Informacja zgodna z art. 261a ustawy Prawo ochrony środowiska
Realizując obowiązki ustawy prawo ochrony środowiska art. 261a, prowadzący podają do
publicznej wiadomości informacje o instalacji zakwalifikowanych jako „zakłady zwiększonego
ryzyka poważnej awarii przemysłowej”.
1. Oznaczenia prowadzącego zakłady / adresy zakładów
Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o.
ul. Bolesławiecka 10
98-400 Wieruszów

Pfleiderer Grajewo Sp. z o.o.
ul. Wiórowa 1
19-203 Grajewo

2. Potwierdzenie, że zakłady podlegają przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom
przemysłowym oraz że prowadzący dokonali zgłoszenia o którym mowa w art. 250 ust. 1,
właściwym organom i przekazał im program zapobiegania awariom.
Pfleiderer Wieruszów Sp. z o.o. oraz Pfleiderer Grajewo Sp. z o.o. dokonali zgłoszenia zakładów
właściwym organom, tj. Wojewódzkim Inspektoratom Ochrony Środowiska oraz
Komendantom Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej. Zakłady w Wieruszowie i w
Grajewie posiadają opracowane i wdrożone Programy Zapobiegania Awariom (PZA).
Dokumenty te zawierają szczegółowe informacje o występujących zagrożeniach,
stosowanych środkach zapobiegania oraz systemach zabezpieczeń. Prowadzący zakłady
przekazali Programy Zapobiegania Awariom właściwym organom.
3. Opis działalności zakładów
W zakładach Pfleiderer Wieruszów SP. z o.o. oraz Pfleiderer Grajewo SP. z o.o. prowadzona jest
produkcja płyt drewnopochodnych. Spółki są producentami płyt wiórowych surowych i
uszlachetnionych (płyty laminowane, oklejane, obrzeża, folie). Podstawowa działalność
Spółek, sklasyfikowana jest jako 16.21.Z czyli produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych
na bazie drewna.
W procesach produkcyjnych na terenach obu zakładów wykorzystywany jest formaldehyd tj.
jego wodny roztwór zwany formaliną. Formalina jest stosowana jako substrat do produkcji
żywicy melaminowo-formaldehydowej, służącej do impregnacji papierów dekoracyjnych,
stosowanych do uszlachetniania płyt wiórowych.
4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu
zakładów do zakładów o zwiększonym ryzyku, z uwzględnieniem ich nazw lub kategorii oraz
zagrożeń, jakie powodują
Formaldehyd (synonimy: aldehyd mrówkowy, metanal, formalina)
Numer CAS 50-00-0
Numer WE 1272/2008 (CLP)
Rodzaje stwarzanego zagrożenia: Carc. 1B, Muta. 2, H350, H341, H331, H301, H311, H314, H317
Stosowane środki ostrożności:
− przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
− nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
− stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
− natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem
− w przypadku dostania się na skórę (lub na włosy) - natychmiast usunąć/zdjąć całą
zanieczyszczoną odzież, spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem
− w przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść
poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji
umożliwiającej swobodne oddychanie, natychmiast skontaktować się z ośrodkiem
zatruć lub lekarzem
− w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć

5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku
wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży
Pożarnej
Ostrzeganie o awarii przemysłowej będzie realizowane przez jednostki Państwowej Straży
Pożarnej po otrzymaniu zawiadomienia od prowadzącego zakład o wystąpieniu awarii.
Osoby zaalarmowane powinny zachować się zgodnie z następującymi wskazówkami:
1.
2.

3.

nie zbliżać się do rejonu zagrożenia i nie blokować dojazdu służbom ratowniczym
przebywając na terenie otwartym:
− zwróć uwagę na kierunek wiatru,
− opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
− postępować zgodnie z poleceniami zawartymi w komunikatach radiowych,
telewizyjnych lub przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
− chronić drogi oddechowe, wykonać filtr ochronny z dostępnych materiałów,
przebywając w pomieszczeniu, domu, biurze, sklepie itp.:
− zabrać do mieszkań dzieci i osoby niepełnosprawne,
− wysłuchiwać nadawanych komunikatów dot. zasad postępowania w zaistniałej
sytuacji,
− wykonać przekazywane polecenia wydawane przez lokalne władze lub służby
ratownicze,
− wygasić i nie używać otwartych źródeł ognia (junkersy, piece, papierosy itp.),
− uszczelnić otwory okienne i wentylacyjne oraz drzwi mokrym papierem, tkaniną
− przygotować środki ochrony dróg oddechowych, wykonać filtr ochronny z
dostępnych materiałów (zwilżona w wodzie lub w wodnym roztworze sody
oczyszczonej chusteczka, tampon, ręcznik, szalik itp.) oraz założyć je jak zajdzie
potrzeba,
− przygotować się do ewentualnej ewakuacji,
− zabezpieczyć produkty żywnościowe i przygotować zapas wody,
− po ogłoszeniu komunikatu o ewakuacji wyłączyć wszystkie urządzenia
elektryczne,
− zabrać przygotowany bagaż, zamknąć mieszkanie i udać się we wskazane
miejsce.

