2. PRZECIWDZIA£ANIE
NADZWYCZAJNYM ZAGRO¯ENIOM
ŒRODOWISKA (POWA¯NYM
AWARIOM)
M. Wiœniewska, R. Gulbierz
(Wojewódzki Inspektorat Ochrony Œrodowiska w Lublinie)

Zgodnie z ustawowymi kompetencjami oraz
kierunkami nakreœlonymi przez G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska, a tak¿e uwzglêdniaj¹c
specyfikê i warunki ekologiczne województwa,
dzia³ania kontrolne WIOŒ w 2001 roku skoncentrowane by³y na g³ównych potencjalnych sprawcach
awarii, w szczególnoœci w zakresie identyfikacji iloœciowej i jakoœciowej substancji niebezpiecznych
znajduj¹cych siê na terenie kontrolowanych obiektów, stanowi¹cych zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia ludzi lub œrodowiska.
Dzia³ania inspekcyjne prowadzono w oparciu
o “Instrukcjê przeprowadzania kontroli przez inspektorów Inspekcji Ochrony Œrodowiska oraz podejmowania przez s³u¿by IOŒ dzia³añ pokontrolnych” - Warszawa - czerwiec 2001 r. i “Szczegó³owe
zasady postêpowania IOŒ w przypadku nzœ oraz zasady ich wspó³dzia³ania z innymi organami administracji publicznej” - Warszawa - marzec 2000 r.
Kontrole prowadzono pod k¹tem rozpoznania
zagro¿eñ, w tym przestrzegania prawa, rozpoznania stanu iloœciowo-jakoœciowego materia³ów niebezpiecznych, stanu zabezpieczenia Ÿróde³ 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 powa¿nym awariom.
Dane dotycz¹ce potencjalnych sprawców
pos³u¿y³y do stworzenia tymczasowej listy podmiotów o zwiêkszonym i du¿ym ryzyku zgodnie
z podzia³em przyjêtym w Prawie ochrony œrodowiska oraz zasadami i kryteriami stosowania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 9 grudnia 1996 r.
SEVESO II okreœlonymi przez GIOŒ, do czasu ukazania siê rozporz¹dzenia wykonawczego w tej
sprawie. Uzyskane dane wykorzystano tak¿e do
weryfikacji wojewódzkiego rejestru potencjalnych
sprawców awarii (72 obiekty).
W trakcie kontroli zwracano szczególn¹ uwagê
zak³adom o du¿ym i zwiêkszonym ryzyku o obowi¹zkach wynikaj¹cych z nowego prawa ekologicznego w zakresie opracowania i wdro¿enia do praktycznej dzia³alnoœci raportów bezpieczeñstwa oraz
wewnêtrznych i zewnêtrznych planów operacyjno-ratowniczych.
W 2001 roku zgodnie z nakreœlonymi przez
G³ównego Inspektora Ochrony Œrodowiska kierunkami dzia³alnoœci oraz uwzglêdniaj¹c specyfikê
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Æwiczenia JRG Nr 1 PSP w Lublinie na obiektach Agram- Ch³odnia
Zak³ad Nr 2 w Lublinie
Fot. K. Stêpniak

