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1. Dokumenty odniesienia
AKTY PRAWNE
Ustawy:
 ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ),
 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2195 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1897),
 ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1928)
 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1313 ),
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 620 późn. zm.),
 ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2019 r. poz. 661 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2067),
 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 710 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 147 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2019 r poz. 755 z późn. zm),
 ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1557),
 ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1930),
 ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz
Agencji Wywiadu
(Dz. U. z 2018r. poz.2387 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 792 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1459 z późn. zm.),
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 ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym
organom Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1932),
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi
(Dz. U. z 2018 r. poz. 151 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających
z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka
i obywatela
(Dz. U. z 2002 r. Nr 233 poz.1955),
 ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
(Dz. U. z 2019 r. poz.499 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1323),
 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt
(Dz. U. z 2018 r. poz.1967),
 ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2138 późn. zm.),
 ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2164 późn. zm.),
 ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów
(Dz. U. z 2016 r. poz.2047),
 ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 174),
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2018 r. poz.1152 późn. zm.),
 ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1523),
 ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1954 z późn. zm.)
 ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.),
 ustawa z dnia 29 kwietnia 2019 r. o działaniach antyterrorystycznych
(Dz.U. 2019 r. poz. 796),
 ustawa z dnia 5 lipca 2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa
(Dz.U. 2018 r. poz. 1560).
Rozporządzenia:
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie planów działań
operatora pocztowego w sytuacji szczególnego zagrożenia
(Dz. U. z 2014 r. poz. 624),
 rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 212 poz.2153),
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu
ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku
z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych
(Dz. U. z 1999 r. Nr 55 poz.573),
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 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków
i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na
potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach
(Dz. U. z 2012 r. poz. 741),
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji
wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1065),
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia
podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności
i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi
poziomami skażeń promieniotwórczych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 98 poz.988),
 rozporządzenie 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 r. poz. 2145),
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów
wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach
(Dz. U. z 2013 r. poz. 96),
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów,
którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna i państwowa służba
hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty
i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania
(Dz.U z 2007 r. Nr 158 poz. 1114 z późn. zm.),
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, powiatów
i gmin (Dz. U. z 2002 r., nr 96 poz. 850),
 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów
postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych
(Dz.U.2005 nr 20, poz. 169 późn. zm.),
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie
wojny.
(Dz. U. z 2004 r., nr 203 poz. 2081 z późn. zm.),
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń
osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju
(Dz. U. z 2004 r., nr 229, poz. 2307 późn. zm.),
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń
rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju
(Dz. U. z 2004 r. nr 181, poz. 1872 późn. zm.),
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopni
alarmowych CRP
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1101);

Uchwały, zarządzenia i inne
 Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.89.2017 z dnia 14 lipca 2017 r.
w sprawie wydania zaleceń do gminnych planów zarządzenia kryzysowego.
 Zarządzenie Burmistrza Zdzieszowic Nr SG.120.34.2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.
 Zarządzenie nr SG.0050.71.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie Powołania
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
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2. Cel Planu Zarządzania Kryzysowego
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego zwany dalej Planem – stanowi jedno
z podstawowych narzędzi Burmistrza oraz Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego spowodować sytuację
kryzysową o skali wymagającej koordynacji prowadzonych działań ratowniczo-zapobiegawczych.
Celem ww. planu jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego reagowania
administracji publicznej gminy na zdarzenia kryzysowe, zapewniającego właściwe prowadzenie
działań, głównie w zakresie odpowiedzialności dotyczącej: kierowania i nadzoru, informowania,
ostrzegania i alarmowania ludności, łączności, ratownictwa, ewakuacji, pomocy społecznej,
pomocy medycznej i porządku publicznego. Plan ma zastosowanie do operacyjnych działań
Burmistrza i podległych mu służb w każdej fazie zarządzania kryzysowego.
Jego celem jest:
 przydzielenie instytucjom i osobom fizycznym z terenu gminy obowiązków dotyczących
wykonania określonych zadań w określonym miejscu i czasie, w sytuacji gdy wypadek wymaga
podjęcia czynności reagowania kryzysowego przez szczebel administracyjny;
 ustalenie zależności kierowania i współdziałania między instytucjami (organizacjami)
i pokazanie, jak działania reagowania będą koordynowane;
 określenie, jak ludzie i ich mienie będą chronieni w czasie sytuacji kryzysowej;
 określenie działań zmierzających do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań
i integralności infrastruktury krytycznej dla zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub słabym
punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia tej
infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe
funkcjonowanie;
 określenie personelu, wyposażenia, urządzeń, zaopatrzenia i innych zasobów dostępnych
w ramach własnej społeczności lub w ramach porozumienia z innymi społecznościami, które
możliwe są do wykorzystania podczas działań kryzysowych.
Treść planu odniesiono do:
1. Sytuacji (stanów kryzysowych) będących następstwem:
 działania sił przyrody;
 katastrof i wypadków wynikających z działalności człowieka;
 zdarzeń naruszających bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, których skutki mogą
zagrażać życiu i zdrowiu znacznej ilości ludzi lub gospodarce, a ich likwidacja może być
skuteczna tylko w ścisłym współdziałaniu różnych organów administracji publicznej oraz
specjalistycznych służb, inspekcji, instytucji i organizacji pozarządowych.
2. Etapów zarządzania kryzysowego:
 zapobieganiu sytuacjom kryzysowym;
 przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań;
 reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;
 usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
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3. ARKUSZ UZGODNIEŃ

L.p.

Nazwa instytucji

Data

Podpis
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4. ARKUSZ AKTUALIZACJI
Lp.

Dotyczy

Temat
aktualizacji

Data

Podpis

9

5. OPINIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Gminny Plan Zarządzenia Kryzysowego opracowano zgodnie z ustawą z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym oraz z Zaleceniami Starosty Krapkowickiego do
gminnych planów zarządzania kryzysowego stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Starosty
Krapkowickiego Nr AO.120.89.2017 z dnia 14 lipca 2017 r. zaleceń Starosty Krapkowickiego do
Gminnych Planów Zarządzania Kryzysowego.
Przez zarządzanie kryzysowe na terenie gminy rozumie się realizowanie na rzecz
rozwiązywania napiętych sytuacji poprzez przygotowanie się i działanie mające na celu
zapobieganie, przeciwdziałanie i reagowanie w razie wystąpienia zakłóceń stabilności funkcji
normalnego funkcjonowania życia w gminie. Zarządzanie kryzysowe w gminie rozumiane jest jako
cykl decyzyjny obejmujący fazy decyzyjne, etapy i czynności związane z pozyskiwaniem,
przetwarzaniem i wykorzystaniem informacji w wyniku, którego zostaje podjęta decyzja,
wypracowany zamiar, opracowany plan działania oraz zadania dla podmiotów wykonawczych
będących w dyspozycji Wójta.
Plan zarządzania kryzysowego określa struktury i zasady organizacyjne instytucji
i zespołów odpowiedzialnych za funkcjonowanie organu gminnego oraz realizację zadań mających
na celu złagodzenie prognozowanych skutków zdarzenia oraz przywracanie i odtwarzanie
warunków bytowania ludności zamieszkałej na terenie gminy po zdarzeniu. Plan ten formułuje
zadania i zakresy odpowiedzialności osób funkcyjnych podczas działań związanych
z przeciwdziałaniem i likwidacją skutków zdarzeń powodujących sytuacje kryzysowe
z uwzględnieniem poszczególnych faz (etapów) zarządzania kryzysowego tzn. zapobiegania,
przygotowania, reagowania i odbudowy naruszonej lub też zniszczonej infrastruktury.
Opracowany plan zarządzania kryzysowego zapewnia systemowe, skoordynowane
i efektywne reagowanie na zdarzenia kryzysowe, mające charakter klęski żywiołowej. Ponadto
spełnia następujące funkcje:
- ujednolica procedury prowadzenia działań ratowniczych przez różnego rodzaju służby
ratownicze,
- określa zasady współdziałania oraz sposoby i okoliczności zwracania się o pomoc do szczebla
nadrzędnego w zależności od zakresu i rodzaju powstałego zagrożenia,
- określa niezbędne dokumenty planistyczne dla podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie
działań w sytuacjach kryzysowych. Plan ten definiuje również potencjalne zagrożenie na
administrowanym
terenie
- określa funkcje poszczególnych organów odpowiedzialnych za ratownictwo, łączność, opiekę
medyczną, ewakuację, zaopatrzenia w wodę, żywność i inne środki materialne, pomoc społeczną,
transport, ostrzeganie i alarmowanie, porządek publiczny i przestrzeganie prawa.
Reasumując całość powyższego planu należy stwierdzić, iż spełnia on podstawowe trzy
wymogi m.in. jest:
1). Kompleksowy - polegający na uwzględnieniu wszystkich możliwych zagrożeń, które mogą
wystąpić na administrowanym obszarze oraz ujęciu wszystkich możliwych podmiotów
uczestniczących w przeciwdziałaniu i likwidacji skutków zagrożeń.
2). Funkcjonalny - polegający na zapewnieniu przydatności planu we wszystkich sytuacjach
kryzysowych o znamionach klęski żywiołowej i określenie podmiotów do działań ratowniczych we
wszystkich fazach zarządzania kryzysowego.
3). Użytkowy – polegający na przyjęciu jednolitej struktury i formy dokumentów oraz zapewnieniu
prostoty w posługiwaniu się dokumentami planistycznymi w wypadku różnych zdarzeń, co jest
szczególnie istotne w warunkach ograniczonego czasu na wypracowanie decyzji i podejmowanie
koniecznych działań zaradczych.
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6. SŁOWNIK SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Lp.

Zastosowany
skrót

1.

2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

ARCELOR
BURMISTRZ
GDDKiA
GCZK
GIOŚ
GPK
GZZK
IMGW
KDR
KPP
KP
KP PSP
KGZOSP RP
MGOPS
NS
NZOZ
OC
OSP
PCZK
PGNiG
PID
PINB
PIW
PKP
PLW
PIW
PPIS
PSSE
PRK
PZZK
PZK
PGW
RO
RBF
RI i PSP
RGKiOS
RSOiOC
RPiO
SD
LPR
SPO
SM
SWA
SWO
SZ RP
TAURON
UM
WiK
WIORiN

Pełne nazewnictwo
3.

Arcelor Mittal Poland S.A.
Burmistrz Zdzieszowic
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Gminny Punkt Kontaktowy
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Kierujący Działaniami Ratowniczymi
Komenda Powiatowa Policji
Komisariat Policji
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Nadleśnictwo
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Obrona Cywilna
Ochotnicza Straż Pożarna
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
Polska Spółka Gazownicza Spółka z o.o.
Punkt informacji Drogowej
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Powiatowy Inspektorat Weterynarii;
Polskie Koleje Państwowe Polskie
Powiatowy Lekarz Weterynarii
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Procedura Reagowania Kryzysowego
Powiatowy Zespół Zarzadzania Kryzysowego
Procedury Zarzadzania Kryzysowego
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Referat Organizacyjny
Referat Budżetowo-Finansowy
Referat Inwestycyjny i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
Referat Podatków i Opłat
Służba dyżurna
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Standardowa Procedura Operacyjna
Straż Miejska
System Wczesnego Alarmowania
System Wczesnego Ostrzegania
Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej
Tauron Dystrybucja S.A. – zakład energetyczny
Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
Wojewódzki Inspektora Ochrony Roślin i Nasion
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

WBiZK
WCZK
WIOŚ
WKU
WOO
ZPK
ZDW

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Wojewódzki Odwód Operacyjny
Zarząd Powiatu Krapkowickiego
Zarząd Dróg Wojewódzkich
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7. Tabela funkcjonalna posługiwania się:
 procedurami reagowania kryzysowego;
 standardowymi procedurami operacyjnymi;
 procedurami realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi.

