Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U 2019 poz. 1396 ze zm.) oraz na podstawie §3
rozporządzenia 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 2015r., poz. 2145) przekazuję do publicznej
wiadomości szczegółowe informacje dotyczące zakładów zwiększonego ryzyka powstania poważnej awarii przemysłowej.

Lp.

1

Nazwa, siedziba, adres
strony internetowej zakładu,
jego numer telefonu/faksu i
adres e-mail

Oznaczenie prowadzącego
zakład,
jego
miejsce
zamieszkania albo siedzibę,
numer trelefonu/faksu i
adres e-mail.

Nazwa powiatu, na
terenie
którego
znajduje się zakład.

Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A. Zakład
Uzdatniania Wody
Goczałkowice w
Goczałkowicach Zdroju przy
ul. Jeziornej 5.
tel.: +48 322103051

Górnośląskie
Przedsiębiorstwo
Wodociągów S.A. w
Katowicach z siedzibą:
40-026 Katowice,
ul. Wodociągowa 19.

powiat pszczyński

powiat pszczyński

Zakład zwiększonego ryzyka.

2

Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Oddział w Pszczynie przy ul.
Grzebłowiec 34.
tel.: +48 32 449 27 04
tel.: +48 32 449 27 05
Zakład zwiększonego ryzyka

*)

Data
przedłożenia
zgłoszenia zakładu.

Program zapobiegania awariom (PZA)

Data ostatniej kontroli na
terenie zakładu

Data i numer decyzji
komendanta
wojewódzkiego
PSP
wydanych na podstawie
art.264d ust.1 ustawy

Data złożenia
PZA

Data
pozytywnego
zaopiniowania
PZA *)

Data
pozytywnego
zaopiniowania
zmian PZA *)

30.05.2016r.

30.05.2016r.

30.06.2016r.

-

31.10.2019r.

-

22.06.2016r.

22.06.2016r.

25.07.2016

23.08. 2019

28. 10.2019r.

-

- telefon: +48 326038861,
- fax: +48 326038614
- strona internetowa:
www.gpw.katowice.pl
-e-mail:
gpw@gpw.katowice.pl
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie
ul. prof. Michała
Życzkowskiego 17
31-864 Kraków
- telefon: +48 126439200
- fax: +48 126439300
- adres strony internetowej:
http://www.linde-gaz.pl

Jako datę pozytywnego zaopiniowania programu zapobiegania poważnym awariom (PZA) lub zmian do PZA należy przyjąć otrzymanie pisma od właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej o pozytywnym zaopiniowaniu programu
zapobiegania poważanym awariom (PZA) lub pierwszy dzień roboczy następujący po upływie 30 dni od dnia złożenia PZA (zmian do PZA), jeśli w tym terminie właściwy organ Państwowej Straży Pożarnej nie wniósł do nich sprzeciwu
w drodze decyzji.