i warunki ekologiczne województwa realizowane
by³y nastêpuj¹ce zadania :
• kontrole prewencyjne potencjalnych Ÿróde³ zagro¿enia we wspó³dzia³aniu z PSP, obejmuj¹ce
iloœciowe i jakoœciowe okreœlenie substancji
znajduj¹cych siê na terenie kontrolowanych
obiektów, w zwi¹zku z potrzeb¹ ustalenia podmiotów o du¿ym i zwiêkszonym ryzyku w prowadzonym przez WIOŒ rejestrze potencjalnych
sprawców awarii, zgodnie z podzia³em zawartym w ustawie “Prawo ochrony œrodowiska”,
• badanie przyczyn i skutków awarii oraz prowadzenie nadzoru nad usuwaniem ich skutków
i przywracaniem œrodowiska do stanu w³aœciwego,
• wdra¿anie do praktyki nowych przepisów prawa dotycz¹cych powa¿nych awarii zawartych
w nowej ustawie “Prawo ochrony œrodowiska”
oraz zasad kontroli podmiotów bêd¹cych potencjalnymi sprawcami awarii,
• praktyczne wdra¿anie kryteriów Dyrektywy
SEVESO II,
• rozwijanie i doskonalenie form wspó³pracy
z PSP i organami samorz¹dowymi oraz innymi
jednostkami wspó³dzia³aj¹cymi w akcjach
zwalczania awarii.
Dzia³ania prewencyjne prowadzone by³y
w oparciu o kwartalne plany pracy uzgadniane
z PSP.
Listê zak³adów ustalono w oparciu o rodzaje
i iloœci substancji niebezpiecznych, które ze wzglêdu na swoje w³aœciwoœci chemiczne, wskutek ich
uwolnienia lub nieprawid³owego obchodzenia siê
w trakcie procesów produkcyjnych, magazynowania lub transportu, mog³y spowodowaæ zagro¿enie
¿ycia, zdrowia ludzi lub œrodowiska.
Lista ta zawiera³a g³ówne zak³ady przemys³u
rolno-spo¿ywczego eksploatuj¹ce instalacje amoniakalne, a tak¿e bazy prze³adunkowo-magazynowe, terminale i stacje paliw p³ynnych - podmioty
charakterystyczne dla województwa z uwagi na
du¿¹ koncentracjê zak³adów przemys³u rol-
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no-spo¿ywczego oraz tranzytowe po³o¿enie województwa na kierunku wschód-zachód.
Istotnym problemem ekologicznym na terenie
województwa jest funkcjonowanie 13 baz paliw
p³ynnych i gazów sprê¿onych (propan-butan), ponad 300 stacji benzynowych, ok. 40 instalacji amoniakalnych - obiektów stanowi¹cych g³ówne Ÿród³a
awarii. Dlatego te¿ zak³ady te znalaz³y siê na liœcie
obiektów przewidzianych do kontroli w 2001 roku.
WIOŒ wykona³ ogó³em 117 kontroli, w tym 76
sprawdzaj¹cych, 34 podstawowe i 7 interwencyjnych, wynikaj¹cych ze zdarzeñ nzœ (pa).

2.1. Dzia³ania prewencyjne GIOŒ
i WIOŒ - kontrole potencjalnych
sprawców powa¿nych awarii (nzœ).
W sferze przeciwdzia³ania nzœ, WIOŒ we
wspó³pracy z PSP podejmowa³ w 2001 r. dzia³ania
kontrolno-rozpoznawcze s³u¿¹ce zmniejszeniu ryzyka powstawania lub ograniczenia skutków nzœ, a
wydane zarz¹dzenia pokontrolne, mia³y na celu
przymuszenie zobowi¹zanych podmiotów do przestrzegania prawa ekologicznego.
W czasie kontroli analizowano zagadnienia dotycz¹ce przygotowania zak³adów do likwidacji zagro¿eñ chemiczno-ekologicznych oraz badano czy
zapewnione s¹ wystarczaj¹ce œrodki ograniczaj¹ce
skutki awarii przemys³owych w zak³adach i poza
ich granicami.
W wyniku kontroli zobowi¹zano zak³ady do realizacji zadañ ustalonych w 51 zarz¹dzeniach pokontrolnych zawieraj¹cych 112 obowi¹zków, zaœ
PSP wyda³a ok. 40 decyzji administracyjnych, zobowi¹zuj¹cych zak³ady do skutecznego usuniêcia
stwierdzonych nieprawid³owoœci.
Objête kontrolami WIOŒ i PSP zak³ady
wdro¿y³y szereg zaleceñ oraz rozwi¹zañ technicznych i organizacyjnych w zakresie przeciwdzia³ania
i zwalczania skutków nzœ.
Wiêkszoœæ
zak³adów
wywi¹za³a
siê
z na³o¿onych obowi¹zków. WIOŒ w ramach wspólnych z PSP przedsiêwziêæ prowadzi systematyczny
nadzór nad pe³n¹ ich realizacj¹ w ramach kontroli
sprawdzaj¹cych.
Najczêœciej stwierdzone nieprawid³owoœci
w czasie prowadzonych kontroli potencjalnych
sprawców awarii dotyczy³y:
• nieprzestrzegania obowi¹zku zapewnienia
w³aœciwej organizacji zapobiegania i zwalczania powa¿nych awarii (np. brak wyposa¿enia instalacji ch³odniczych w instalacje zraszaczowe
do likwidacji i unieszkodliwiania awaryjnych
wycieków amoniaku),