Zagrożenia
1. Powódź

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 1 – Postępowanie
podczas zagrożenia
powodziowego lub
wystąpienia powodzi

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 6 – Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach
wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 19 – Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu
terytorialnego
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej
SPO – 41 – Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 29 Działanie Gminnego
Zespołu Zarządzania
Kryzysowego podczas
zagrożenia powodziowego lub
wystąpienia powodzi;
PZK – 1 Działanie
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie –
Regionalny Zarząd Gospodarki
Wodnej w Gliwicach – Zarząd
Zlewni w Opolu – Nadzór
Wodny w Krapkowicach
podczas zagrożenia
powodziowego lub wystąpienia
powodzi;
PZK – 2 Działanie Powiatowej
Stacji SanitarnoEpidemiologicznej podczas
zagrożenia powodziowego lub
wystąpienia powodzi;
PZK – 3 Działanie
Komendanta Powiatowego
PSP w Krapkowicach;
PZK –24 Działanie
Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP Gminy podczas
sytuacji kryzysowych;
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PZK – 4 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych.
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Postępowanie podczas pożarów.

Zagrożenia
2. Pożary

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 2 – Postępowanie
podczas pożarów

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 5 – Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych
albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w
powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu
terytorialnego
SPO – 41 – Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 3 Działanie
Komendanta Powiatowego
PSP w Krapkowicach;
PZK – 24 Działanie
Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP Gminy podczas
sytuacji kryzysowych;
PZK – 5 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych;
PZK – 5 Działanie
Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
podczas pożarów i katastrof
budowlanych.
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Postępowanie podczas huraganów i trąb powietrznych.

Zagrożenia
3. Huraganowy
wiatr/trąba
powietrzna

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 3 – Postępowanie
podczas huraganowych
wiatrów i trąb
powietrznych

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 6 – Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach
wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 12 - Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu
terytorialnego
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 3 Działanie
Komendanta Powiatowego
PSP w Krapkowicach;
PZK – 24 Działanie
Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP Gminy podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 4 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych;
PZK – 5 Działanie
Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
podczas pożarów i katastrof
budowlanych.
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Postępowanie podczas mrozów i opadów.

Zagrożenia

4. Mróz i opady
śniegu

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 4 – Postępowanie
podczas mrozu i opadów
śniegu

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO

SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 6 – Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach
wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu
terytorialnego
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
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PZK – 3 Działanie
Komendanta Powiatowego
PSP w Krapkowicach;
PZK – 24 Działanie
Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP Gminy podczas
sytuacji kryzysowych;
PZK – 4 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych;
PZK – 25 Działanie
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie,
Nadzór w Krapkowicach.;
PZK-29 Działania Gminnego
Zarządzania Kryzysowego
podczas udzielania podróżnym
uwięzionym w pociągach, w
pojazdach na drogach
publicznych w wyniku
intensywnych opadów śniegu i
niskich temperatur
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Postępowanie podczas suszy i upału.

Zagrożenia
5. Susza i upał

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 5 – Postępowanie
podczas suszy i upału

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 6 – Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach
wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i
obywatela
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej
SPO – 41 – Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 3 Działanie
Komendanta Powiatowego
PSP w Krapkowicach;
PZK – 24 Działanie
Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP Gminy podczas
sytuacji kryzysowych;
PZK – 5 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych;
PZK – 25 Działanie
Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie,
Nadzór w Krapkowicach.
PZK-29 Działania Gminnego
Zarządzania Kryzysowego
podczas udzielania podróżnym
uwięzionym w pociągach, w
pojazdach na drogach
publicznych w wyniku
intensywnych opadów śniegu i
niskich temperatur
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Postępowanie podczas skażenia chemiczno – ekologicznego.

Zagrożenia
6. Skażenia
chemicznoekologiczne

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 6 – Postępowanie
podczas skażenia
chemiczno-ekologicznego

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 5 – Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych
albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w
powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu
terytorialnego
SPO – 41 – Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 3 Działanie
Komendanta Powiatowego
PSP w Krapkowicach;
PZK – 24 Działanie
Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP Gminy podczas
sytuacji kryzysowych;
PZK – 5 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych;
PZK – 27 Działanie Referatu
Gospodarki Mieniem i
Rolnictwa podczas zakłóceń w
dostawach wody - zatrucie
ujęcia wody;
PZK- 6 Działania
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w Opolu
podczas skażenia chemicznoekologicznego
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Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych.

Zagrożenia
7. Zdarzenia
radiacyjne

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 7 – Postępowanie
podczas wystąpienia
zdarzeń radiacyjnych

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 2 – Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o
zdarzeniu radiacyjnym
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 16 – Wprowadzanie działań interwencyjnych po
zdarzeniu radiacyjnym
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 18 – Opracowanie rozporządzenia w sprawie
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia,
w tym praw człowieka i obywatela
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu
terytorialnego
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej
SPO – 41 – Uruchomienie zastępczych miejsc szpitalnych

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 3 Działanie
Komendanta Powiatowego
PSP w Krapkowicach;
PZK –24 Działanie
Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP Gminy podczas
sytuacji kryzysowych;
PZK – 4 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych;
PZK – 26 Działanie Gminnego
Zespołu Zarządzania
Kryzysowego podczas
wystąpienia zdarzeń
radiacyjnych;

INNE

20

Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii.

Zagrożenia
8. Zagrożenia
epidemiczne
i epidemia

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 8 – Postępowanie
podczas zagrożenia
epidemicznego
i epidemii

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 13 ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw
człowieka i obywatela
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej
SPO -26 – Wprowadzenie obowiązkowych szczepień podczas
stanu epidemii
SPO – 27 – Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z
zabezpieczeniem logistycznym
SPO – 37 – Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczenia
działalności edukacyjnej
SPO – 41 – Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 3 Działanie
Komendanta Powiatowego
PSP w Krapkowicach;
PZK –24 Działanie
Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP Gminy podczas
sytuacji kryzysowych;
PZK – 4 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych;
PZK – 7 Działanie Powiatowej
Stacji sanitarnoEpidemiologicznej w
Krapkowicach zagrożenia
epidemicznego
i epidemii;
PZK – 27 Działanie Referatu
Gospodarki Mieniem i
Rolnictwa podczas zakłóceń
w dostawach wody - zatrucie
ujęcia wody
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Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii.

Zagrożenia
9.1. Zakłócenia
w dostawach
energii

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 9.1 –
Postępowanie podczas
zakłóceń w dostawach
energii

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 13 ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw
człowieka i obywatela
SPO – 19 – Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 3 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych;
PZK – 8 Działanie Tauron w
Strzelcach Opolskich
Dystrybucja S.A. podczas
zakłóceń w dostawach energii.
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Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach paliw.

Zagrożenia
9.2. Zakłócenia
w dostawach
paliwa

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 9.2 –
Postępowanie podczas
zakłóceń w dostawach
paliwa

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych
SPO – 32 – Wydawanie upoważnień do zakupu paliw i
nadzorowanie ich dystrybucji

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 4 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych
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Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach gazu.

Zagrożenia
9.3. Zakłócenia
w dostawach
gazu

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 9.3 –
Postępowanie podczas
zakłóceń w dostawach
gazu

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 5 – Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych
albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w
powietrzu albo o możliwości takich przekroczeniach
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 3 Działanie
Komendanta Powiatowego
PSP w Krapkowicach;
PZK – 24 Działanie
Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP Gminy podczas
sytuacji kryzysowych;
PZK – 4 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych
PZK-9 Działanie Polskiej
Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Gazowniczy w Opolu
– Gazownia w Krapkowicach
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Postępowanie podczas zakłóceń w dostawie energii cieplnej.

Zagrożenia
9.4.
Postepowanie
podczas zakłóceń
w dostawach
energii cieplnej

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 9.4 –
Postępowanie podczas
zakłóceń w dostawach
energii cieplnej

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
powietrzu albo o możliwości takich przekroczeniach
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 24 Działanie
Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP Gminy podczas
sytuacji kryzysowych;
PZK – 5 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych.
UWAGA : Podmiot
odpowiedzialny za dostawę i
dystrybucję energii na terenie
gminy prowadzi działania
zgodnie z posiadanymi
planami
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Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody.

Zagrożenia
9.5. Zakłócenia
w dostawach
wody

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 9.5 –
Postępowanie podczas
zakłóceń w dostawach
wody

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 6 – Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach
wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 24 Działanie
Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP Gminy podczas
sytuacji kryzysowych;
PZK –27 Działanie Referatu
Gospodarki Mieniem i
Rolnictwa podczas zakłóceń w
dostawach wody - zatrucie
ujęcia wody.
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Postępowanie podczas katastrofy budowlanej.
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Zagrożenia
10.1. Katastrofy
budowlane

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 10.1 –
Postępowanie podczas
katastrofy budowlanej

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 3 Działanie
Komendanta Powiatowego
PSP w Krapkowicach;
PZK 24– Działanie
Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP Gminy podczas
sytuacji kryzysowych;
PZK – 4 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych;
PZK – 5 Działanie
Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego
podczas pożarów i katastrof
budowlanych.
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Postępowanie podczas katastrofy drogowej.

Zagrożenia
10.2. Katastrofy
drogowe

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 10.2 –
Postępowanie podczas
katastrofy drogowej

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 5 – Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo
alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu
albo o możliwości takich przekroczeń
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 3 Działanie
Komendanta Powiatowego
PSP w Krapkowicach;
PZK – 24 Działanie
Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP podczas
sytuacji kryzysowych;
PZK – 4 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych.
PZK – 28 Działanie
Gminnego Zespołu
Zarzadzania Kryzysowego
podczas katastrofy drogowej.
PZK-11 Działanie Zarządu
Powiatu Krapkowickiego
podczas katastrofy Drogowej;
PZK-12 Działanie Zarządu
Dróg Wojewódzkich podczas
katastrofy drogowej;
PZK-13 Działanie Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad, Oddział w Opolu
podczas katastrofy Drogowej;
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Postępowanie podczas katastrofy kolejowej.

Zagrożenia
10.3. Katastrofy
kolejowe

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 10.3 –
Postępowanie podczas
katastrofy kolejowej

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 5 – Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych
albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w
powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 3 Działanie
Komendanta Powiatowego
PSP w Krapkowicach;
PZK – 24 Działanie
Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP podczas sytuacji
kryzysowych;
PZK – 4 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych;
PZK – 14 Działanie PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A.
Zakładu Linii Kolejowych w
Opolu podczas katastrofy
kolejowej.
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Postępowanie podczas zagrożenia wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt.

