2

1.

i

5
Nazwa organu lub organów
kontrolujących, które zaplanowały
kontrolę w zakładzie/ wskazanie gdzie
można uzyskać bardziej szczegółowe
informacje na temat kontroli oraz jej
planu

9
10
11
12

-

-

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w
Stalowej Woli/ Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Stalowej Woli
Al. Jana Pawła II 27
37-450 Stalowa Wola
Tel. (15) 8426511

7.12.2018 r.
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Instrukcję o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii sporządza się w zwartej i czytelnej formie opisowej z wykorzystaniem tabel i rysunków. Instrukcja zawiera w
szczególności informacje dotyczące:
1) rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku;
2) sposobów powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia;
3) sposobów zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożeń;
4) wykazu telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych;
5) innych kwestii, ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców.
7.12.2018 r.

http://nbip.pl/kppspstwola/i/?i=46723

14

-

13

-

-

Przyczyna odstąpienia od
sporządzenia zewnętrznego planu
operacyjno - ratowniczego

8

Instrukcje postępowania mieszkańców
na wypadek wystąpienia awariii

Data ostatniej aktualizacji danych o
substancjach niebezpiecznych,
dokonanej przez zakład

Data zamieszczenia informacji o
aktualizowanym corocznie wykazie
substancji niebezpiecznych i numer
wpisu w publicznie dostępnym wykazie

Data i numer decyzji komendanta
wojewódzkiego PSP wydanych na
podstawie art. 267a ust. 2 ustawy
Prawo ochrony środowiska

Data i numer decyzji komendanta
wojewódzkiego PSP wydanych na
podstawie art. 264d ust. 1 ustawy Prawo
ochrony środowiska

Data ostatniej kontroli na terenie
zakładu

Data i numer decyzji zatwierdzającej
zmiany w raporcie o bezpieczeństwie

Data przyjęcia zewnętrznego planu
operacyjno – ratowniczego, jego
zmiany lub data odstąpienia od
sporządzenia planu

Data i numer decyzji zatwierdzającej
raport o bezpieczeństwie

Data złożenia i pozytywnego
zaopiniowania programu zapobiegania
poważnym awariom oraz jego zmiany

Data przedłożenia zgłoszenia zakładu

Nazwa powiatu, na którego terenie
znajduje się zakład

7

-

6

-

Złożenia 14.09.2015 r.
pozytywnego zaopiniowania
14.10.2015 r.
złożenia zmian
30.11.2016 r.
pozytywnego zaopiniowania zmian
30.12.2016 r.

4

14.09.2015 r.

3

stalowowolski

Nazwa, siedziba, adres strony
internetowej zakładu, jego numer
telefonu/faksu i adres e-mail

Oznaczenie prowadzącego zakład,
jego miejsce zamieszkania albo
siedziba, numer telefonu/faksu i adres
e-mail

Lp.

Track Tec Lipa Sp. z o.o.
Lipa; ul. Leśna 24
37-470 Zaklików, Polska
Tel.+48 15 873 93 04
Fax +48 15 873 92 42
http://tracktec.eu/
info@tracktec.eu

1

Track Tec S.A.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa
Adres do korespondencji:
ul. Francuska 34
40-028 Katowice
Tel. +48 32 66 11 000
Fax +48 32 66 11 003
info@tracktec.eu | www.tracktec.eu

Zatwierdzam

…………………..

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKŁADÓW ZWIĘKSZONEGO RYZYKA WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ
POWIATU STALOWOWOLSKIEGO
(stan na dzień 1 stycznia 2019 r.)
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