niedostateczne
wyposa¿enie
instalacji
w urz¹dzenia i sprzêt do usuwania skutków
awarii,
• brak aparatury pomiarowo-kontrolnej i systemów detekcji informuj¹cych o przekroczeniu
dopuszczalnych stê¿eñ NH3,
• nie uregulowany stan formalno-prawny w zakresie odprowadzania wód deszczowych kanalizacj¹ burzow¹ do wód powierzchniowych,
• nie spe³nianie wymogów Rozporz¹dzenia ministra gospodarki z dnia 20 wrzeœnia 2000 roku
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ bazy i stacje paliw p³ynnych, ruroci¹gi dalekosiê¿ne do transportu
ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie; dotyczy to w szczególnoœci braku
aktualnych badañ szczelnoœci zbiorników podziemnych, czêsto jedno-p³aszczowych, usytuowanych bezpoœrednio w gruncie,
• nie uiszczanie, w niektórych przypadkach,
op³at z tytu³u niezorganizowanej emisji NH3 do
atmosfery.
Podczas wspólnych z PSP kontroli prewencyjnych WIOŒ kierowa³ zarz¹dzenia pokontrolne
nak³adaj¹ce obowi¹zek likwidacji stwierdzonych
zaniedbañ i nieprawid³owoœci.
•

W wyniku realizacji na³o¿onych obowi¹zków
uzyskano m.in.:
• poprawê poziomu bezpieczeñstwa ekologicznego poprzez wyposa¿enie instalacji ch³odniczych w urz¹dzenia zraszaczowe do likwidacji
i unieszkodliwiania awaryjnych wycieków NH3
(PP-H"Way-Pol" w Po¿ogu, Bimiz-Produkt Sp.
z o.o. w Jeziorzanach, Browar w Janowie Lubelskim, Agro-Freeze Sp. z o.o. w Klikawie),
• poprawê sprawnoœci eksploatacyjnej kontrolowanych stacji paliw w wyniku wyegzekwowania obowi¹zku przeprowadzenia badañ szczelnoœci zbiorników magazynowych,
• zrealizowanie zadañ inwestycyjnych, remontowych i modernizacyjnych instalacji amoniakalnych w Browarze Nr 1 w Lublinie, “Frutimex”
Sp. z o.o. w Che³mie, Spó³dzielni Mleczarskiej
“Biomlek”w Che³mie i OSM w Krasnymstawie,
“Spomlek” w Parczewie i Miêdzyrzecu Podlaskim.