Zagrożenia
11. Zagrożenie
wystąpienia lub
wystąpienie
choroby zwierząt

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 11 –
Postępowanie podczas
zagrożenia wystąpieniem
lub wystąpienia choroby
zwierząt

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz
magazynu przeciwpowodziowego
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu
terytorialnego
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 24 Działanie
Komendanta Gminnego
Związku Ochotniczej Straży
Pożarnej RP podczas sytuacji
kryzysowych;
PZK – 4 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych;
PZK – 15 Działanie
Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii podczas
zagrożenia wystąpieniem lub
wystąpienia choroby zwierząt.
PZK – 16 Działanie
Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej podczas
zagrożenia wystąpieniem lub
wystąpienia organizmu
szkodliwego.
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Postępowanie podczas zagrożenia wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego.

Zagrożenia
12. Zagrożenie
wystąpienia lub
wystąpienie
organizmu
szkodliwego

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 12 –
Postępowanie podczas
zagrożenia wystąpieniem
lub wystąpienia
organizmu szkodliwego

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 12 – Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
SPO – 22 – Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu
terytorialnego
SPO – 23 – Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 18 Działanie
Nadleśnictwa w Strzelcach
Opolskich podczas zagrożenia
wystąpieniem lub wystąpienia
organizmu szkodliwego;
PZK – 16 Działanie
Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej
w Krapkowicach podczas
zagrożenia wystąpieniem lub
wystąpienia choro zwierząt
Uwaga : PZK-17 Działania
Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
podczas wystąpienia
organizmu szkodliwego
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Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego.

Zagrożenia
13. Zagrożenia
terrorystyczne

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 13 –
Postępowanie podczas
zagrożenia
terrorystycznego

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO

SPO – 42 wprowadzenie zmiana i odwołanie stopni alarmowych.
Zgodnie z wyszczególnionymi w stosownych procedurach
reagowania kryzysowego
– w zależności od wystąpienia danego zagrożenia
powodowanego określonym zdarzeniem terrorystycznym.

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK

INNE

Uwaga procedura Delegatury
Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego Oddział w
Opolu oraz Komendy
Wojewódzkiej Policji w Opolu
stanowią tajemnicę prawnie
chronioną i znajdują się w
przedmiotowych planach
powyższych instytucji.
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Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych.

Zagrożenia
14. Awarie sieci
teleinformatycznych

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 14 –
Postępowanie podczas
awarii sieci
teleinformatycznych

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz
magazynu przeciwpowodziowego
SPO – 12 – Oceniania i dokumentowanie szkód

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 21 Działanie Referatu
Organizacyjnego podczas
awarii sieci telekomunikacyjnej
w urzędzie miejskim w
sytuacjach kryzysowych;
PZK – 22 Działanie Referatu
Organizacyjnego w sytuacji
wykrycia w UM w
Zdzieszowicach naruszenia
bezpieczeństwa
teleinformatycznego.
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Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji.

Zagrożenia
15. Strajki,
zamieszki
i demonstracje

Numer i nazwa
procedury reagowania
kryzysowego – PRK
PRK – 15 –
Postępowanie podczas
strajków, zamieszek i
demonstracji

Numer i nazwa standardowej procedury operacyjnej – SPO
SPO – 1 – Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
SPO – 3 – Informowanie ludności o zagrożeniach
SPO – 4 – Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania
kryzysowego
SPO – 9 – Działanie Centrum Zarządzania Kryzysowego
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych
SPO – 39 – Wprowadzanie cenzury

Numer i nazwa procedury
realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego –
PZK
PZK – 4 Działanie
Komendanta Powiatowego
Policji podczas sytuacji
kryzysowych.
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1. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym
dotyczących infrastruktury krytycznej oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń
Katalog zagrożeń
Przyjęto następujący katalog zagrożeń:
1. Powódź
2. Pożary
3. Huraganowy wiatr/trąba powietrzna
4. Mróz i opady śniegu
5. Susza i upał
6. Skażenie chemiczno-ekologiczne
7. Wystąpienie zdarzeń radiacyjnych
8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia
9. Zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i zakłóceń w dostawach energii elektrycznej
i cieplnej oraz wody i gazu:
9.1 Zakłócenia w dostawach energii elektrycznej
9.2 Zakłócenia w dostawach paliwa
9.3 Zakłócenia w dostawach gazu
9.4 Zakłócenia w dostawach energii cieplnej
9.5. Zakłócenia w dostawach wody
10. Katastrofy komunikacyjne i budowlane:
10.1 Katastrofy budowlane
10.2 Katastrofy drogowe
10.3 Katastrofy kolejowe
11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt
12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego
13. Zagrożenia terrorystyczne
14. Awaria sieci teleinformatycznych
15. Strajki, zamieszki, demonstracje
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Lp.

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka

Ocena ryzyka

1.

Według art. 16 ust. 42 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, przez powódź rozumie się to
czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w
szczególności wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach
oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w
systemach kanalizacyjnych.
Powodzie można scharakteryzować na podstawie dynamiki formowania wezbrań, prędkości ich
przemieszczania się, czasu trwania wielkości i kształtu fal wezbraniowych. Rozmiary powodzi zależą od
wysokości i natężenia opadu, czasu jego trwania oraz jego przestrzennego rozkładu. Duże znaczenie ma
powierzchnia zlewni jej kształt i orografia terenu.
Ze względu na przyczyny powstania wyróżnia się powodzie:
Opadowe – wywołane przez opady deszczu mogą różnić się istotnie przebiegiem i zasięgiem
terytorialnym, a mianowicie:
1. wywołane przez nawalne opady, związane z lokalnymi burzami termicznymi, występują na potokach
górskich i strugach nizinnych, pojawiają się w lipcu i sierpniu (mogą występować także od kwietnia do
października), najczęściej na terenach wysoczyzn, mają one krótkotrwały ale gwałtowny przebieg.
2.wywoływane przez opady rozlewne występują w terenach górskich, podgórskich i na nizinach w okresie
od czerwca (czasem już w maju) do września i charakteryzują się największym zasięgiem terytorialnym,
obejmując nieraz całe dorzecze.
Roztopowe – powstają wskutek gwałtownego tajania pokrywy śnieżnej, które bywa niejednokrotnie
przyśpieszone przez deszcze padające w tym okresie. Wezbrania tego typu mają bardzo rozległy zasięg
terytorialny. Najczęściej występują w lutym, marcu i kwietniu. Mogą się zdarzyć w ciągu całej zimy,
podczas tzw. odwilży śród zimowych.
Zimowe – są wynikiem spiętrzenia się zwierciadła wody w wyniku nasilonych tzw. zjawisk lodowych, do
których zalicza się np. intensywne tworzenie się śryżu lub lodu dennego, powodujące zmniejszenie
przekroju przepływu kry lodowej na ostrych zakrętach rzeki, w przekrojach mostowych itp. Wezbrania
tego typu zdarzają się zwykle w grudniu i styczniu (czasem również w lutym i marcu).

