funkcją w Pogotowiu i stosownie do wyszkolenia. W przypadku większych awarii i
pożarów pracownicy prowadzą działania ratownicze i zapobiegawcze jeszcze przed przybyciem
jednostek Straży Pożarnej przy pomocy sprzętu, którym dysponują.
Kierownik rozlewni lub osoba przez niego wyznaczona w przypadku ogłoszenia alarmu na
terenie rozlewni powiadamia w zależności od stopnia zagrożenia instytucje i osoby znajdujące
się w wykazie poniżej. W pierwszej kolejności powiadamia się Państwową Straż Pożarną, resztę
służb po konsultacji z PSP.
- Państwowa Straż Pożarna
- Policja
- Pogotowie Ratunkowe
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
- Służba Dyżurna Starosty Powiatowego

