
  

 
INFORMACJE NA TEMAT ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA I SPOSOBÓW 

POSTEPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA AWARII PRZEMYSŁOWEJ NA 

TERENIE SELENA INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SP. Z O.O.  ODDZIAŁ 1 – ZAKŁAD 

PRODUKCYJNY , UL. SPACEROWA 26 , 57-402 NOWA RUDA  
 
 

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o. Oddział 1  posiada dwa zakłady produkcyjne 

zlokalizowane w Dzierżoniowie i w Nowej Rudzie i jest największym w kraju producentem 

pian poliuretanowych montażowych o rocznej zdolności produkcyjnej wynoszącej około 50 

milionów pojemników. W zakładzie produkowane są piany poliuretanowe montażowe w 

pojemnikach aerozolowych oraz kleje poliuretanowe. Selena Industrial Technologies  

Sp. z o.o. Oddział 1  ma w swojej ofercie szeroką gamę pian jedno i dwukomponentowych 

w pojemnikach z aplikatorami pistoletowymi i wężykowymi do zastosowań w 

temperaturach letnich i zimowych przeznaczonych zarówno dla użytkowników domowych 

jak i profesjonalnych. Piany oferowane są w pojemnikach o objętości od 325 do 1000 ml. 

 

Nazwa zakładu :  

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o   

Ul.Pieszycka 3, 58-200 Dzierżoniów  

Kontakt : tel. 074 645 02 O1 , e- mail : orion@selena.com  

 

Oznaczenie kierującego zakładem dużego ryzyka oraz adres zakładu :  

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1  

57 - 402 Nowa Ruda , ul. Spacerowa 26,  

Marek Bielas - Kierownik Zakładu  

Kontakt : tel. 074 872 04 01 , e-mail : orion2@selena.com  

 

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1 - Zakład Produkcyjny w Nowej Rudzie,  

ul. Spacerowa 26, 57-402 Nowa Ruda potwierdza, że podlega przepisom w zakresie 

przeciwdziałania awariom przemysłowym oraz dokonał zgłoszenia o którym mowa w art. 

250 ust. 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Zgłoszenie, o którym mowa, prowadzący 

zakład przekazał Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Komendantowi Państwowej Straży 

Pożarnej oraz Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Wraz ze 

zgłoszeniem prowadzący zakład przekazał również Program Zapobiegania Awariom.  

Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1 - Zakład Produkcyjny w Nowej Rudzie 

jest zakładem produkującym piany poliuretanowe oraz kleje poliuretanowe. Zlokalizowany 

jest na terenie WSSE INVEST-PARK, w podstrefie Nowa Ruda — Słupiec, przy ulicach 

Spacerowa - Zagórze.  

O zaliczeniu Selena Industrial Technologies Sp. z o.o Oddział 1 - Zakład Produkcyjny w 

Nowej Rudzie, ul. Spacerowa 26, 57-402 Nowa Ruda do grupy zakładów o dużym ryzyku 

decyduje ilość i rodzaj mogących znajdować się na jej terenie materiałów niebezpiecznych. 

Zakład stosuje dwie grupy materiałów niebezpiecznych Pierwsza grupa to gazy skroplone 

magazynowane w podziemnych i naziemnych zbiornikach. Gazy te to łatwopalne ciecze, 

których cięższe od powietrza opary mogą z nim tworzyć mieszaniny wybuchowe. 

Wdychanie oparów tych gazów może wywoływać uczucie senności bóle i zawroty głowy, a 

w skrajnych przypadkach prowadzić do utraty przytomności i śmierci z powodu braku tlenu 

w otoczeniu. Kontakt z gazami w stanie ciekłym może powodować odmrożenia Druga grupa 

materiałów niebezpiecznych to ekotoksyczne ciecze mogące skazić glebę i wodę powodując 

długotrwałe skutki w środowisku. Materiały z tych dwóch grup wykorzystane są do 

produkcji pian poliuretanowych, a z grupy drugiej do produkcji klejów poliuretanowych i 

znajdują się w wyrobach gotowych. 

Poza wyżej wymienionymi substancjami na terenie Selena Industrial Technologies  

Sp. z o.o Oddział 1 - Zakład Produkcyjny w Nowej Rudzie znajdują się również inne 

niebezpieczne materiały chemiczne, które jednak nie decydują o zaliczeniu zakładu do 

grupy zakładów o dużym ryzyku.



  

 

PROCEDURY POWIADAMIANIA LUNDOŚCI I WŁAŚCIWYCH ORGANÓW 

ADAMINISTRACJI O ZAGROŻENIU AWARIĄ LUB JEJ WYSTĄPIENIU. 

 

W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w Selena Industrial 

Technologies Oddział 1 - Zakład Produkcyjny w Nowej Rudzie osoba kierująca zakładem 

niezwłocznie informuje:  

• Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we 

Wrocławiu,  

• Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu , delegaturę 

zamiejscową w Wałbrzychu,  

W przypadku realnej możliwości rozprzestrzeniania zagrożenia poza granice zakładu 

kierujący działaniami ratowniczymi przekazuje informacje do Służby Dyżurnej Straży 

Miejskiej lub Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Miasta Nowa Ruda ( Inspektor 

w Wydziale Spraw Obywatelskich do spraw Obrony Cywilnej i Ochrony Ludności). 

Działania wymagające alarmowania i ostrzegania mieszkańców Nowej Rudy realizowane 

są zgodnie z Zarządzeniem Nr 137/2014 Burmistrza Nowej Rudy Szefa Obrony Cywilnej 

Miasta z dnia 26 czerwca 2016. 