Prawdopodobieństwo

POWÓDŹ
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Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – średnie.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – możliwe.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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Zagrożenia powodziowe na terenie gminy Zdzieszowice są odnotowywane co pewien okres mniej
więcej co 10 lat. Występuje natomiast możliwość podtopienia upraw w okresie wiosennych roztopów i w
czasie wystąpienia intensywnych opadów deszczu w górnych dopływach rzeki Odry. Zainstalowane
budowle hydrotechniczne służą do regulacji spływu wód i są umiejscowione na niewielkich ciekach.
Zalania i podtopienia mogą być spowodowane wystąpieniem rzeki Odry, a także jej dopływów w
granicach
gminy. Zagrożenia takie mają jednak charakter
lokalny. Mogą one powodować
niebezpieczeństwo dla życia mieszkańców oraz straty w infrastrukturze technicznej, komunalnej,
dobrach kultury oraz rolnictwie.
Stan zagrożenia powodziowego dla miasta
i gminy może stanowić wystąpienie opadów
atmosferycznych w wysokościach przekraczających 50 mm/dobę lub gwałtownym topnieniu znacznej
wysokości pokrywy śnieżnej.
Stan wody na rzece Odrze odczytywany jest w sposób wzrokowy na wodowskazie zlokalizowanym na
Śluzie w Januszkowicach.
Rzeka Odra przepływa
przez gminę Zdzieszowice obok miejscowości
Januszkowice,
Wielmierzowice, Zdzieszowice, Rozwadza i Krępna. Na terenie tym nie występują większe rzeki dopływy, jedynie potok PADÓŁ może podtapiać kilka gospodarstw w Januszkowicach, w czasie trwania
bardzo wysokich stanów w pradolinie Odry własnymi wodami cofkowymi. Przedmiotowy obszar prawej
doliny Odry graniczy na południowym wschodzie z obszarem Miasta Kędzierzvna - Koźla, natomiast na
zachodzie
z Miastem i Gminą Gogolin. Dolina ta ograniczona jest od północy tarasem wysokim
przechodzącym w wyżynę a następnie Górę Św. Anny.
Wody zalewowe rzeki Odry zagrażają jedynie gruntom położonym na tarasie niskim, który oddziela
wyraźna skarpa od tarasu wysokiego widocznego od Januszkowic aż po miejscowość Krępna na granicy
z gminą Gogolin.
System urządzeń przeciwpowodziowych został zbudowany spontanicznie przy obronie w czasie
prowadzonych akcji. Zatem istniejące ogroblowania i wały lokalne chronią przedmiotowy teren jedynie do
stanu 600 na wodowskazie w Koźlu, niektóre odcinki wałów chronią teren do stanu 760 na wodowskazie
Koźle np. wał w Wielmierzowicach. Ponadto istnieją niskie wały obronne biegnące wzdłuż koryta rzeki
Odry, które chronią tereny na lokalnych obniżeniach przed zalaniem wodami tzw. brzegowymi tj. przy
stanie wodowskazu w Koźlu do 500. Generalnie na omawianym terenie zalewowym w gminie
Zdzieszowice nie występuje zwarta zabudowa wiejska lub miejska a jedynie pojedyncze zabudowania
gospodarcze.
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Po powodzi w 1997 roku naprawiono-zabudowano liczne wyrwy w wałach m.in na długości 360 mb
naprawiono rozmycie korony wału w Zdzieszowicach w rejonie oczyszczalni ścieków podwyższając go o
około 0,7m na tym odcinku. Ponadto istniejący wał niski biegnący wzdłuż brzegów Odry został
naprawiony w rejonie km Odry 109,500. Ponieważ cała korona wału wraz z nawierzchnią tłuczniową drogi
biegnącej po koronie wału na odcinku od granicy Zakładu Produkcji Mas "WAFRI” w Krępnej /dawniej
Cegielnia/ na długości 2,5 km została rozmyta, korona wału została zmodernizowana i utwardzona
tłuczniem kamiennym z równoczesnym jej podwyższeniem o około 30 cm, za wyjątkiem odcinka
posiadającego nawierzchnię z drogowych płyt żelbetowych /340 mb/. który nie został naruszony w czasie
powodzi 1997 roku. Wał ten stanowi linię obrony "B" w Krępnej. Ponieważ teren zalewowy w
miejscowościach Krępna i Rozwadza posiada rzędne 163 do 166 m. n.pm. Powyżej tego stanu cały teren
zostaje zalany aż po wysoką skarpę stanowiącą granicę pradoliny Odry.
Krótka charakterystyka odcinek obrony Januszkowice – Wielmierzowice
Prawobrzeżny teren Odry położony jest w pradolinie rzeki Odry na wypiętrzeniu terenowym o rzędnych
166-176 z tym że zabudowania wsi położone są między 170-175.
Jedynie przysiółek Lesiana posiada rzędne 166-169, gdzie 10 zagród rolniczych pobudowano na terenie
zalewowym. Gospodarstwa położone w terenie zalewowym są przystosowane do przetrwania powodzi o
wysokości fali do 760cm na wodowskazie w Koźlu. Terenów częściowo chronionych wałami położonych
z dala od rzeki Odry jest 270 ha, pozostałe 170 ha znajdujące się w terenie zalewowym są zalewane
nawet przy średnich powodziach tj. do 600 cm na wodowskazie w Koźlu. Gruntów ornych chronionych
jest 200 ha natomiast użytków zielonych 62 ha, oraz 5 ha lasów i 3 ha nieużytków. Ponieważ
przedmiotowy odcinek obrony stanowi wał o najwyższej rzędnej korony wynoszącej 168,50 do ponad
169,00m.,npm chroni tereny zalewowe przed falą powodziową przy stanie na wodowskazie Koźle do 760,
naturalnie poza przysiółkiem Lesiana. Omawiany teren przecina koryto potoku Padół oraz nieczynne
młynówki. W związku z powyższym wybudowano wały wsteczne wzdłuż potoku na długości ca 550 mb.
Opis obrony odcinka Januszkowice-Wielmierzowice
Obrona odcinka będzie prowadzona od momentu ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego aż do
stanu wodowskazowego 780 na wodowskazie Koźle.
Należy wyróżnić 3 scenariusze prowadzenia akcji przeciwpowodziowej.
Scenariusz A (pogotowie przeciwpowodziowe) - stan 400 cm na wodowskazie w Miedoni oraz 400 cm w
Koźlu to stan pogotowia przeciwpowodziowego, gdzie należy sprawdzić funkcjonowanie klap zwrotnych i
zasuw, oczyścić je z różnych części stałych jak gałęzie, worki,, patyki namuł, słoma. Ponadto należy
zgromadzić niezbędny materiał do uszczelnień jak piasek, folia.
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Scenariusz B (alarm powodziowy) - stan wodowskazowy 600-700 w Miedoni lub 500-550 w Koźlu.
Przy stanie wody 500-520 cm na wodowskazie w Koźlu należy zamknąć zasuwy w budowlach nr 159 i
173 oraz sprawdzić szczelność klap zwrotnych nr 157,159,171,173. W razie ich nieszczelności docisnąć
je obornikiem lub workami z piaskiem. Ponadto należy podwyższyć przejazdy wałowe
Nr
159,170,172,174,175 i 175 jeżeli prognozy przewidują przekroczenie stanu wody 700 cm na
wodowskazie Koźle -workami z piaskiem + folia.
Po przekroczeniu stanu na wodowskazie Koźle 750-780 należy przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia
zgodnie z decyzją Burmistrza Zdzieszowic. Dalsza obrona terenu staje się bezskuteczna.
Scenariusz C (powódź) - w okresie trwania stanu alarmowego należy wprowadzić stale dyżury na liniach
obronnych. Dyżury winny pełnić grupy ludzi po 3 osoby na odcinkach max. długości 0,5 km wciąż
utrzymując kontakt z kierownikami drużyn i komendantów odcinków obrony. Zadaniem ich będzie stała
obserwacja szczelności wałów oraz wszelkich klap i zamknięć wałowych. Dalszym ich zadaniem będzie
likwidacja ewentualnych przesiąków i drobnych wyrw, rozmyć. W razie powstawania groźby przerwania
wału i umocnień na danym odcinku, należy niezwłocznie powiadomić dyżurnego lub jego zastępcę,
celem użycia większych sił i środków, którzy mogą podjąć decyzję zwrócenia się
z prośbą do
Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Krapkowicach o użyciu sił i środków spoza Gminy.
Ponadto drużyny ratownicze udzielają pomocy w dostarczaniu żywności, wody, paszy dla gospodarstw
odciętych, również udzielać pomocy w ewakuacji ludzi i mienia, grupie porządku publicznego do
zabezpieczenia pozostawionego mienia osób ewakuowanych i mienia ewakuowanego.
Opis obrony odcinka Wielmierzowice - Solownia.
Obrona odcinka będzie prowadzona od momentu ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego aż do
ustąpienia wód. Wyróżniamy w niej 2 fazy.
Scenariusz A (pogotowie przeciwpowodziowe) - 400 cm na wodowskazie w Miedoni lub 400cm w Koźlu.
W okresie tym należy sprawdzić stan techniczny budowli i ich funkcjonowanie, Szczególną uwagę należy
zwrócić na szczelność klap samoczynnych, usunąć ewentualne zanieczyszczenia i inne przeszkody.
Scenariusz B (alarm powodziowy) - stan wodowskazowy 600-700 w Miedoni lub 500-550 w Koźlu.
Przy stanie wodowskazowym 500 na wodowskazie w Koźlu należy zamknąć klapy nr 182 i 183 oraz
sprawdzić szczelność samoczynnie zamykających się klap nr 180,181 i 184. Jeżeli którakolwiek klapa
przepuszcza wodę należy ją docisnąć lub uszczelnić workami z piaskiem. Odcinki wałów w rejonie
budowli nr 179, 180 i 181 oraz budowle na nich bronimy do stanu 530 na wodowskazie w Koźlu, gdyż
wyższe wody przelewają się przez korony wałów - chronią więc teren do stanu wód brzegowych. Jest to
odcinek wału wstecznego potoku "Słotnik”.
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Scenariusz C (powódź) - nadal bronimy wał nadodrzański do stanu 560 na wodowskazie w Koźlu, gdyż
po jego przekroczeniu dojazd do nich staje się niemożliwy.
Natomiast odcinek wałów od przysiółka Wielmierzowice do ujścia potoku Słotnik bronimy do stanu 700.
Wyższe wody uniemożliwiają dojazd, gdyż droga dojazdowa odcinkami przebiega międzywałem. Przy
wyższych stanach na wodowskazie Koźle, dojazd możliwy poprzez pola lub pieszo koroną wału.
Na odcinku obrony Nr 2 akcji ewakuacyjnej nie przewiduje się, gdyż zlikwidowano istniejące
gospodarstwa na terenie zalewowym.
Krótka charaktarystyka odcinek obrony - Zdzieszowice km rz. Odry 108,5 - 110,0.
Przedmiotowy wał biegnie od naturalnej skarpy wzniesienia terenowego za przysiółkiem Solownia,
następnie poprzez budowlę Nr 185 obok oczyszczalni ścieków Zakładów Koksowniczych
„Zdzieszowice”, następnie zakręca w prawo w kierunku szosy Rozwadza-Zdzieszowice. Odcinek wału od
swego początku /przy skarpie/ do zakrętu stanowi linię obrony "B" następnie staje się wałem wstecznym,
a zarazem drogą dojazdową do okolicznych pól i granicę pomiędzy miastem Zdzieszowice a wioską
Rozwadza. Długość tego wału wynosi 1,3 km przy szerokości korony 3-4 m i nachyleniu 1:1,5-2,O.
Ponieważ wał ten posiada lokalne obniżenie o śr, 0,6m na odcinku styku linii obrony "D" - "C" staje się
pilna potrzeba podwyższenia korony na długości ca 175 mb. Powierzchnia chronionego terenu wynosi 90
ha i posiada liczne starorzecza oraz obniżenia terenowe w części północnej.
W okresie przedwojennym w czasie regulacji rzeki Odry przecięto liczne meandry skracając trasę.
W ten sposób część terenów należących administracyjnie do miasta Zdzieszowice znalazły się po drugiej
stronie Odry, co spowodowało brak możliwości ich obrony. Przedmiotowy wał głównie chroni
Oczyszczalnię Ścieków Zakładów Koksowniczych i miasto Zdzieszowice wraz z przyległymi terenami
rolniczymi i nieużytkami.
Opis obrony odcinka
Przystąpienie do obrony odcinka następuje z chwilą ogłoszenia pogotowia przeciw- powodziowego,
natomiast jego zakończenie po ustąpieniu wód oraz odprowadzeniu wszelkich wód z zawala i rozebraniu
wszelkich tymczasowych uszczelnień i umocnień. Zasadniczo wyróżniamy 3 fazy obrony :
Scenariusz A (pogotowie przeciwpowodziowe) - 400 cm na wodowskazie w Miedoni lub 400 cm
w Koźlu. Po ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego służby melioracyjne sprawdzają stan
sprawności technicznej wszelkich urządzeń przeciwpowodziowych na terenie odcinka obrony, usuwając
ewentualne zanieczyszczenia .Ponadto należy przygotować i zgromadzić potrzebny materiał i sprzęt do
obrony niniejszego odcinka. Następuje również ustalenie grafika pełnienia dyżurów.
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Scenariusz B (alarm powodziowy) - stan wodowskazowy 600-780 w Miedoni lub 500-560 w Koźlu. Przy
stanie wodowskazowym 500 w Koźlu należy wprowadzić stałe dyżury na wale i budowli, oraz powiadomić
Zakłady Koksownicze Zdzieszowice oraz obsługę oczyszczalni ścieków. Ponadto należy zamknąć
zasuwę budowli nr 185, a ewentualną jej nieszczelność zlikwidować przy pomocy worków z piaskiem po
przekroczeniu stanu 650 w Koźlu.
Od momentu przekroczenia stanu 650 w Koźlu należy prowadzić obserwację wałów wraz z ewentualną
likwidacją drobnych przecieków i rozmyć. W razie dalszego wzrostu poziomu fali powodziowej należy
podwyższyć lokalne obniżenie wału w rejonie styku z linią B-C dwoma warstwami worków z piaskiem.
Scenariusz C (powódź) - Jeżeli prognozy meteorologiczne przewidują dalszy wzrost poziomu wód,
należy zaniechać obronę tego wału, gdyż woda zacznie się przelewać praktycznie na całej długości.
Ponadto należy ewakuować gospodarstwa znajdujące się za Odrą.
Obiektem wymagających szczególnej ochrony to BIOLOGICZNA
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odra i
narażona jest na zalanie podczas wysokich stanów rzeki Odra. Oczyszczalnię odgradza od rzeki wał
przeciwpowodziowy z zabudowaną zasuwą odprowadzającą wody potoku „Anka” wraz ze ściekami
biologicznie oczyszczonymi i wodami chłodniczymi z zakładów. W okresie występowania wysokich
stanów wody w rzece Odra, następuje „cofka” wód Odrzańskich do potoku Anka i brak odpływu ścieków i
wód chłodniczych oraz wód płynących potokiem. W celu zabezpieczenia obiektu przed zalaniem
cofającymi się wodami odrzańskimi oraz ściekami i wodami własnymi, należy zamknąć zasuwę w wale
przeciwpowodziowym i uruchomić pompownię melioracyjną, która ma za zadanie przepompowanie
gromadzących się ścieków i wód przed wałem do rzeki Odra. Podczas podnoszenia się stanów wód w
rzece Odra, wyróżnia się pięć etapów zagrożenia i gotowości przeciwdziałania a są opisane w instrukcji
zapobiegania i usuwania awarii na oczyszczalni ścieków. Powyżej stanu 680 należy przystąpić do
ewakuacji urządzeń elektrycznych i pomiarowych oraz środków neutralizujących
z oczyszczalni.
Krótka charakterystyka odcinek obrony Rozwadza-Krępna km rz. Odry 109,5 – 118,1.
Odcinek obrony obejmuje wały ciągnące się od linii obrony „B” w Zdzieszowicach za Oczyszczalnią
Ścieków wałem nad brzegiem rz. Odry do Spółki „MTB” z o.o. z siedzibą w Krępnej ul. Cegielniania
/dawniej Cegielnia/, następnie dalej w pobliżu Odry obok wyrobisk po wirowych w Krępnej aż do budowli
Nr 189 na granicy z gminą Gogolin.
Teren zalewowy stanowi pradolina rzeki Odry ograniczona od północy wysoką skarpą biegnącą od
miasta Zdzieszowice, następnie w pobliżu zabudowań m. Rozwadza od strony południowej w kierunku
PGR Krępna, dalej łukiem zatacza liczne meandry terenowe o rzędnych 2-3m. niższej niż tereny
nadodrzańskie. Przedmiotowy Odcinek Obrony posiada dwie linie obrony /dwa wały/ A i B. Wał B tuż za
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Spółka „Mtb” z o.o. z siedzibą w Krępnej ul. Cegielniania /dawniej Cegielnia/ odbiega w prawo dzieląc
pradolinę na dwie części. Ponieważ korona tego wału została rozmyta w czasie powodzi 1997r. W 1998r
szkody powodziowe zostały usunięte, korona nieco podwyższona a nawierzchnię tłuczniową wykonano
nową. Szerokość korony wału wynosi 3,0 –3,5m., nachylenie skarp 1:1,5. Obecnie przy granicy z Krępną
teren został zdewastowany poprzez wyrobiska po żwirowe o powierzchni 50 ha. Z terenu miejscowości
Rozwadza nie zachodzi potrzeba ewakuacji zagród do stanu 776 na wodowskazie Koźle. Po
przekroczeniu tego stanu w sytuacji katastrofalnej należy ewakuować pracowników Spółki „Mtb” z o.o. z
siedzibą w Krępnej ul. Cegielniania /dawniej Cegielnia/ , oraz gospodarstwa obok tj. pomiędzy budowlą
Nr 187 a 190 w Krępnej- Łęg .
Opis obrony odcinka Rozwadza - Krępna
Do obrony odcinka przystępujemy po ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego, natomiast jego
zakończenie następuje po ustąpieniu wód powodziowych, rozebraniu wszelkich umocnień tymczasowych
wykonanych w czasie akcji powodziowej oraz odprowadzeniu wszystkich wód cofkowych itp.
Wyróżniamy 2 zasadnicze fazy akcji :
Scenariusz A (pogotowie przeciwpowodziowe) - 400cm w Miedoni oraz 400cm w Koźlu. Pierwszą
czynnością jest sprawdzenie stanu technicznego wszystkich urządzeń przeciwpowodziowych tj.
przepustów wałowych, klap samoczynnych, zasuw, stanu jakości wałów.
Ewentualne zanieczyszczenia klap-zasuw należy zgromadzić potrzebne materiały, jak piasek, worki,
łopaty.
Scenariusz B (alarm powodziowy) - stan wodowskazowy 600-780 w Miedoni lub 500-560 w Koźlu..
Przy stanie wodowskazowym w Koźlu 420 należy zamknąć klapy nr 186, 187, 188 oraz ich szczelność.
Sprawdzamy również szczelność klapy samoczynnie zamykającej się nr. 190. Klapę tą sprawdzamy po
przekroczeniu stanu 500 w Koźlu. Ponadto należy systematycznie kontrolować szczelność i stabilność
wałów na całej długości. Ewentualne drobne przecieki oraz rozmycia usuwamy we własnym zakresie.
Większe przesiąki i awarie zgłaszamy do sztabu gminnego, który podejmuje odpowiednie decyzje. Część
wód powodziowych zawala, gromadzić się będzie w wyrobiskach po żwirowych co jest korzystnym
zjawiskiem w tej sytuacji. Gospodarstwa położone na terenie zalewowym są przystosowane do
przetrwania powodzi do stanu 770 w Koźlu.
Scenariusz C (powódź) - po przekroczeniu tego stanu woda zaczyna się przelewać przez wały na wielu
odcinkach. W związku z powyższym należy przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia gospodarstw Pana
Bronowskiego, Hinki, Lipki, Piechy oraz Spółki „Mtb” z o.o. z siedzibą w Krępnej ul. Cegielniania /dawniej
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Cegielnia/. Dalsza obrona staje się nieskuteczna.
Przeprowadzanie wód powodziowych obejmuje wszelkie działania polegające na sterowaniu dostępnymi
środkami technicznymi, przepływem wód wezbraniowych w taki sposób, aby ograniczyć do minimum
zalewanie terenów zamieszkałych oraz takich, których zalanie spowoduje znaczne straty materialne a
także zagrozi środowisku naturalnemu.
Działania realizowane są poprzez:
- prognozowanie zasięgu zalań w odniesieniu do prognozowanej i aktualnej sytuacji
hydrometeorologicznej i w oparciu o prowadzoną pracę urządzeń hydrotechnicznych, ze szczególnym
uwzględnieniem pracy polderów oraz w oparciu o dostępne mapy zalewów,
- udział w przygotowywaniu danych niezbędnych do skutecznego ostrzegania i alarmowania ludności,
- wykonanie wg potrzeb, dodatkowych prac zabezpieczających na wałach, urządzeniach
hydrotechnicznych i na terenach nieobwałowanych,
- ciągły monitoring pracy urządzeń hydrotechnicznych i wałów przeciwpowodziowych,
- sterowanie pracą urządzeń hydrotechnicznych,
- bieżące usuwanie powstałych usterek i awarii w/w urządzeń,
- zabezpieczanie i usuwanie przesiąków i przecieków wałów przeciwpowodziowych,
- kierowanie pierwszymi pracami naprawczymi i zabezpieczającymi uszkodzonych wałów i urządzeń
hydrotechnicznych po opadnięciu wód oraz nadzór nad usuwaniem wód z terenów zalanych,
- kierowanie dodatkowymi siłami i środkami, przydzielonymi do zabezpieczenia prawidłowego
funkcjonowania urządzeń hydrotechnicznych i wałów przeciwpowodziowych oraz prac związanych z
odprowadzaniem wód z terenów zalanych, jak i do pomocy przy prowadzeniu pierwszych
niezbędnych prac naprawczych.
Powyższe działania prowadzą członkowie Zespołu i inne wyznaczone osoby w ramach grupy operacji do
prowadzenia akcji ratowniczej w czasie powstania sytuacji kryzysowej spowodowanej przez: powodzie i
podtopienia.
Akcja ratownicza na terenach zalanych obejmuje wszelkie działania w okresie bezpośrednio
poprzedzającym zalanie terenu jak i po jego zalaniu, zmierzające do maksymalnego ograniczenia
zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zminimalizowania strat materialnych jak i zagrożeń środowiska
naturalnego.
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Działania te realizowane są poprzez:
- przeprowadzanie ewakuacji ludzi, zwierząt oraz odpowiednie zabezpieczanie majątku trwałego
- zapewnienie ewakuowanej ludności oraz ludności pozostającej na terenach zalanych, niezbędnych
warunków bytowania a w szczególności; jedzenia i wody pitnej, odpowiednich warunków
noclegowych i sanitarnych, pomocy medycznej w tym psychologicznej, bezpieczeństwa i porządku
publicznego, dostępu do niezbędnych informacji oraz środków łączności
- zapewnienie paszy, wody i odpowiednich warunków bytowania ewakuowanym zwierzętom oraz
pozostającym na terenach zalanych
- odpowiednie do skali zagrożenia zabezpieczenie infrastruktury technicznej, dóbr kultury oraz innych
rodzajów majątku trwałego
- bezpośrednie ratowanie od zagrożeń ludzi , zwierząt a także usuwanie zagrożeń ze strony
zniszczonych lub uszkodzonych elementów infrastruktury technicznej
- ograniczanie zagrożeń sanitarno - epidemiologicznych oraz zagrożeń środowiska na znaczną skalę
usuwanie wszelkich innych zagrożeń spowodowanych zniszczeniami i awariami na terenach
zalanych, celem stworzenia możliwości szybkiego przystąpienia do odbudowy i przywrócenia
do funkcjonowania instytucji, publicznych oraz jednostek gospodarczych istotnych dla mieszkańców
tych terenów
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POŻARY
Pożar to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Powstanie pożaru
5
może być wynikiem samoczynnego zapłonu lub wybuchu substancji chemicznej, awarii sieci
4
elektrycznej, maszyn, urządzeń, zaprószenia ognia lub podpalenia. Do decydujących czynników
3
x
powodujących zagrożenie pożarowe zaliczyć należy, nieostrożność osób dorosłych i dzieci podczas
2
1
wypraw turystycznych, występowanie długotrwałych okresów bez opadów w letnich miesiącach,
A
B
C
D
E
wypalanie traw oraz pozostałości roślinnych na polach graniczących z lasami. Ryzyko wystąpienia
Skutki dla ludzi
pożaru w okresie letnim jest duże. Czynnikiem zwiększającym zagrożenie jest:
- brak opieki nad dziećmi, zwłaszcza w okresie żniw i prac polowych,
- stan techniczny urządzeń grzewczo – kominowych,
Skutki dla ludności, środowiska,
- stopień wyeksploatowania instalacji elektrycznej,
mienia i infrastruktury – małe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
- czynniki niezależne od człowieka (wyładowania atmosferyczne).
Prawdopodobieństwo

