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Dzia³ania prewencyjne
Wed³ug prowadzonego przez WIO rejestru, na
terenie województwa lubelskiego funkcjonuje ok.
70 zak³adów, istotnych potencjalnych róde³ nz.
Koncentracja tego typu zak³adów wystêpuje na terenie miast: Lublin, Pu³awy, Kranik, Che³m, Zamoæ, Bia³a Podlaska. Najwiêkszym potencjalnym
ród³em zagro¿eñ s¹ Zak³ady Azotowe Pu³awy
S.A. z racji wytwarzania i stosowania wielu rodków
chemicznych jak: amoniak, kwas siarkowy, azotowy, fosforowy, oleum, benzen, wodór, nadtlenek
wodoru.
Liczne przedsiêbiorstwa przemys³u rolno-spo¿ywczego, zlokalizowane na terenie naszego województwa, stanowi¹ potencjalne zagro¿enie wi¹¿¹ce siê z mo¿liwoci¹ wyst¹pienia awarii w ok. 50
funkcjonuj¹cych amoniakalnych instalacjach ch³odniczych.
Tranzytowe po³o¿enie województwa na kierunku wschód - zachód spowodowa³o zintensyfikowanie przewozów ko³owych, zwiêkszaj¹c ryzyko zagro¿eñ na szlakach prowadz¹cych do przejcia granicznego w Kukurykach, terminalu prze³adunkowego
gazu propan-butan Zaborze oraz materia³ów niebezpiecznych i paliw p³ynnych w Ma³aszewiczach.
Skoordynowane dzia³ania kontrolno-rozpoznawcze w wytypowanych najwiêkszych jednostkach
gospodarczych (potencjalnych ród³ach nz), prowadzone s¹ na podstawie ustawy o IO, ustawy o
ochronie i kszta³towaniu rodowiska oraz porozumieñ zawartych z PSP o wspó³dzia³aniu w zakresie
sprawnej identyfikacji potencjalnych sprawców nz,
wymiany informacji alarmowej w sprawie wystêpuj¹cych zdarzeñ nz oraz rozpoznania skali zagro¿eñ.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 29 ustawy o IO
z 20 lipca 1991r. (DZ.U. Nr 77, poz. 335 z póniejszymi zmianami), zrealizowano zadania z zakresu zapobiegania wystêpowania zdarzeñ powoduj¹cych
nadzwyczajne zagro¿enie poprzez:
 kontrolê i rozpoznanie przedsiêbiorców, których
dzia³alnoæ mo¿e stanowiæ przyczynê nz,
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badanie przyczyn powstania oraz sposobów likwidacji skutków nz,
 prowadzenie szkoleñ i instrukta¿u pracowników
administracji rz¹dowej, samorz¹du terytorialnego, a tak¿e przedsiêbiorców.
Kontrole te prowadzone s¹ pod k¹tem ca³ociowego rozpoznania zagro¿eñ, w tym przestrzegania
prawa, stanu ilociowo-jakociowego materia³ów
niebezpiecznych, sposobu zabezpieczenia róde³
zagro¿enia, podejmowanych dzia³añ w zakresie
zmniejszenia potencjalnych zagro¿eñ oraz organizacji i przygotowania sprzêtowego do zwalczania
i usuwania skutków awarii, w ramach w³asnych zak³adowych systemów przeciwdzia³ania nz.
W 1999 roku wykonano ogó³em 146 kontroli,
w tym 122 sprawdzaj¹ce, 8 podstawowych oraz
16 interwencyjnych wynikaj¹cych ze zdarzeñ nz.
W przypadku stwierdzonych nieprawid³owoci
WIO skierowa³ do kontrolowanych jednostek
70 zarz¹dzeñ pokontrolnych.
Podczas wspólnych z PSP dzia³añ kontrolnych
pod k¹tem ochrony przeciwpo¿arowej ujawniono
szereg nieprawid³owoci dotycz¹cych g³ównie niew³aciwej organizacji zabezpieczeñ p.po¿., z³ego
stanu zabezpieczeñ urz¹dzeñ i instalacji oraz braku
instrukcji postêpowania na wypadek awarii. PSP
skierowa³a do kontrolowanych jednostek 30 decyzji
nak³adaj¹cych obowi¹zek likwidacji stwierdzonych
zaniedbañ i nieprawid³owoci.

Analiza zaistnia³ych w 1999 r.
przypadków nz
Na terenie woj. lubelskiego w 1999 r. zarejestrowano 19 zdarzeñ z udzia³em materia³ów niebezpiecznych, przy czym dotycz¹ one w du¿ej mierze awarii
w transporcie samochodowym paliw p³ynnych.
Nale¿y dodaæ, ¿e nie wszystkie awarie spowodowa³y straty w rodowisku, jednak w wiêkszoci
przypadków wymaga³y interwencji specjalistycznych jednostek ratowniczych PSP.
Zaistnia³e w 1999 r. przypadki nz nie by³y rejestrowane jako awarie o charakterze masowym, przekraczaj¹cym wartoci progowe substancji niebezpiecznych, lecz jako lokalne stany zagro¿enia o krótkotrwa³ych skutkach.
Przyczynami wystêpowania nz by³y:
 wycieki ropopochodnych do gruntu z uszkodzonych cystern drogowych w wyniku kolizji drogowych,
 wyp³yw propylenu z cysterny samochodowej
transportowanej z Ukrainy na stacji granicznej
w Hrubieszowie,
 wyp³yw niewielkiej iloci heptanu z cysterny kolejowej w £ukowie,
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Akcja likwidacji wycieku substancji ropopochodnych
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zrzut ropopochodnych do wód rzek Uherki i Bystrzycy powoduj¹cy chwilowe ich zanieczyszczenie,
zanieczyszczenie gleby rodkiem owadobójczym w Brzezinach podczas rozbiórki budynku
mieszkalnego,
potencjalne zagro¿enie ska¿enia rodowiska rodkami ochrony rolin, w wyniku uszkodzenia 12 beczek z or, w czasie kolizji drogowej w Kraniku.

