Wrocław dn. 01-05-2017
DRAGONGAZ Sp. z o. o.
52-314 Wrocław, ul. Kościelna 10
tel. 071/334-90-00, fax 071/334-90-01
NIP: 894-00-15-823 Regon: 930240388

ROZLEWNIA GAZU PŁYNNEGO
14-240 Susz; Redaki 34 a

INFORMACJA NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBU POSTEPOWANIA W
PRZYPADKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII
NA TERENIE ROZLEWNI GAZU PŁYNNEGO - DRAGONGAZ W REDAKACH
Zgodnie z treścią ust. 5 i 6 Art. 261 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013
poz. 1232 j.t.) firma Dragongaz Sp. z o. o. udostępnia społeczeństwu informacje na temat środków bezpieczeństwa i
sposobu postepowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii na terenie Rozlewni Gazu Płynnego – Dragongaz Sp.
z o. o. (14-240 Susz; Redaki 34 a).

1. Informacje o zakładzie:
Zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:
Nazwa zakładu: Rozlewnia Gazu Płynnego – Dragongaz. Sp. z o. o.
Adres: 14-240 Susz; Redaki 34a
Telefon/Fax: 055/278-84-19

Centrala firmy :
Nazwa firmy: Dragongaz Sp. z o. o.
Adres: 52-314 Wrocław; ul. Kościelna 10
Telefon: 071/334-90-00
Fax: 071/334-90-01
NIP: 894-00-15-823
Regon: 930240388
Internet: www.dragongaz.pl

2. Najważniejsze informacje o substancjach niebezpiecznych:
Rozlewnia gazu płynnego w Redakach magazynuje następujące gazy płynne: propan i propan-butan. Gaz płynny w
normalnych warunkach występuje w postaci bezbarwnego, cięższego od powietrza gazu o silnie drażniącym zapachu i
łatwej palności. Szczegółowe informacje o właściwościach fizyko-chemicznych gazu płynnego zawierają karty
charakterystyki niebezpiecznego preparatu zamieszczone na stronie internetowej: www.dragongaz.pl

3. Emisja gazu – Środki bezpieczeństwa i zalecany sposób postępowania:
Symptomy awarii:
- Zaobserwowanie na terenie obiektu lub w jego najbliższym otoczeniu białych obłoków.
- Dźwięk syren ostrzegawczych i wzmożona aktywność służb ratowniczych.
- Wyczuwanie drażniącego zapachu we wdychanym powietrzu.

Postępowanie:
- poinformuj osoby znajdujące się w twoim otoczeniu o niepokojącej obserwacji – wezwij pomoc.
- unikaj źródeł zapłonu; otwartego ognia, wyłącz urządzenia elektryczne i urządzenia gazowe.
- unikaj zagłębień terenowych które mógł wypełnić gaz.
- unikaj przemieszczania się z kierunkiem wiatru.
- postępuj zgodnie z komunikatami służb ratowniczych.

4. Pożar gazu – Środki bezpieczeństwa i zalecany sposób postępowania:
Symptomy awarii:
- Zaobserwowanie na terenie obiektu pożaru.
- Dźwięk syren ostrzegawczych i wzmożona aktywność służb ratowniczych.
- Wyczuwanie promieniowania cieplnego w najbliższym otoczeniu obiektu.

Postępowanie:
- poinformuj osoby znajdujące się w twoim otoczeniu o sytuacji – wezwij pomoc.
- nie zbliżaj się do miejsca pożaru, oddal się na bezpieczną odległość.
- postępuj zgodnie z komunikatami służb ratowniczych.

5. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej: www.dragongaz.pl a także w
siedzibie firmy.

