ZATWIERDZAM

…………………………….

(Wrocław, dn. 20.09.2016 r.)

UZASADNIENIE
DO PRZYJĘCIA AKTUALIZACJI
ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO – RATOWNICZEGO
DLA OBIEKTU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH
„ŻELAZNY MOST” W RUDNEJ

1. INFORMACJE O UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA.
Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199 poz. 1227) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu
informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy
Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 poz. 2145), udział społeczeństwa
w postępowaniu, którego przedmiotem była aktualizacja zewnętrznego planu operacyjno –
ratowniczego dla Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” został
przeprowadzony w następujący sposób:
1) podano do opinii publicznej, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP KW PSP
we Wrocławiu pod adresem http://www.kwpsp.wroc.pl/bip1), informacje dot.:
- przedmiotu sprawy,
- nazwy organu sporządzającego zewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy oraz jego
danych teleadresowych,
- nazwy, siedziby, adresu strony internetowej zakładu, którego dotyczy ZPOR, jego
nr tel., faksu i adres email,
- możliwości zapoznania się z dokumentacją,
- miejsca składania uwag i wniosków,
- terminu składania uwag i wniosków – 30 sierpnia 2016 r.,
2) skierowano pisma z prośbą o opiniowanie aktualizacji ZPOR do dnia 30 sierpnia 2016 r.
do następujących podmiotów:
- KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej,
- Wojewoda Dolnośląski,
- Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Legnicy,
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie,
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach,
- Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie,
- Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu,
- Komendant Powiatowy Policji w Lubinie,
- Komendant Powiatowy Policji w Polkowicach,
- Komendant Powiatowy Policji w Głogowie,
- Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Legnicy,

-

Starosta Lubiński,
Starosta Polkowicki,
Starosta Głogowski,
Prezydent Głogowa,
Burmistrz Polkowic,
Wójt Gminy Głogów,
Wójt Gminy Grębocice,
Wójt Gminy Rudna,
Wójt Gminy Pęcław.

2. INFORMACJE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG I WNIOSKÓW ORAZ
ZAKRESIE ICH UWZGLĘDNIENIA.
Uwagi i wnioski zostały przesłane od następujących podmiotów:
Lp.
1.

Instytucja
Starostwo Powiatowe
w Polkowicach

2.

Starostwo Powiatowe
w Głogowie

3.

Urząd Gminy Pęcław

Uwaga
przedstawiona uwaga dotyczyła
planu obowiązującego, a nie
aktualizacji planu, w aktualizacji
planu uwaga nie miała
odniesienia
zmiana nazwy ZOZ Szpitala
Powiatowego w Głogowie na
Głogowski Szpital Powiatowy Sp.
z o.o.
zmiana podmiotu właściwego ze
względu na przedmiot sprawy
(zarządzanie drogami) z Zarządu
Dróg Powiatowych w Głogowie na
Wydział Infrastruktury Powiatu w
Starostwie Powiatowym w
Głogowie, wraz z nowymi danymi
teleadresowymi
uwzględnienie scenariusza z
jednoczesnym osunięciem skarp
na 4 stronach zapory

Rozpatrzenie uwagi
nie została uwzględniona w
planie

rozpatrzona

rozpatrzona

nie została uwzględniona w
planie, zgodnie z przepisami
ZPOR opracowany jest na
podstawie scenariuszy
uwzględnionych w WPOR,
WPOR uwzględnia tylko
cztery scenariusze – awarie
na czterech poszczególnych
zaporach, nie uwzględnia
piątego scenariusza –
jednoczesna awaria na
wszystkich zaporach,
uznano to za właściwe
przede wszystkim z uwagi
na zasięgi zalewów w
przypadku awarii na
poszczególnych zaporach,
właściwie różnią się one
jedynie miejscem awarii,

usunięcie zapisu o testowaniu
stacji alarmowych przy
współudziale i na wniosek
lokalnych władz