2.

zagrożenia – możliwe.

Znaczna część zabudowań wiejskich jest murowana i nie jest zlokalizowana w pobliżu kompleksów
Legenda:
leśnych, co nie stwarza potencjalnego zagrożenie pożarowego.
Bloki mieszkalne wybudowane w latach 60-tych i 70-tych na terenie miasta nie stanowią zagrożenia Skutki dla ludności, środowiska, mienia
pożarowego. Zagrożenie to może wystąpić na terenie sołectw i to dotyczy obiektów pojedynczych, i infrastruktury.
A - nieistotne
bardzo starych w których budulcem jest drewno. W większości są to domy murowane którym pożar nie
zagraża.
B – małe
Niewielkie zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców mogą stanowić pożary leśnych terenów
C – średnie
miejskich i terenów zielonych usytuowanych na terenie miasta i gminy.
D - duże
Sytuacja w tym zakresie nie ulega zmianie od kilku lat. Największe zagrożenia są spowodowane
E - ekstremalne
wypalaniem traw, nieużytków oraz pozostałości rolnych na polach.
Zagrożenia pożarowe ogólnie w miejscowościach ogranicza się do pojedynczych obiektów lub
Prawdopodobieństwo wystąpienia
wydzielonych ich części. Większość zabudowań to obiekty stare bez odpowiedniego zabezpieczenia, zagrożenia.
o dużym stopniu zagrożenia pożarowego. W przypadku gospodarstw rolnych zagrożenie może objąć 1 Bardzo rzadkie
kompleksy zabudowań mieszkalno- inwentarsko- magazynowych. Gmina Zdzieszowice leży w 2 Rzadkie
południowo-wschodniej części województwa opolskiego, zalesienie wynosi około 19% powierzchni i 3 Możliwe
4 Prawdopodobne
jest to obszar bezpośrednio zagrożony pożarami przestrzennymi.
5 Bardzo prawdopodobne
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Głównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna oraz świerk. Drzewa te zwierają duże ilości żywic i
olejków eterycznych, co w połączeniu z igliwiem i ściółką leśną powoduje duże zagrożenie pożarowe i
sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów. Zwiększone zagrożenie powoduje też układ
drzewostanów- lasy klasy I i II ( wiek do 50 lat), które są najbardziej zagrożone, zajmują średnio ok.
połowy obszarów leśnych. Największe zagrożenie stwarzają zbieracze runa leśnego oraz
przebiegające przez tereny leśne szlaki komunikacyjne, szczególnie drogowe.
Na terenie gminy częstotliwość występowania pożarów terenów leśnych jest niewielka. Na przestrzeni
ostatnich lat nie zanotowano dużych i bardzo dużych pożarów obszarów leśnych, jednakże, należy
liczyć się z możliwością powstania pożarów tego typu. Mogą one być przyczyną zakłóceń na trasach
komunikacyjnych prowadzących przez obszary leśne, a tym samym utrudnić dojazd do niektórych
miejscowości lub spowodować brak dostępności do tych miejscowości.
W okresie wiosennym jak i jesiennym na terenie gminy mogą wystąpić pożary spowodowane
wypalaniem traw, nieużytków oraz pozostałości rolnych na polach.
Skutki zagrożenia:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób;
 możliwa konieczność ewakuacji ludności;
 okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się;
 utrudnienia komunikacyjne;
 straty w środowisku leśnym;
 możliwe skażenie powietrza.
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3.

