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Co chcę załatwić?

Chcę złożyć dokumenty związane z funkcjonowaniem zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii.

Kogo dotyczy?

Dotyczy prowadzącego zakład o dużym ryzyku lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej
awarii.

Co przygotować?

W przypadku prowadzenia przez Ciebie zakładu o dużym ryzyku lub zwiększonym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii powinieneś złożyć określone dokumenty, poniżej zestawione
są rodzaje dokumentów, które masz obowiązek złożyć do nas.
Dla zakładów o dużym ryzyku:
 zgłoszenie,
 program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym,
 raport o bezpieczeństwie,
 zawiadomienie o przeprowadzonej analizie wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego
i o jej rezultatach,
 wykaz zawierający dane o rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących
się na terenie zakładu.
Dla zakładów o zwiększonym ryzyku:
 zgłoszenie,
 program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym.

Jakie dokumenty
muszę wypełnić?

Sporządź samodzielnie wymienione wyżej dokumenty.

Jak wypełnić
dokumenty?

Wypełnij dokumenty na podstawie aktów prawnych wymienionych w rubryce: Podstawa
prawna.

Ile muszę zapłacić?

Za złożenie dokumentów nie musisz nic płacić.

Kiedy złożyć
dokumenty?

 W przypadku zgłoszenia i złożenia programów zapobiegania poważnym awariom
przemysłowym dla zakładów o dużym ryzyku i zwiększonym ryzyku dokumenty złóż
na 30 dni kalendarzowych przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części
albo w terminie 3 miesięcy od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu
o zwiększonym ryzyku lub do zakładu o dużym ryzyku,
 W przypadku złożenia raportu o bezpieczeństwie dla zakładu o dużym ryzyku dokumenty
złóż na 30 dni kalendarzowych przed dniem uruchomienia nowego zakładu lub jego części
albo w terminie roku od dnia zaliczenia istniejącego zakładu do zakładu o dużym ryzyku,
 W przypadku przekazywania analizy wewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego
wraz z opisem rezultatu przekaż dokumenty tuż po przeprowadzonej analizie (analizę
wykonaj przynajmniej raz na 3 lata),
 W przypadku przekazywania wykazu zawierającego dane o rodzaju, kategorii i ilości
substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu przekaż go przed
uruchomieniem zakładu i corocznie aktualizować, według stanu na dzień 31 grudnia,
w terminie do końca stycznia roku następnego.
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Gdzie załatwię
sprawę?

Dokumenty możesz do nas wysłać pocztą albo złożyć osobiście w sekretariacie pod wskazanymi
poniżej adresami:
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
ul. Paprotna 14 , 51-117 Wrocław
godziny pracy: poniedziałek-piątek -7.30-15.30
(dla obiektów w powiatach: wrocławski, wołowski, trzebnicki, średzki, strzeliński,
oławski, oleśnicki, milicki, górowski i powiat grodzki we Wrocławiu)
 Delegatura w Jeleniej Górze
ul. Warszawska 28, 58-500 Jelenia Góra
godziny pracy: poniedziałek-piątek -7.00-15.00
(dla obiektów w powiatach: bolesławiecki, lubański, lwówecki, jeleniogórski,
kamiennogórski, zgorzelecki i powiat grodzki w Jeleniej Górze)
 Delegatura w Legnicy
al. Rzeczypospolitej 10/12, 59-220 Legnica
godziny pracy: poniedziałek-piątek -7.00-15.00
(dla obiektów w powiatach: głogowski, jaworski, lubiński, legnicki, polkowicki,
złotoryjski, powiat grodzki w Legnicy)
 Delegatura w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 16, 58-300 Wałbrzych
godziny pracy: poniedziałek-piątek -7.00-15.00
(dla obiektów w powiatach: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki)

Co zrobi urząd?

W przypadku raportu o bezpieczeństwie wydamy opinię, która będzie niezbędna
do zatwierdzenia raportu przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Jaki jest czas
realizacji?

Złożenie przez Ciebie dokumentu jest jednoznaczne z załatwieniem sprawy.

Jak się odwołać?

W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza.

Informacje
dodatkowe

Jeśli zamierzasz prowadzić bądź prowadzisz zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku,
jesteś zobowiązany do zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony
i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki
dla ludzi i środowiska.
Pamiętaj, że w razie wystąpienia awarii przemysłowej jesteś zobowiązany do:
 natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie właściwego terytorialnie organu
Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska;
 przekazania organom, o których mowa wyżej informacji: o okolicznościach awarii,
o niebezpiecznych substancjach związanych z awarią, umożliwiających dokonanie oceny
skutków awarii dla ludzi i środowiska, podjętych działaniach ratunkowych,
a także działaniach mających na celu ograniczenie skutków awarii i zapobieżenie
jej powtórzeniu się,
 stałej aktualizacji informacji, o których mowa wyżej, odpowiednio do zmiany sytuacji.

Podstawa prawna

 art. 249-264 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r.,
Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie
wymagań, jakim powinien odpowiadać raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku (Dz. U. 2003
roku Nr 104, poz. 970) oraz rozporządzenie z dnia 12 września 2005 r. zmieniające ww. rozporządzenie
(Dz. U. 2005 nr 197 poz. 1632).

