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UZASADNIENIE DO ZATWIERDZENIA  
ZEWNĘTRZNEGO PLANU OPERACYJNO – RATOWNICZEGO  

DLA  
ADAMA MANUFACTURING POLAND SA  

W BRZEGU DOLNYM 
 

 
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 było opracowanie zewnętrznego planu operacyjno – 
ratowniczego (ZPOR) dla zakładu Adama Manufacturing Poland SA w Brzegu Dolnym, 
zgodnego z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 czerwca 
2016 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać plany operacyjno – ratownicze  
(Dz. U. z 2016 r. poz. 821), 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 – 9 czerwca 2017 r., 

2) skierowano pisma z prośbą o zaopiniowanie aktualizacji ZPOR do dnia 9 czerwca 2017 r. 
do następujących instytucji: 
- Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 
- Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołowie, 
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Śl., 
- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy, 
- Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, 
- Komendy Powiatowej Policji w Wołowie, 
- Oddziału Pogotowia Ratunkowego w Wołowie, 
- Starostwa Powiatowego w Wołowie, 
- Starostwa Powiatowego w Środzie Śl., 
- Starostwa Powiatowego w Trzebnicy, 



- Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym, 
- Urzędu Miejskiego w Obornikach Śl., 
- Urzędu Gminy w Miękini, 
- Adama Manufacturing Poland SA w Brzegu Dolnym, 
- PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym. 
 
 

2. INFORMACJE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG I WNIOSKÓW ORAZ 
ZAKRESIE ICH UWZGLĘDNIENIA. 

 
Uwagi i wnioski zostały przesłane od następujących podmiotów: 
 

Lp. Podmiot Uwaga Rozpatrzenie uwagi 

1. Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki 

w tabeli nr 2 „Dane teleadresowe, 
numery tel. stacjonarnych, 
komórkowych, faksów oraz 

adresów poczty elektronicznej 
podmiotów współdziałających” 

błędnie wpisane dane kontaktowe 
do WCZK 

poprawiono dane 
kontaktowe do WCZK  

w schemacie „powiadamiania, 
alarmowania i dysponowania służb 

ratowniczych i podmiotów 
współdziałających na poziomie 

powiatowym” uwzględnić: 
- powiadamianie i alarmowanie 
PCZK Trzebnica poprzez PCZK 

Wołów 

uwzględniono 

w schemacie „powiadamiania, 
alarmowania i dysponowania służb 

ratowniczych i podmiotów 
współdziałających na poziomie 

wojewódzkim” uwzględnić: 
- powiadamianie i alarmowanie 
PCZK Trzebnica poprzez WCZK, 
- powiadamianie i alarmowanie 

WCZK poprzez KWP 

uwzględniono 

2. Urząd Miejski w 
Brzegu Dolnym 

dopisanie skrótów UM i GCZK dopisano 

w schematach „powiadamiania, 
alarmowania i dysponowania służb 

ratowniczych i podmiotów 
współdziałających przez 

prowadzącego zakład” oraz 
„powiadamiania, alarmowania i 

dysponowania służb ratowniczych i 
podmiotów współdziałających na 
poziomie powiatowym” umieścić 
również GCZK w Brzegu Dolnym 

umieszczono 

w tabeli nr 2 „Dane teleadresowe, 
numery tel. stacjonarnych, 
komórkowych, faksów oraz 

adresów poczty elektronicznej 

umieszczono 



podmiotów współdziałających” 
umieścić dane kontaktowe do 

GCZK w Brzegu Dolnym 

3. Komenda 
Wojewódzka Policji 

we Wrocławiu 

w tabeli nr 2 „Dane teleadresowe, 
numery tel. stacjonarnych, 
komórkowych, faksów oraz 

adresów poczty elektronicznej 
podmiotów współdziałających” 
poprawić numery telefonów do 

KWP 

poprawiono 

zapis „Posterunek Policji” zamienić 
na „posterunek Policji”, gdyż 

„Posterunek” dot. Jednostki Policji, 
a w planie mowa jest o posterunku 

blokadowym 

zapis zmieniono na 
„posterunek blokadowy 

Policji” 

4. Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

we Wrocławiu 

zmiana zapisu w rozdziale X z 
„koordynacja i nadzór nad 
przeprowadzeniem działań 

naprawczych” na „uzgodnienie 
przeprowadzenia działań 

naprawczych w przypadku 
wystąpienia szkody w środowisku 

zapis zmieniono 

5. Komenda Powiatowa 
PSP w Trzebnicy 

w schemacie „powiadamiania, 
alarmowania i dysponowania służb 

ratowniczych i podmiotów 
współdziałających na poziomie 

wojewódzkim” szczegółowo 
określić siły i środki z pow. 

trzebnickiego 

nie uwzględniono, 
schemat jest ogólny i 

dostosowany do 
wszystkich scenariuszy 

awaryjnych, 
rozporządzenie dot. ZPOR 
wymaga by siły i środki 

były określone dla 
każdego scenariusza 

awaryjnego, co zostało 
wykonane w rozdziale V 

planu    

Powyższe podmioty pomimo uwag pozytywnie zaopiniowały zewnętrzny plan operacyjno – 
ratowniczy. 

 
Następujące instytucje nie wniosły uwag do planu: 
- Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu, 
- Komenda Powiatowa PSP w Wołowie, 
- Komenda Powiatowa PSP w Środzie Śl., 
- Komenda Powiatowa Policji w Wołowie, 
- Oddział Pogotowia Ratunkowego w Wołowie, 
- Starostwo Powiatowe w Wołowie, 
- Starostwo Powiatowe w Środzie Śl., 
- Starostwo Powiatowe w Trzebnicy, 
- Urząd Miejski w Obornikach Śl., 
- Urząd Gminy w Miękini, 
- Adama Manufacturing Poland SA w Brzegu Dolnym, 
- PCC Rokita SA. 


