
ZARZĄDZENIE NR 120.71.2021 
WÓJTA GMINY KLESZCZÓW 

z dnia 16 lipca 2021 r. 

w sprawie informacji na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku 
wystąpienia awarii przemysłowych na terenie zakładu Colep Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie 

Na podstawie art. 261 ust. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1219, 1565, 1378, 2338, z 2019 r. poz. 1815, z 2020 r. poz. 2127, z 2021 r. poz. 868, 802, 1047, 1162) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty informacje na temat środków 
bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych na terenie zakładu 
Colep Polska sp. z o.o. z siedzibą w Kleszczowie stanowiące załącznik do Zarządzenia, poprzez zamieszczenie 
ich na stronie internetowej Urzędu Gminy Kleszczów https://www.kleszczow.pl/  oraz tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Kleszczów. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

WÓJT GMINY KLESZCZÓW 
 
 

SŁAWOMIR CHOJNOWSKI 

https://www.kleszczow.pl/


       Załącznik do zarządzenia Nr 120.71.2021 

            Wójta Gminy Kleszczów 

            z dnia 16 lipca 2021 r.  

  

 

Środki bezpieczeństwa i sposób postępowania 

w przypadku poważnej awarii przemysłowej 

na terenie zakładu Colep Polska w Kleszczowie 
 

Zakład Produkcyjny Colep Polska Sp. z o. o. zlokalizowany w 

Kleszczowskiej Strefie Przemysłowej nr 2 w Kleszczowie przy ul. Przemysłowej 

10 zajmuje się konfekcjonowaniem kosmetyków oraz produktów chemii 

gospodarczej. Ze względu na specyfikę produkcji oraz ilość gazu propan-butan i 

substancji niebezpiecznych dla środowiska, wykorzystywanych na terenie 

zakładu Colep Polska Sp. z o. o. zakwalifikowany jest do grupy zakładów o 

dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 

Do substancji chemicznych zakwalifikowanych jako niebezpieczne należą: 

● Propan-butan, ● Izopentan – izobutan, ● Alkohol etylowy, ● Alkohol 

izopropylowy, ● Substancje niebezpieczne dla środowiska, ● Aerozole - 

stanowiące mieszaninę wskazanych powyżej substancji. 

Charakterystyka substancji chemicznych: 

● Propan-butan/ Izopentan - izobutan - Skrajnie łatwopalny gaz skroplony H220, 

ogrzanie grozi wybuchem H280 

● Alkohol etylowy i Alkohol izopropylowy - Wysoce łatwopalne ciecze H225, 

działa drażniąco na oczy H319 

● Substancje niebezpieczne dla środowiska - Działają bardzo toksycznie lub 

toksycznie na organizmy wodne, mogą powodować długo utrzymujące się 

niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. 

Rodzaje głównych zagrożeń możliwych do wystąpienia na terenie zakładu 

to: ● pożar, ● wybuch, ● wyciek, skażenie środowiska. Niezależnie od wielkości 

awarii, zagrożenie skażenia środowiska (gleby, wody) może występować tylko na 

terenie zakładu. Skutki pożaru/wybuchu/rozszczelnienia (promieniowanie 

cieplne, fala nadciśnienia i atmosfera wybuchowa) mogą natomiast objąć swym 

zasięgiem zakład oraz teren w sąsiedztwie zakładu. 

W celu nie dopuszczenia do powstania na terenie zakładu Colep Polska 



awarii przemysłowej oraz ograniczenia jej ewentualnych skutków zastosowano 

szereg niezbędnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. W przypadku 

wystąpienia awarii pracownicy zakładu: ● odcinają dopływ substancji 

niebezpiecznych do uszkodzonego miejsca, ● alarmują o zaistniałym zdarzeniu 

służby ratownicze oraz sąsiednie zakłady, ● próbują ograniczyć skutki awarii przy 

wykorzystaniu instalacji zraszaczowej, hydrantów wewnętrznych oraz 

podręcznego sprzętu gaśniczego, ● po ogłoszeniu ewakuacji ewakuują się w 

ustalone miejsce zbiórki. 

 

Zalecane zachowanie się ludności na wypadek wystąpienia zagrożenia na terenie 

zakładu Colep Polska Sp. z o.o. 

● Osoby znajdujące się w pobliskich domach mieszkalnych: 

o pozamykać okna i drzwi w pomieszczeniach, 

o włączyć radioodbiornik lub odbiornik telewizyjny na lokalną stację, 

o podporządkować się zaleceniom służb ratowniczych. 

● Osoby znajdujące się na otwartej przestrzeni w pobliżu Zakładu: 

o nie zbliżać się do terenu Zakładu, 

o oddalić się od terenu Zakładu udając się w kierunku prostopadłym do 

kierunku wiatru (wrócić do domu). 

● Osoby znajdujące się w pojazdach samochodowych w pobliżu Zakładu: 

o nie tarasować dróg dojazdowych dla służb ratowniczych, 

o w miarę możliwości oddalić się od terenu Zakładu. 

● Pracownicy zakładów sąsiednich, 

o na wezwanie do ewakuacji przez służby ratownicze lub kierownictwo 

swojego zakładu przeprowadzić ewakuację zgodnie z procedurami 

obowiązującymi w danym zakładzie. 

● W przypadku ogłoszenia alarmu - wezwania do ewakuacji przez lokalne służby 

należy: 

o dostosować się do ich poleceń, 

o wyłączyć wszystkie odbiorniki elektryczne i gazowe, 

o pozamykać okna i drzwi, 

o zabrać dokumenty i ciepłą odzież, 

o opuścić obiekt i udać się w wyznaczone przez służby miejsce, 

o otoczyć szczególną opieką dzieci i osoby starsze. 

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie (44/ 739-17-00) lub pocztą 

elektroniczną (e-mail: enquiries@colep.com). 
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