Do szczególnie niebezpiecznych zdarzeñ
w 1999 r. nale¿y zaliczyæ:
1) kolizjê drogow¹ w dniu14 kwietnia w Mas³omêczu gmina Hrubieszów, w której dosz³o do wywrócenia siê cysterny z olejem opa³owym, a w
konsekwencji do wycieku i ska¿enia powierzchni ziemi substancjami ropopochodnymi.W czasie akcji ratowniczej zebrano rozlane paliwo,
przepompowano olej z uszkodzonej cysterny do
zapasowej, ska¿ony teren zneutralizowano przy
pomocy sorbentu.
2) wyp³yw propylenu z prze³adowanej przez dostawcê cysterny kolejowej w dniu 23 kwietnia
na stacji granicznej w Hrubieszowie. Problem
by³ w braku mo¿liwoci odstawienia cysterny na
stronê ukraiñsk¹. Po usuniêciu usterek technicznych cysternê wycofano na stronê Ukrainy.
3) katastrofê kolejow¹ w dniu 8 sierpnia w Hedwi¿ynie gmina Bi³goraj, podczas której nast¹pi³ wyciek ok. 1000 litrów oleju napêdowego do gruntu. W akcji likwidacji ska¿enia uczestniczy³a
Stra¿ Po¿arna PKP. Zebrano zanieczyszczon¹
warstwê gleby, do neutralizacji substancji ropopochodnych zastosowano sorbent Pagos.
4) wypadek drogowy w dniu 9 lipca w Konopnicy
k/Lublina, gdzie nast¹pi³o przewrócenie siê cysterny i wyciek ok.40 litrów oleju napêdowego
na jezdniê i do rowu przydro¿nego. W akcji likwidacji ska¿enia bra³a udzia³ brygada JRG PSP
z Lublina oraz ekipa ratownicza ABRT. CPN Lublin. Olej przepompowano do zapasowej autocysterny, zdjêto warstwê ska¿onej gleby, teren
zneutralizowano sorbentem.
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5) poluzowanie zaworu cysterny kolejowej w dniu
19 wrzenia w £ukowie, na skutek czego nast¹pi³ wyciek heptanu i lokalnie wyst¹pi³o ladowe
zanieczyszczenie powierzchni ziemi. Usuniêto
nieszczelnoci w cysternie oraz zneutralizowano lady wycieku.
6) zderzenie dwu samochodów ciê¿arowych w
dniu 28 listopada w Kraniku, w tym samochodu z naczep¹ z Holandii, w której znajdowa³o siê
88 beczek 200 l zawieraj¹cych ok. 20 Mg .o.r.
przeznaczonych do utylizacji w spalarni firmy
AVR w Rotterdamie. W wyniku zderzenia dosz³o
do uszkodzenia 12 beczek. Substancje te nie
przedosta³y siê jednak do rodowiska. Beczki
zosta³y zabezpieczone na terenie oczyszczalni
cieków F£T Kranik, a nastêpnie przetransportowane do Holandii.

Nazwyczajne zagro¿enia rodowiska, dane za 1999 r.

WNIOSKI:
W przeciwdzia³aniu nz nadal istotnym problemem pozostaje:
 poprawa bezpieczeñstwa ekologicznego poprzez sta³e doskonalenie procedur zwi¹zanych
z przeciwdzia³aniem i likwidacj¹ zagro¿eñ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ produkcyjn¹ przedsiêbiorców,
 przypieszenie wydania rozporz¹dzeñ wykonawczych dot. raportów bezpieczeñstwa i planów
operacyjno-ratowniczych, istotnych narzêdzi
umo¿liwiaj¹cych bie¿¹cy nadzór oraz likwidowanie zagro¿eñ ekologicznych zw³aszcza na obszarach o wysokiej koncentracji potencja³u niebezpieczeñstwa,
 wyznaczenie sta³ych tras przewozu drogowego
materia³ów niebezpiecznych oraz zapewnienie
sprawnego nadzoru i obowi¹zku powiadamiania przez przewoników jednostek policji i PSP
o ich transporcie,
 kontynuowanie wspólnych dzia³añ z policj¹ pod
kryptonimem niebezpieczne przewozy,
 wyposa¿enie przejcia kolejowego w Hrubieszowie w wydzielone stanowisko do odprawiania
materia³ów niebezpiecznych.
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