Oddział firmy Rail Cargo Logistics Poland Sp. z o. o. w Koninie zgodnie z ustawą Prawo
ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 ( Dz. U. 2016
poz.672) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 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.2016.138), jest zakładem zaliczonym do zakładów
dużego ryzyka powstania awarii przemysłowej. W związku z powyższym dla zakładu został
opracowany „Program zapobiegania awariom przemysłowym” oraz „Zgłoszenie ” jako zakładu
dużego ryzyka, które to dokumenty zostały przesłane do Komendy Wojewódzkiej PSP w
Poznaniu oraz WIOŚ w Koninie.
Prowadzący zakład :
Rail Cargo Logistics - Poland Sp. z o.o.
Ul. Wąwozowa 11
02-796 Warszawa
OPISU DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU
Jednym .z. kierunków działalności przedsiębiorstwa Rail Cargo Logistics Poland Sp. z o.
o. jest czasowe magazynowanie środków ochrony roślin oraz produktów żywnościowych w
oddziale w Koninie. Przechowywanie odbywa się w wyodrębnionej przestrzeni wyposażonej w
odpowiednie środki organizacyjno- techniczne.
CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANYCH SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
DECYDUJĄCYCH O ZALICZENIU ZAKŁADU DO ZAKŁADU O ZWIĘKSZONYM RYZYKU
LUB ZAKŁADU O DUŻYM RYZYKU, Z UWZGLĘDNIENIEM ICH NAZW LUB KATEGORII
ORAZ ZAGROŻEŃ, JAKIE POWODUJĄ
Składowane środki ochrony roślin stanowią podstawę analizy oraz kwalifikacji zakładu z uwagi
na właściwości stwarzające zagrożenie podczas użytkowania lub stosowania.
W/w substancje niebezpieczne scharakteryzowane są rodzajem zagrożenia:




H400 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne,
H410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki,
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne.

INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBÓW OSTRZEGANIA I POSTĘPOWANIA
SPOŁECZEŃSTWA W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ,
UZGODNIONYCH Z WŁAŚCIWYMI ORGANAMI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
Analiza charakterystyki stosowanych substancji i możliwych scenariuszy pozwala
prognozować powstanie jedynie lokalnych zagrożeń, które nie stanowią zagrożenia
wykraczającego poza granice zakładu a nawet ograniczą się do wnętrza budynków lub ich
bezpośredniego otoczenia. W takiej sytuacji nie przewiduje się ogłaszania alarmu dla
mieszkańców miasta i zamykania ujęć wodnych oraz nie przewiduje się zagrożeń
wynikających z emisji substancji trujących dla środowiska. Tak więc prognozuje się jedynie
zagrożenia wystąpienia poważnej awarii w hali magazynowej z środkami ochrony roślin.
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INFORMACJA O OPRACOWANIU I PRZEDŁOŻENIU WŁAŚCIWYM ORGANOM
RAPORTU O BEZPIECZEŃSTWIE
Rail Cargo Logistics Poland Sp. z o. o. Oddział w Koninie posiada decyzję zatwierdzająca
raport o bezpieczeństwie wydaną przez Komendanta Wojewódzkiego PSP w Poznaniu
INFORMACJA DOTYCZĄCA GŁÓWNYCH SCENARIUSZY AWARII PRZEMYSŁOWEJ
ORAZ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE ZOSTANĄ PODJĘTE W PRZYPADKU
WYSTĄPIENIA AWARII
Zgodnie z posiadanym Raportem o bezpieczeństwie w Oddziale w Koninie opisano dwa
scenariusze awarii:



Uszkodzenie pojemnika
Nieszczelność zamknięcia pojemnika ze środkiem ochrony roślin

Zakład posiada wystarczające wyposażenie w środki bezpieczeństwa, które mogą być podjęte
w przypadku wystąpienia awarii.
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