Informacja o postępowaniu okolicznej ludności na wypadek awarii na Terminalu
Przeładunkowym Gazu AGROSTOP w Kobylanach.
Terminal Przeładunkowy Gazu Płynnego Propan-Butan „AGROSTOP” jest położony
w miejscowości Kobylany, ul. Słoneczna 150, 21-540 Małaszewicze, gmina Terespol
na działce ewidencyjnej nr 697/6. Właścicielem Terminalu jest Przedsiębiorstwo
Usługowo Handlowe „AGROSTOP” Spółka z o.o. w Terespolu, ul. Kościuszki 16,
21-550 Terespol zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod Nr KRS
0000057132, REGON 030002091.
Osobą sporządzającą i przekazującą informację jest: V-ce Prezes Zarządu PUH
AGROSTOP Sp. z o.o. Katarzyna Grabowska.
Oświadczamy, że Zakład podlega przepisom dotyczącym zakładów o dużym
ryzyku. Zgodnie z art. 250 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony
Środowiska Lubelski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przed
uruchomieniem zakładu, pismem z dnia 23.10.2006 r., otrzymał zgłoszenie o
prowadzonej działalności.
W zakładzie wdrożono wszystkie zabezpieczenia organizacyjne oraz najnowsze
zabezpieczenia techniczne w celu niedopuszczenia do powstania awarii oraz
zastosowano urządzenia do minimalizacji skutków ewentualnych awarii. Do tych
urządzeń należą: ramiona zrywalne, zbiornik wodny o pojemności 800m3 i urządzenia
zraszaczowe, działka wodne i hydranty naziemne oraz system wykrywania
nieszczelności gazu wyłączający urządzenia przeładunkowe.
W procesie przeładunku gazu możliwe są następujące rodzaje zagrożeń: wycieki
gazu, pożary gazu, wybuchy mieszanin powietrzno-gazowych.
Zanieczyszczenie środowiska nie występuje, ponieważ właściwości fizykochemiczne
gazu propan - butan powodują, iż w wyniku uwolnienia odparowuje do powietrza nie
powodując zanieczyszczenia gruntu i wód powierzchniowych. Ponadto gazy te są
obojętne chemicznie i nie wchodzą w reakcje z otoczeniem, dlatego też wpływ ich na
środowisko naturalne należy uznać za znikomy i nieistotny.
W przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu
zagrożenia dla ludzi, Kierujący Działaniem Ratowniczym, który uzyskał tę informację,
informuje o tym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białej Podlaskiej.
Następnie organ Obrony Cywilnej uruchamia procedury informowania i alarmowania
ludności o zagrożeniu awarią lub jej wystąpieniu.
Do akcji informacyjnej można wykorzystać urządzenia nagłaśniające zainstalowane na
samochodach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Policji.
Ponadto informacja o wystąpieniu zagrożenia na Terminalu zostanie przekazana do
UG w Terespolu na nr tel. 083 375 12 20.
Uruchomiona zostanie syrena alarmowa: sygnał trwający 3 min z 10 sekundowymi
dźwiękami przerywanymi,
przerwy pomiędzy poszczególnymi dźwiękami będą
wynosiły od 25 do 30 sekund.
Po otrzymaniu komunikatu o zagrożeniu należy:
a/ schronić się w pomieszczeniu zamkniętym najlepiej murowanym, pozamykać
szczelnie okna, drzwi oraz wyłączyć urządzenia gazowe i wentylatory,
b/ rozważyć czy nie zaprosić sąsiadów lub osoby postronnej /petenci/,

c/ zasłonić okna, na oknie przykleić białą kartkę papieru-znak dla służb ratowniczych
o naszej obecności,
d/ nie wyjeżdżać pojazdami- mogą zablokować dojazd służbom ratowniczym, bądź
ulec uszkodzeniu po wjechaniu w strefę oddziaływania niebezpiecznych substancji,
e/ w miarę możliwości wyłączyć wszystkie odbiorniki i urządzenia oraz wygasić
otwarty ogień by nie były źródłami ewentualnego zapłonu,
f/ nie próbować odbierać dzieci ze szkoły, przedszkola i innych placówek
edukacyjnych. Dzieci zostaną zabezpieczone przez kierownictwo tych placówek i
służby ratownicze.
g/ słuchać komunikatów i oczekiwać na odwołanie alarmu.
Terminal Przeładunkowy Gazu Płynnego Propan-Butan „AGROSTOP” w
Kobylanach zakwalifikowany jako Zakład Dużego Ryzyka opracował i przedstawił
zgodnie z art. 253 Ustawy - Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. 2006r. Nr 129, poz.
902 z późn. zm.) dokument „RAPORT O BEZPIECZEŃSTWIE”.
Raport ten został zatwierdzony w dnia 9 luty 2015 r., przez Lubelskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie – po zasięgnięciu opinii
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. W raporcie tym wykazano, że
zakład:
 jest przygotowany do stosowania programu zapobiegania awariom,
 jest przygotowany do zwalczania awarii,
 spełnia warunki określone w opracowanym systemie bezpieczeństwa na wypadek
poważnych awarii.
Została podjęta i nawiązana współpraca przede wszystkim ze służbą ratowniczą jaką
jest Państwowa Straż Pożarna - Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza PSP w
Małaszewiczach. Sprowadza się to m.in. do wspólnie organizowanych ćwiczeń
symulujących wystąpienie zagrożeń. Jest nawiązana ścisła współpraca z Policją,
Inspekcją Ochrony Środowiska, administracją terenową oraz ze służbami PKP.
W przypadku powstania zagrożenia na Terminalu Przeładunku Gazu AGROSTOP
w Kobylanach, którego zasięg będzie wykraczał poza granice zakładu, do likwidacji
jego skutków zostaną użyte siły i środki Lubelskiej Brygady Obwodowej określone w
Zewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym Terminalu Agrostop.
Miejscem, w którym można uzyskać dodatkowe informacje na temat
funkcjonowania Terminalu /oprócz informacji handlowych oraz informacji
niejawnych/, jest siedziba Zarządu Spółki na terenie Terminala AGROSTOP w
Kobylanach lub telefonicznie 083 375 38 41.
Telefony alarmowe:
- Policja
- 997
- Państwowa Straż Pożarna- 998
- Pogotowie Ratunkowe - 999
- Numer alarmowy
-112