2.2. Kontrola mogilników
W 2001 roku kontynuowano, zainicjowan¹
w 1999 roku przez Wydzia³ Ochrony Œrodowiska
i Rolnictwa Lubelskiego Urzêdu Wojewódzkiego
przy wspó³pracy z Wojewódzkim Inspektoratem
Ochrony Œrodowiska (pioniersk¹ w kraju) akcjê
usuwania z terenu województwa odpadów niebezpiecznych, t.j. przeterminowanych œrodków ochro-
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ny roœlin i opakowañ po nich, zdeponowanych w
mogilnikach i innych magazynach.
Wykonawc¹ robót finansowanych ze œrodków
NFOŒi GW oraz funduszy wojewódzkich i powiatowych by³o konsorcjum “SEGI-AT” Sp. z o.o. w Warszawie - Pañstwowy Instytut Geologiczny w Warszawie.
W ramach II etapu tego zadania w 2001 roku zakoñczono (rozpoczête w roku 2000) prace w Hrebennem i Korolówce oraz zlikwidowano pozosta³e
mogilniki w Adamkach, Kali³owie, Królewskim
Dworze i Soli. Przedstawiciele WIOŒ brali udzia³
w pracach zespo³u nadzoruj¹cego prace likwidacyjne i rekultywacyjne oraz uczestniczyli w odprawach celnych wywo¿onych odpadów.
Wydobyte przeterminowane œrodki ochrony roœlin wywieziono, do utylizacji metod¹ termiczn¹,
do Holandii do spalarni AVR-Chemie b.v. 3197KK
Rotterdam-Botlek. Konstrukcjê zbiorników i zanieczyszczon¹ ziemiê wywieziono na sk³adowisko odpadów niebezpiecznych w Zgierzu. Teren mogilników po likwidacji poddano rekultywacji zakoñczonej zalesieniem.
W ramach nadzoru przeprowadzono tak¿e piêæ
kontroli mogilników, w trakcie trwania prac likwidacyjnych oraz terenów po mogilnikach poddanych rekultywacji. Kontrole nie wykaza³y nieprawid³owoœci w przebiegu prac likwidacyjnych i rekultywacyjnych.

2.3. Wystêpowanie w 2001 r.
przypadków nzœ w porównaniu
do lat poprzednich
W 2001 r. ogó³em zarejestrowano 7 zdarzeñ
o charakterze powa¿nych awarii z udzia³em substancji niebezpiecznych, przy czym dotyczy³y one
g³ównie awarii w transporcie samochodowym paliw p³ynnych i ciek³ych gazów (propan-butan, wodór) powoduj¹c miejscowe stany zagro¿enia dla
¿ycia ludzi i œrodowiska.
Najczêstszymi przyczynami wystêpowania powa¿nych awarii (nzœ) by³y:
• wycieki ropopochodnych do gruntu z uszkodzonych autocystern w wypadkach drogowych
(3 zdarzenia w Majdanie Starym, Kraœniku
i Miêdzyrzecu Podlaskim),
• zagro¿enie wybuchem w zwi¹zku z uszkodzeniem autocysterny przewo¿¹cej ciek³y wodór
(Dêbowa Góra),
• niekontrolowany zrzut ropopochodnych do rzeki Krzny i Bystrzycy,
• uci¹¿liwa emisja siarkowodoru z urz¹dzeñ sanitarnych w domkach wielorodzinnych we
W³odawie.
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We wszystkich zdarzeniach organizatorem i koordynatorem dzia³añ ratowniczych by³a PSP posiadaj¹ca wykwalifikowan¹ kadrê, specjalistyczny
sprzêt oraz sieæ ³¹cznoœci i alarmowania.
Do szczególnie niebezpiecznych, potencjalnie,
zdarzeñ nale¿y zaliczyæ:
2001-03-14
W Majdanie Starym autocysterna przewo¿¹ca
18400 l oleju napêdowego, w wyniku gwa³townego hamowania, wpad³a w poœlizg i zderzy³a siê
z drugim pojazdem. W trakcie tego wypadku nie
dosz³o do rozszczelnienia cysterny, a jedynie do
niewielkiego wycieku paliwa z uszkodzonego
zbiornika drugiego pojazdu - nie dosz³o do ska¿enia
gruntu. Dzia³ania ratownicze polegaj¹ce na neutralizacji paliwa rozlanego na powierzchni jezdni prowadzi³a JRG PSP w Bi³goraju.
2001-07-16
Na drodze krajowej nr 822 w pobli¿u m. Dêbowa Góra ci¹gnik siod³owy z naczep¹, nale¿¹cy do
firmy POLTRANS, przewo¿¹cy butle ze sprê¿onym
wodorem w iloœci 250 kg, zjecha³ na pobocze i wywróci³ siê ko³ami do góry. Zdarzenie mia³o miejsce
z dala od zabudowy mieszkalnej. W zwi¹zku z zagro¿eniem wybuchem przy podnoszeniu samochodu, s³u¿by ratownicze KP PSP w Rykach podjê³y decyzjê o wypuszczeniu gazu do atmosfery.
2001-09-10
W Kraœniku Fabrycznym w wypadku drogowym,
w którym uczestniczy³ TIR przewo¿¹cy chemikalia, 1
osoba ponios³a œmieræ oraz dosz³o do przedostania
siê ok. 300 l ropopochodnych do gruntu w przydro¿nym rowie. W akcji ratowniczej bra³a udzia³ JRG PSP
w Kraœniku przy udziale Policji, WIOŒ i pracowników
F£T. WIOŒ dwukrotnie pobra³ próby do badañ na
obecnoœæ ropopochodnych oraz
podejmowa³
dzia³ania maj¹ce na celu przymuszenie sprawcy ska¿enia do wykonania rekultywacji.
Iloœæ powa¿nych awarii zarejestrowanych w latach 1999-2001 r. na terenie województwa wykaza³a
tendencje malej¹ce: 1999 r. - 18, 2000 r. - 9 i 2001 r. -7.
Porównuj¹c liczbê zdarzeñ w latach 2000-2001 nale¿y stwierdziæ, ¿e iloœæ i charakter nzœ w 2001r. nie odbiega w znacznym stopniu od zdarzeñ, które mia³y
miejsce w 2000r. (Tabela 1).
Analizuj¹c zaistnia³e zagro¿enia nale¿y stwierdziæ, ¿e w ostatnich latach najczêœciej dotyczy³y
one ska¿enia gruntu ropopochodnymi, w wyniku
ich wycieku z uszkodzonych pojazdów w czasie
wypadków drogowych. Stan ten spowodowany
jest wzrostem iloœci przewo¿onych substancji niebezpiecznych transportem samochodowym, co
wi¹¿e siê z tranzytowym po³o¿eniem województwa oraz nieprzestrzeganiem obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych przewozu drogowego materia³ów niebezpiecznych.