Huragany, trąby powietrzne, silne wiatry. Gwałtowne zjawiska meteorologiczne są bardzo trudne do
wcześniejszego wykrycia i precyzyjnego ustalenia miejsca, w którym mogą wystąpić, ich zakresu,
rozległości i intensywności, co jest warunkiem odpowiedniego reagowania. W związku ze zmianami
klimatycznymi coraz częściej występują w Polsce silnej wiatry szczególnie w okresie zimowym.
Stosowana jest 3 stopniowa skala szacowania skutków działania wiatru:
1 stopień – uszkodzenie budynków, dachów; szkody w drzewostanie; łamanie gałęzi i drzew,
utrudnienia komunikacyjne. 2 stopień – uszkodzenia budynków dachów; łamanie i wyrywanie drzew
z korzeniami, utrudnienia w komunikacji, uszkodzenia linii napowietrznych.
3 stopień – niszczenie zabudowań, zrywanie dachów, niszczenie linii napowietrznych, duże szkody
w drzewostanie, utrudnienia w komunikacji.
Na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice nie odnotowano przypadków huraganu ani trąby powietrznej.
Są to jednak zjawiska nieprzewidywalne, coraz intensywniejsze i nie można ich wykluczyć. Skutkami
takiego zjawiska mogą być zerwane linie wysokiego napięcia, uszkodzone budynki, zatory drogowe
spowodowane przez zwalone drzewa.
Skutki zagrożenia:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób;
 okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się;
 utrudnienia komunikacyjne;
 zniszczenia obiektów mieszkalnych, gospodarczych;
 straty w środowisku leśnym;
 zakłócenia w dostawie energii elektrycznej;
 zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych.
Ponieważ ryzyko powstania większych szkód obejmujących obszary zabudowane jest niewielkie, nie
przewiduje się prowadzenia ewakuacji na szerszą skalę a jedynie doraźną pomoc dla osób
bezpośrednio dotkniętych klęską wystąpienia silnych wiatrów.
Wskutek progresywnego charakteru zmian klimatycznych i coraz częściej występujących anomalii
pogodowych, mogą występować zagrożenia meteorologiczne w postaci silnych huraganowych

Prawdopodobieństwo

HURAGANOWY WIATR/TRĄBA POWIETRZNA
5
4
3
2
1

x

A

B

C

D

E

Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – średnie.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – możliwe.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne

47

wiatrów, połączonych z dużymi opadami deszczu, powodującymi lokalne podtopienia.
Analiza obserwowanych prędkości wiatru, które powodują pierwsze zniszczenia wykazała, że
wartością progową jest prędkość 17 m/s (ok. 61 km/h).
Skala zniszczeń postępuje oczywiście w miarę przyrostu prędkości wiatru. Według klasyfikacji
maksymalnych prędkości wiatru i skutków ich działania już przy prędkości od 25 do 28 m/s można
mówić o wiatrach huraganowych powodujących znaczne uszkodzenia budynków, wież i kominów oraz
utrudniających jazdę samochodów osobowych po szosie.
W przedziale 29 - 32 m/s mamy do czynienia z gwałtownymi wiatrami huraganowymi, powodującymi
zniszczenia zabudowań, zrywanie odcinków linii energetycznych oraz utrudniających jazdę
samochodów ciężarowych.
Natomiast w przypadku huraganu siła wiatru osiąga prędkość od 33 - 55 m/s
Przewidywane skutki takiego zjawiska to: zrywanie przez wiatr całego poszycia dachów, wyrywanie
dużych drzew z korzeniami na większych przestrzeniach, zrywanie linii przesyłowych, niszczenie
konstrukcji budowlanych oraz „zdmuchiwanie" z szosy jadących samochodów
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że tego typu zagrożenia najbardziej dotkną mieszkańców
wsi, mniej mieszkańców miast (ale w przypadku ich wystąpienia w miastach skutki mogą być bardziej
rozległe i liczba osób poszkodowanych znacznie większa)
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4.

Niespodziewane i obfite opady śniegu mogą sparaliżować funkcjonowanie społeczeństwa na
znacznych obszarach. Powodują zakłócenia, a nawet całkowity zastój komunikacji, zrywają linie
energetyczne i telekomunikacyjne, odcinając w ten sposób całe miejscowości od świata. Opady śniegu
mogą być również groźne, gdy pojawiają się w okresie wiosennym lub jesiennym. Efektem niskich
temperatur i śniegu w porach ciepłych mogą być olbrzymie straty w rolnictwie. W naszym klimacie
śnieżyce nie są czymś nadzwyczajnym, ale niemal co roku dezorganizują życie kraju, powodując
zakłócenia w komunikacji. Niskie temperatury powodują uszkodzenie torów kolejowych, linii
energetycznych i telekomunikacyjnych oraz wodociągów. Ludziom zagraża odmrożenie a nawet
śmierć. Bardzo duże spadki temperatury do – 25 stopni C mogą występować sporadycznie na terenie
gminy np. po napływie zimnego powietrza arktycznego, stacjonarnym wyżu i bezchmurnej nocy.
Skutki mrozów:
 zgony szczególnie wśród bezdomnych w wyniku wychłodzenia organizmu;
 utrudnienia w funkcjonowaniu lokalnych społeczności (konieczność zamykania niektórych obiektów
np. szkół);
 awarie sieci wodociągowych i linii przesyłowych wysokiego napięcia;
 gołoledź na drogach;
 przerwy w dostawach wody i energii elektrycznej.
W przypadkach długotrwałych mrozów przy temperaturach poniżej – 200C może zaistnieć zagrożenie
dla osób objętych opieką pomocy społecznej, co powoduje konieczność rozwijania dodatkowej
pomocy socjalno-bytowej.
Długotrwałe obfite opady śniegu, powodujące zaleganie grubej jego warstwy (zwłaszcza przy
utrzymujących się niskich temperaturach) stanowić mogą przesłankę do powstania powodzi – przy
nagłym jego topnieniu następuje gwałtowne wezbranie stanu wody – przede wszystkim w rejonach,
które w okresie prognozowania trudno jest dokładnie zlokalizować.
Poważne niebezpieczeństwo stanowić może zalegająca warstwa śniegu na dachach obiektów
wieloprzestrzennych (sklepy: TESCO, NETTO, Biedronka) doprowadzając do ich zawalenia się, co w
konsekwencji może narazić zdrowie lub życie ludzi. Głównym przedsięwzięciem mającym na celu
ograniczenie szkód i strat spowodowanych obfitymi opadami śniegu jest informowanie o tym
społeczeństwa z odpowiednim wyprzedzeniem.

Prawdopodobieństwo

MRÓZ I OPADY SNIEGU
5
4
3
2
1

x

A

B

C

D

E

Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – małe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – możliwe.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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MRÓZ - W skali roku najniższe temperatury powietrza w powiecie, o wysokości -16°C występują z
prawdopodobieństwem 50%, a temperatury o wysokości -24°C z prawdopodobieństwem poniżej 10%.
Wystąpienie tych temperatur nie wykazuje wyraźnego zróżnicowania przestrzennego, a okres ich
pojawienia pokrywa się z okresem wystąpienia dni bardzo mroźnych. Rozciągłość przestrzenna
zjawiska jest bardzo ograniczona i ściśle powiązana z lokalnymi warunkami topograficznymi.
Skutki mrozu mogą sparaliżować m.in. życie całych osiedli lub gospodarstw domowych. Mogą również
powodować zagrożenia utraty życia, zdrowia i mienia, a także mieć negatywny wpływ na środowisko
naturalne.
Mróz stanowi szczególnie poważne zagrożenie dla osób bezdomnych, co powoduje
konieczność rozwijania bazy noclegowej i zapewnienia im pomocy socjalno-bytowej.
ŚNIEG - obfite opady śniegu mogą spowodować następujące skutki:
- zakłócenia w funkcjonowaniu transportu drogowego i kolejowego (całkowity jego zanik);
- zakłócenia systemów zaopatrywania w energię, gaz i paliwa itp. co w konsekwencji prowadzić może
do zagrożenia zdrowia i życia ludzi, utraty zwierząt, znacznych strat materialnych.
Długotrwałe obfite opady śniegu, powodujące zaleganie grubej jego warstwy (zwłaszcza przy
utrzymujących się niskich temperaturach) stanowić mogą przesłankę do powstania
powodzi - przy nagłym jego topnieniu następuje gwałtowne wezbranie stanu wody - przede wszystkim
w rejonach, które w okresie prognozowania trudno jest dokładnie zlokalizować.
Poważne niebezpieczeństwo stanowić może zalegająca warstwa śniegu na dachach obiektów
wielkoprzestrzennych, doprowadzając do ich zawalenia się, co w konsekwencji może narazić zdrowie
lub życie ludzi.
Szczególnie dotyczy to takich budowli jak: hale sportowe, obiekty handlowe dużych centrach, Tesco,
Netto, Biedronka itp. Głównym przedsięwzięciem mającym na celu ograniczenie szkód i strat
spowodowanych obfitymi opadami śniegu jest informowanie o tym społeczeństwa z odpowiednim
wyprzedzeniem.
Skutki zagrożenia:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób;
 zniszczenia upraw w gospodarstwach rolnych;
 okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się, utrudnienia komunikacyjne;
 zakłócenia w dostawie energii elektrycznej;
 zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych.
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5.