zapytanie, czy miejscowości
gminy Pęcław nie są przewidziane
do ewakuacji

zamiana na str. 40 słowa
„używania” na „usuwania”
na str. 44 brak dokończonego
zdania dotyczącego Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska

następnie spływ wód z
osadami przebiega po tych
samych obszarach, z czego
wynika, że na skutek awarii
na jednej z zapór zasięg
zalewu jest taki sam, jak na
skutek awarii na
pozostałych zaporach,
ponadto przy scenariuszach
awaryjnych na
poszczególnych zaporach
uwzględniono uwolnienie
się całej zawartości
zbiornika, czyli tak, jak w
przypadku awarii na
wszystkich zaporach,
nie została uwzględniona w
planie, uznano za
stosowane, by testowanie
stacji alarmowych odbywało
się przy współudziale władz
lokalnych, którego SA
odpowiedzialne za
alarmowanie i ewakuacje
społeczeństwa, ponadto z
żadnego starostwa
powiatowego, ani innego
urzędu gminy podobny
wniosek nie wpłynął
rozpatrzona, sprawdzono
miejscowości przewidziane
do ewakuacji oraz mapy
zalewów, stwierdzono, iż
jedna miejscowość - Turów
z gminy Pęcław
przewidziana do ewakuacji,
była umieszczona w planie,
jednakże usytuowano jej w
gminie Głogów, błąd
poprawiono, inne
miejscowości z gminy
Pęcław, nie są przewidziane
do ewakuacji zgodnie z
przedstawionymi mapami
zalewów
rozpatrzona
rozpatrzona, zapisano, iż
Regionalna Dyrekcja
Ochrony Środowiska
powiadamiana jest poprzez
KGHM Polska Miedź S.A.

4.

KP PSP w Polkowicach

5.

KP PSP w Głogowie

6.

Urząd Gminy Rudna

7.

Urząd Gminy Głogów

zmiana nr tel. do KP PSP i
Stanowiska Kierowania KP PSP
zmiana nr tel. do Stanowiska
Kierowania KP PSP
przedstawiona uwaga dotyczyła
planu obowiązującego, a nie
aktualizacji planu, w aktualizacji
planu uwaga nie miała
odniesienia
zagrożenie nie dotyczy
miejscowości Turów

oddział Zakład
Hydrotechniczny w Rudnej
rozpatrzona
rozpatrzona
nie została uwzględniona w
planie

rozpatrzona, zagrożenie
dot. miejscowości Turów w
gminie Pęcław, a nie
Głogów, błąd został
poprawiony
brak wskazanej ze względu na
plany zalewu przedstawione
zagrożenie miejscowości Bytnik
przez zakład nie
uwzględniają zalania
miejscowości Bytnik
Powyższe podmioty pomimo uwag pozytywnie zaopiniowały zewnętrzny plan operacyjno –
ratowniczy.
8.
Dolnośląski Urząd
ZPOR został zaopiniowany
rozpatrzono poprzez
Wojewódzki
negatywnie ze względu na brak
umieszczenie w pkt 12
wskazanego sposobu
tabeli z danymi
powiadamiania służb, organów
kontaktowymi do wszystkich
administracji samorządowej i
służb i podmiotów (nr tel.
rządowej oraz brak danych
stacjonarnych i
kontaktowych do tych organów.
komórkowych) oraz
informacji o sposobie
Po uwzględnieniu uwag, ZPOR
powiadamiania
został pozytywnie zaopiniowany.
Następujące podmioty nie wniosły uwag do planu:
1) Starostwo Powiatowe w Lubinie,
2) Urząd Gminy Polkowice,
3) Urząd Gminy Grębocice,
4) Urząd Miasta Głogowa,
5) KP PSP w Lubinie,
6) Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
7) Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach,
8) Komendant Powiatowy Policji w Lubinie,
9) Komenda Powiatowa Policji w Głogowie,
10) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
11) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
12) Pogotowie Ratunkowe w Legnicy,
13) KGHM Polska Miedź S.A. oddział Zakład Hydrotechniczny w Rudnej.