CZÊŒÆ III. DZIA£ALNOŒÆ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŒRODOWISKA

2. 4. Dzia³ania Inspekcji w zwalczaniu
powa¿nych awarii (nzœ) - przyk³ady

2.5. Nadzór nad usuwaniem skutków
powa¿nych awarii (nzœ)

Udzia³ WIOŒ i Delegatur w Zamoœciu, Che³mie
i Bia³ej Podlaskiej w zwalczaniu awarii zgodnie z zapisami art. 30 ustawy o IOŒ polega³ na:
• prowadzeniu rozpoznania na miejscu wyst¹pienia nadzwyczajnego zagro¿enia,
• analizie przyczyn powstania i sposobów likwidacji skutków nzœ,
• wydaniu zarz¹dzeñ pokontrolnych zobowi¹zuj¹cych sprawcê do usuniêcia przyczyn
awarii oraz sprawdzeniu ich realizacji,
• zobowi¹zaniu sprawcy do wykonania niezbêdnych prac rekultywacyjnych i przywrócenia
œrodowiska do stanu w³aœciwego,
• informowaniu GIOŒ i organów samorz¹dowych o przebiegu i wynikach prac rekultywacyjnych.
Przyk³adem mo¿e byæ tok postêpowania przyjêty przez WIOŒ w zwi¹zku z wyst¹pieniem 2 przypadków ska¿enia ropopochodnymi rzeki Krzny
(pow. £uków) i Bystrzycy w Lublinie. Substancje te
przedosta³y siê do wód za poœrednictwem kanalizacji burzowej.
W omawianych zdarzeniach WIOŒ podj¹³
dzia³ania interwencyjne we wspó³dzia³aniu z PSP,
Policj¹ i s³u¿bami MPWiK.
W trakcie prowadzonej przez PSP akcji usuwania i neutralizacji ropopochodnych, WIOŒ pobiera³
próby do badañ.
W przypadku ska¿enia wód rzeki Krzny
sprawc¹ zanieczyszczenia by³a stacja paliw
w £ukowie, natomiast prowadzone przez WIOŒ
czynnoœci kontrolno-rozpoznawcze oraz dokonany
przez MPWiK w Lublinie przegl¹d studzienek kanalizacyjnych u¿ytkowników kanalizacji, nie da³y
oczekiwanego rezultatu; w trakcie tych czynnoœci
nie ustalono sprawcy zrzutu zaolejonych œcieków.