O utrzymywaniu się ekstremalnych temperatur możemy mówić, gdy maksymalna temperatura dobowa
osiąga wartości wyższe niż 30°C i taki stan utrzymuje się, przez co najmniej kilka dni. Z wysokimi
temperaturami łączy się też inna klęska żywiołowa – susza. Jest to zjawisko rozciągnięte w czasie,
związanie z długotrwałym niedoborem wody na danych obszarze. Powoduje zniszczenie gleby i upraw
rolnych, co może pociągnąć za sobą znaczny wzrost cen żywności a nawet klęskę głodu. Długie
okresy występowania wysokich temperatur mogą być przyczyną powstawania suszy. Mogą
powodować zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi, jak również znaczne straty materialne zwłaszcza w
rolnictwie. Długotrwałe upały ponadto sprzyjają pożarom, na skutek czego mogą wystąpić straty w
rolnictwie.
Rejon Opolszczyzny należy do obszarów, w których deficyt opadów jest rzędu od 100 do 200 mm. W
hierarchii potrzeb obszarowych małej retencji, potrzeba budowy zbiorników małej retencji jest w
województwie opolskim, w skali kraju, jedną z najmniejszych.
Susze na Opolszczyźnie występują okresowo w rejonie zlewni Nysy Kłodzkiej, Kłodnicy i Osobłogi.
Mogą one być złagodzone przez wprowadzenie odpowiednich zabiegów melioracyjnych
i
agrotechnicznych zwiększających retencję oraz poprzez dobranie roślin uprawnych, odpornych na
suszę.
Zagrożenie to powoduje przede wszystkim:
> przesuszenie gleby;
> zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślin, a co za tym idzie mogą być przyczyną dużych
trudności w zaopatrzeniu ludności w żywność;
> zmniejszenie zasobów wody pitnej;
zwiększone prawdopodobieństwo katastrofalnych pożarów.
Wysokie temperatury:
> niszczą nawierzchnie dróg, tory kolejowe oraz linie energetyczne;
> mogą być przyczyną utraty życia lub zdrowia;
> mogą powodować nadmierne obciążenie służby zdrowia, wynikające ze zwiększonej liczby
potrzebujących pomocy.

Prawdopodobieństwo

SUSZA I UPAŁ
5
4
3
2
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x

A

B

C

D

E

Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – małe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – możliwe.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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Dodatkowo należy się liczyć z uszkodzeniem nawierzchni dróg asfaltowych. Zagrożenie to również
może powodować obniżenie poziomu wód podziemnych i braku wody w studniach przydomowych.
Ryzyko wystąpienia długotrwałych upałów i suszy na terenie gminy jest rzadkie.
Skutki zagrożenia:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób;
 zakłócenia w dostawie energii elektrycznej;
 wzrost zagrożenia pożarowego;
 zniszczenia upraw w gospodarstwach rolnych.
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6.

Skażenia takie mogą być następstwem poważnej awarii w zakładach pracy wykorzystujących
niebezpieczne środki chemiczne, stwarzając lokalne niebezpieczeństwo obejmujące rejon zakładu
i obszar do niego przyległy oraz możliwość jednostkowego porażenia od kilkudziesięciu do kilkuset
ludzi. Szczególnie groźne może być uwolnienie się niebezpiecznych środków chemicznych w czasie
transportu kolejowego bądź drogowego w wyniku awarii cystern w rejonach gęsto zaludnionych.
Następstwa zagrożeń chemicznych:
 skażenie artykułów rolno – spożywczych;
 rozprzestrzenianie się w/w substancji z wodą popowodziową;
 przedostanie się niebezpiecznych substancji chemicznych do powietrza atmosferycznego, ujęć
wody pitnej oraz wód śródlądowych;
 działanie środków chemicznych na ludzi.
Zagrożenia chemiczne.
Na terenie gminy znajdują się zakłady stwarzające zagrożenia chemiczne, ale jak dotychczas nie
odnotowano w historii istnienia koksowni awarii które mogłyby zagrozić miejscowej i okolicznej
ludności. Takie zagrożenia występują na drogach po których przewożone są toksyczne środki
przemysłowe na trasie Opole – Kędzierzyn-Koźle ( DW-423 ) lub też autostradą A 4, która przebiega
częściowo przez naszą gminę.
Zagrożenia bi ologiczne.
Epidem ie;
Analiza zagrożeń epidemiologicznych na terenie powiatu krapkowickiego /brak danych z terenu
gminy.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jako podmiot odpowiedzialny za nadzór
epidemiologiczny nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami spełnia kluczową rolę w ochronie zdrowia
społeczeństwa.
Współczesna migracja ludzi stwarza możliwość przeniesienia wielu chorób zakaźnych zarówno przez
naszych obywateli podróżujących za granicę jak i obywateli innych krajów przybywających do Polski.
Województwo opolskie to przede wszystkim wzmożony ruch turystyczny i handlowy ze wschodem,
czyli z regionami o wysokiej endemiczności wielu chorób zakaźnych.
Pojawienie się nowych zakażeń może mieć swe odniesienie do wystąpienia choroby w naszym
regionie.

Prawdopodobieństwo

SKAŻENIA CHEMICZNO-EKOLOGICZNE
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x
A

B

C

D

E

Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – średnie.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – rzadkie.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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Nieuniknione jest dalsze rozprzestrzenianie się wirusa H5N1 w Europie m.in. na skutek wędrówek
dzikich ptaków.
W celu zminimalizowania ewentualnych skutków pojawienia się wirusa grypy/ptasiej na terenie
działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach do niezbędnych
działań, jest zapewnienie bieżącej gotowości planów i strategii placówek ochrony zdrowia jak również
w odniesieniu do osób zawodowo narażonych na bezpośredni kontakt z chorym lub podejrzanym o
zakażenie, należy nieodpłatnie zabezpieczyć pracowników opieki zdrowotnej w środki ochrony
indywidualnej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych
występujących w środowisku pracy.
Niezależnie od poprawy warunków sanitarno-higienicznych w Polsce, które sprzyjają ograniczeniu
rozprzestrzeniania wirusa WZW typu A w środowisku, wzrasta liczba dzieci, młodzieży i młodych
dorosłych bez odporności (przeciwciał), czyli wrażliwych na zachorowanie na WZW typu A.
Prowadzi to do wystąpienia tzw. epidemii wyrównawczych, do których najczęściej dochodzi w wyniku
kontaktu większej społeczności (żłobek, przedszkole, szkoła)z chorym zakażonym np. na wakacjach.
Zachorowalność epidemiczna (dotyczy grupy osób, a nie pojedynczej osoby) charakterystyczna jest
dla regionów o średniej endemiczności zakażeń wirusem WZW typu A.
Epizootie.
Postępowanie w przypadku zagrożeń, które mogą wystąpić w gminie z punktu widzenia weterynarii ma
wspólny mianownik. Nie dopuścić do powstania i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt i
dążyć do szybkiej likwidacji ogniska choroby. Wszystkie poczynania powinny być prowadzone z
zachowaniem zasad dobrostanu zwierząt. Postępowanie z padłymi zwierzętami wynika z konieczności
ochrony zdrowia ludzi i zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób wśród zwierząt. Padłe zwierzęta
muszą być odbierane przez firmy utylizacyjne Urząd Miejski Zdzieszowice posiada aktualną umowę z
firmą utylizacyjną.
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7.

Źródłem skażeń promieniotwórczych, mogą być awarie reaktorów jądrowych rozmieszczone
w elektrowniach państw ościennych. W przypadku awarii reaktora w elektrowniach jądrowych państw
ościennych istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia radiologicznego na obszarze
Polski. Nie można wykluczyć zdarzenia radiacyjnego podczas transportu źródeł promieniotwórczych,
a także zwiększonego promieniowania, którego źródło jest nieznane lub spowodowanego aktem
terroru. Oprócz czynnych elektrowni jądrowych duże niebezpieczeństwo ekologiczne stanowią również
elektrownie wygasłe (wyeksploatowane), które zachowują swe śmiercionośne właściwości do 20 – 80
lat. Oznacza to, że w miarę upływu czasu będzie stopniowo przybywać potencjalnych źródeł skażenia
promieniotwórczego na świecie. Zagrożenia radiacyjne.
Zagrożenie radiacyjne gminy stwarzają elektrownie rozmieszczone poza jej granicami. Najbliżej
obszaru gminy zlokalizowane są elektrownie w Czechach i Słowacji:
 Mohowce - ok. 205 km;
 Dukowany – ok. 215 km;
 Jaślowskie Bohowice - ok 228 km;
 Temelin – 280 km.
Nie można wykluczyć awarii elektrowni położonych w dalszej odległości od granic gminy: 22
elektrownie na terenie Niemiec, 4 elektrownie w Holandii, 4 elektrownie w Belgii,1 elektrownia w Danii,
a szczególne zagrożenie stanowią elektrownie na terenie Ukrainy, w których technologie budowy
i wytwarzania energii są bardzo przestarzałe. Zagrożenie tego typu może to nastąpić z krajów
ościennych, które posiadają obiekty, z których w razie awarii może nastąpić skażenie.
Skutki zagrożenia:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób;
 możliwa konieczność ewakuacji ludności;
 możliwość skażenia gleby, powietrza, wód powierzchniowych.
 zniszczenia hodowli i upraw;
 brak dostępu do żywności i wody pitnej;
 utrudnienia komunikacyjne;
 panika.

Prawdopodobieństwo

ZDARZENIE RADIACYJNE
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A

B

C

D

E

Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – średnie.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – rzadkie.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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8.

Zakażenia biologiczne.
W ostatnich latach pojawiło się na świecie, co najmniej 30 nowych chorób zakaźnych, w większości
chorób odzwierzęcych, o wysokim stopniu zakaźności i wysokiej śmiertelności. Są to między innymi
gorączki krwotoczne: Lassa, Marburg, Ebola, zakażenia HIV i zachorowania na AIDS, choroby
prionowe (w tym BSE), legionelloza i inne. Część chorób zakaźnych po okresie zacisza
epidemicznego ponownie ujawniło swoją aktywność np.: gruźlica, malaria, gorączka denga,
gorączka Q.
Przyczyn
wybuchu
epidemii
może
być
wiele,
tak
jak
wiele
jest
możliwości
i dróg ich rozprzestrzeniania. Jedną z przyczyn wybuchu epidemii mogą być klęski żywiołowe np.
powódź w czasie, której duże ilości często zanieczyszczonej wody (może ona zawierać różnego
rodzaju bakterie chorobotwórcze, nieczyszczone ścieki, produkty ropopochodne), są przenoszone
w krótkim czasie na duże obszary terenu.
Współczesna migracja ludzi stwarza możliwość przeniesienia wielu chorób zakaźnych zarówno przez
naszych obywateli podróżujących za granicę jak i obywateli innych krajów przybywających do Polski.
Województwo Opolskie to przede wszystkim wzmożony ruch turystyczny i handlowy nie tylko
z zachodem, ale również ze wschodem, czyli z regionem o wysokiej endemiczności wielu chorób
zakaźnych. Pojawienie się nowych zakażeń może mieć swe odniesienie do wystąpienia choroby
w naszym regionie.
Choroby zakaźne, jakie mogą wystąpić na terenie gminy to przede wszystkim: grypa, salmonella,
gruźlica, krztusiec, ospa, tężec, włośnica, ospa, czerwonka, wąglik, błonica, cholera, dżuma,
wścieklizna.
Możliwość zaistnienia zagrożeń typu epidemiologicznego jest podobna jak dla innych obszarów kraju
i nie sposób określić czas i miejsce wystąpienia. Na zdarzenia epidemiologiczne lub pandemiczne
praktycznie nie jesteśmy przygotowani i wystąpienie choroby zakaźnej rozprzestrzeniającej się wśród
ludzi byłoby trudne do opanowania. Szczegółowe informacje co do charakteru jak i zasięgu zagrożenia
epidemiologicznego możliwe są w oparciu o działania i analizy specjalistyczne służb nadzorujących
działania w tym zakresie, tj. dla zagrożeń epidemii zwierzęcej – Powiatowy Inspektorat Weterynarii
oraz pozostałych epidemii – Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna.