W wiêkszoœci zaistnia³ych w 2001 r. powa¿nych awarii, WIOŒ prowadzi³ nadzór nad usuwaniem skutków ska¿enia œrodowiska poprzez
dzia³ania inspekcyjne oraz wykonywanie badañ
gleby, wód powierzchniowych i powietrza dla ustalenia wielkoœci i zasiêgu ska¿enia substancjami
chemicznymi, które zosta³y wyemitowane w wyniku awarii.
Przyk³adem jest prowadzenie pomiarów monitoringowych ska¿onego gruntu ropopochodnymi
w czasie wypadku drogowego w Kraœniku oraz rzeki Krzny i Bystrzycy w zwi¹zku z zanieczyszczeniem
tych rzek produktami naftowymi. WIOŒ prowadzi³
równie¿ wzmo¿ony nadzór oraz badania kontrolne
w czasie akcji opró¿niania z NH3 instalacji ch³odniczych w zlikwidowanych zak³adach: Browarze Nr 2
w Lublinie (ok. 1,5 Mg NH3) i Zak³adach Miêsnych
w Lublinie (26 Mg NH3).
Kontynuowano równie¿ nadzór nad usuwaniem skutków zanieczyszczenia œrodowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi,
powsta³ych w latach ubieg³ych w rejonie baz paliwowych i magazynów:
• ORLEN S.A. Baza Magazynowa Nr 51 w Lublinie ul. Zemborzycka,
• PPH-U “GIMAR” Sp. z o.o. - Hurtownia Paliw
w Pu³awach,
• DRP w Ma³aszewiczach,
• PPP “Bacutil” w Radzyniu Podlaskim,
• Baza Paliw Nr 13 w Zawadówce,
• PPH-U “Transpol” w Che³mie,
• ZPN Nr 6 w Che³mie,
• Stacja Paliw Nr 1439 w Buœnie,
• Stacja Paliw Nr 1506 w Sawinie.

Tabela 1. Wykaz awarii - województwo lubelskie - 2001r.
Lp.

Data awarii

Miejscowoœæ

1.

2001-03-14

Majdan Stary

2.

2001-04-11

£uków

3.

2001-07-16

Dêbowa Góra

4.

2001-08-05

W³odawa

5.

2001-09-10

Kraœnik

6.

2001-12-06

Lublin

7.

2001-12-07

Miêdzyrzec Podlaski

Rodzaj zdarzenia
Wyciek na jezdniê oleju napêdowego z uszkodzonego w czasie wypadku zbiornika paliwowego
Przedostanie siê do rzeki Krzny œcieków deszczowych zanieczyszczonych ropopochodnymi
W wypadku drogowym dosz³o do przewrócenia pojazdu przewo¿¹cego sprê¿ony wodór - s³u¿by ratownicze podjê³y decyzjê o wypuszczeniu gazu do
atmosfery
Uci¹¿liwa emisja siarkowodoru z urz¹dzeñ sanitarnych w budynkach wielorodzinnych we W³odawie,
spowodowana odprowadzeniem nie oczyszczonych œcieków garbarskich
W wyniku wypadku drogowego dosz³o do przedostania siê ropopochodnych (ok. 100 l.) do gruntu
w przydro¿nym rowie

Badania i pomiary
Badania na zawartoœæ ropopochodnych

-

Pomiary stê¿eñ H2S wykonane przez
MPGK we W³odawie
Dwukrotne badanie gleby na zawartoœæ
ropopochodnych

Badania œcieków deszczowych i wód rzeNiekontrolowany zrzut ropopochodnych kanalizacj¹
ki Bystrzycy na zawartoœæ ropopochodburzow¹ do rzeki Bystrzycy
nych
Wyciek 200 l. oleju napêdowego na jezdniê i do
gruntu z uszkodzonego w czasie wypadku drogowego zbiornika
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