Prawdopodobieństwo

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE I EPIDEMIA
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D

E

Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – średnie.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – rzadkie.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE I EPIDEMIA
Skutki zagrożenia:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób;
 możliwa konieczność ewakuacji ludności;
 możliwość skażenia środowiska, hodowli i upraw;
 możliwa konieczność hospitalizacji bądź izolacji ludności;
 brak dostępu do żywności i wody pitnej;
 panika.
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9.

9.1 Zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej.
Do zakłóceń, wahań lub całkowitego wstrzymania dostaw tego rodzaju energii mogą doprowadzić
samoistne uszkodzenia, ingerencja człowieka lub niekorzystne zjawiska pogodowe (zalegający śnieg
i lód mogą swym ciężarem zerwać trakcje, wichury i silne wiatry niszczyć sieć słupów przesyłowych
a powodzie zalewać elektrownie i rozdzielnie). Przerwy w dostawach energii powodują zakłócenia
w funkcjonowaniu społeczeństwa, administracji publicznej, instytucji użytku publicznego oraz zakładów
pracy.
Na terenie gminy odpowiedzialnym za dostarczanie energii elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A
Oddział w Opolu, Region SN i nN Strzelce Opolskie.
Głównymi czynnikami powodującymi awarie w tych sieciach są, występujące coraz częściej
w ostatnich latach, niekorzystne warunki atmosferyczne (wichury, gwałtowne burze z wyładowaniami
atmosferycznymi) obejmujące duży obszar, działania osób trzecich (np. powalanie podczas wycinek,
drzew na linie energetyczne, kolizje drogowe, celowe dewastacje i kradzieże urządzeń). Z danych
firmy Tauron Dystrybucja S.A wynika, że możliwe są jedynie okresowe, krótkotrwałe wyłączenia
dostaw prądu do odbiorców.
Nawet przy uszkodzeniu pojedynczych odcinków sieci WN istnieje możliwość drugostronnego
zasilenia stacji rozdzielczych WN/SN innymi ciągami linii WN lub, z pewnymi ograniczeniami
mocowymi, liniami SN. Wyłączenie uszkodzonych linii 400 i 220kV z systemu energetycznego nie
wpłynie, na obszarze gminy, znacząco na poziom napięcia i nie spowoduje deficytu mocy energii
elektrycznej. Energia będzie przesyłana istniejącymi i czynnymi liniami 110kV.
Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne posiadają plany działania w sytuacjach
kryzysowych, które są wdrażane podczas nieprzewidzianych sytuacji.
Skutki zagrożenia:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób;
 zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych:

Prawdopodobieństwo

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO I PALIWOWEGO ORAZ ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH GAZU,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODY
5
4
3
2
1

x

A

B

C

D

E

Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – małe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – możliwe.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO I PALIWOWEGO ORAZ ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH GAZU,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODY
9.2 Zakłócenia w dostarczaniu paliwa.
W związku ze specyfiką dzisiejszego świata paliwa mają strategiczne znaczenie ze względów
komunikacyjno-operacyjnych. Zakłócenia w ich dostawie mogą mieć poważne konsekwencje.
Podstawowym problemem jaki wiąże się z sytuacją, w której dostawa paliw była wstrzymana jest
ograniczona mobilność służb ratunkowych i porządkowych. Następnym problemem z jakim przyszłoby
się zmierzyć w sytuacji braku paliw byłyby zachwiania na rynku transportowym co mogłoby rzutować
na ceny towarów.
Gmina
nie
odbiega
od
ogólnie
przyjętej
sytuacji
w
zakresie
zakłóceń
w dostawie paliw płynnych. Zgodne z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi przyznano Radzie Ministrów
dodatkowe uprawnienia dotyczące możliwości wprowadzenia ograniczeń mających na celu obniżenie
zużycia produktów naftowych, a obowiązek zapewnienia egzekwowania wprowadzonych środków
interwencji nałożono na wojewodów i podległe im służby.
Środki te mogą zostać uruchomione jedynie w określonych sytuacjach, tj.:
 wystąpienia realnego zagrożenia pojawienia się zakłóceń w dostawach ropy naftowej, czyli tzw.
sytuacji przedkryzysowej; wystąpienie zakłóceń w dostawach ropy naftowej lub produktów
naftowych na rynek polski;
 konieczności podjęcia działania w celu wypełniania wiążących zobowiązań międzynarodowych
Polski w tym zakresie.
Skutki zagrożenia:
 ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej;
 utrudnienia komunikacyjne.

Prawdopodobieństwo
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A
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C

D

E

Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – małe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – rzadkie.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne

59

Ocena
ryzyka

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO I PALIWOWEGO ORAZ ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH GAZU,
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODY
9.3 Zakłócenia w dostarczaniu gazu.
Awaria sieci gazowej może powstać w wyniku rozszczelnienia się gazociągu lub uszkodzenia
urządzeń w stacjach gazowych. Awarii towarzyszy nieplanowy wyciek gazu i stwarzanie
niebezpieczeństwa wybuchu oraz pożaru.
Czynniki powodujące zakłócenia w dostawie gazu na terenie gminy Zdzieszowice, nie odbiegają od
przyjętych w skali kraju. Szczególnie narażone na zniszczenie (awarię) elementy sieci gazowej to
rozdzielnie i główne gazociągi. Dostawcą gazu dla gminy Zdzieszowice zajmuje się Zakład
Gazowniczy w Opolu będący Oddziałem Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu.
Zdzieszowice zaopatrywane są w gaz ziemny gazociągami wysokiego ciśnienia: - relacji - Zabrze –
Wrocław; Ø 150/100 CN 4,0 Mapa. Miasto Zdzieszowice zostało całkowicie zgazyfikowane, a ogólna
długość gazociągu wynosi – 28,6 km, a ogólna ilość odbiorców – 3188.
Sołectwo Żyrowa: ogólna długość gazociągu wynosi - 6,0km, a dotychczasowa ilość odbiorców – 45, a
pozostało do podłączenia 160 odbiorców,
Sołectwo Rozwadza: ogólna długość gazociągu wynosi - 8,9km, a dotychczasowa ilość odbiorców 13,
a pozostało do podłączenia 90 odbiorców,
Sołectwo Januszkowice: w 1999r wykonana została sieć gazowa w Sołectwie Januszkowice.
Długość sieci wynosi 9,6km.
Mieszkańcy miejscowości Jasiona, Krępna i Oleszka mimo istniejącej sieci gazowej nie angażują się
do podłączenia do niej ( wg ustaleń poniżej 50 % liczby mieszkańców miejscowości nie posiada
podłączenia) z powodów finansowych
W mieście funkcjonują stacje redukcyjne, natomiast na terenie wiejskim w Żyrowej. Długości sieci
gazowniczej na terenie gminy Zdzieszowice: sieci przesyłowe - 12,7 km sieci rozdzielcze - 48,2 km
ogółem 60,9 km. Od rozdzielni miasto objęte jest niskociśnieniową systemową siecią przesyłową gazu
do odbiorców.
Konsekwencją uszkodzenia sieci systemowej, w tym stacji gazowej może być:
a) odcięcie dopływu gazu do całego systemu w danej miejscowości;
b) ulatnianie się gazu, które może być przyczyną:
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Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – małe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – bardzo rzadkie.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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− wybuchów (stężenie 5 do 15 % metanu),
− pożarów, − uduszeń (przy dużych stężeniach wyparcia tlenu),
− zatruć (produktami dużych stężeń metanu, tlenek węgla oraz tetra-hydro-tiofenu dwutlenek
węgla)
−emisji hałasu o natężeniu ponad 100 dB (A) i powstawania fali uderzeniowej (prędkość gazu
ponaddźwiękowa)
Ponadto, awarie typu ulatnianie się gazu, lub jego wybuch mogą :
- spowodować zagrożenie życia, zdrowia ludzi i zwierząt;
- utrudnić komunikację, ze względu na zmianę organizacji ruchu w danym rejonie;
- wymusić konieczność prowadzenia ewakuacji zagrożonej ludności, zwierząt i zapewnienia im ‘
odpowiednich warunków socjalno-bytowych;
- zwiększenie intensywności działań jednostek ratownictwa medycznego, zwłaszcza w przypadku
rozległych zniszczeń.
Czynniki powodujące zakłócenia w dostawie gazu na terenie gminy nie odbiegają od przyjętych w skali
kraju. Szczególnie narażone na zniszczenie (awarię) elementy sieci gazowej to rozdzielnie i główne
gazociągi.
Konsekwencją uszkodzenia sieci systemowej, w tym stacji gazowej może być:
> odcięcie dopływu gazu do całego systemu w danej miejscowości;
> ulatnianie się gazu, które może być przyczyną:
- wybuchów (stężenie 5 do 15 % metanu), pożarów,
- uduszeń (przy dużych stężeniach wyparcia tlenu),
- zatruć (produktami dużych stężeń metanu - tlenek węgla oraz tetra-hydro-tiofenu – dwutlenek
węgla) o emisji hałasu o natężeniu ponad 100 dB (A) i powstawania fali uderzeniowej (prędkość
gazu ponaddźwiękowa)
Ponadto, awarie typu: ulatnianie się gazu, jego wybuch mogą :
> spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi i zwierząt;
> utrudnić komunikację, ze względu na zmianę organizacji ruchu w danym rejonie;
wymusić konieczność prowadzenia ewakuacji zagrożonej ludności i zwierząt i zapewnienia im
odpowiednich warunków socjalno- bytowych; zwiększenie intensywności działań jednostek
ratownictwa medycznego, zwłaszcza w przypadku rozległych zniszczeń
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9.4 Zakłócenia w dostarczaniu energii cieplnej.
O awariach sieci ciepłowniczych i o przerwach w dostawach możemy mówić, kiedy przerwa wynosi
minimum 8 godzin. Proceder ten jest szczególnie groźny dla społeczeństwa w czasie wysokich
mrozów. Przyczyn mogących doprowadzić do wstrzymania dostaw energii cieplnej jest wiele. Jedną
z podstawowych jest zły stan techniczny sieci przesyłowych.
Na terenie gminy Zdzieszowice system ciepłowniczy bazuje na kotłowni byłych Zakładów
Koksowniczych będących własnością prywatną przedsiębiorcy zagranicznego Arcelor Mittal o mocy
18.6 MW sprzedającej ciepło na potrzeby miasta. Głównym odbiorcą jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Zdzieszowicach oraz wspólnoty Mieszkaniowe. W skład miejskiego systemu ciepłowniczego
wchodzą ok. 5 km sieci cieplnych wysokotemperaturowych wodnych oraz 4 węzły cieplne. W
pozostałych częściach miasta o charakterze budownictwa komunalnego i jednorodzinnego, jak i w
sołectwach gminy, przeważa system indywidualnego ogrzewania zabudowań. Głównym paliwem
stosowanym na terenach gminnych jest węgiel i koks, a także gaz propan-butan. Paleniska i kotłownie
stanowią ok. 30%, pozostała część to głównie ogrzewanie elektryczne, rzadziej gazowe lub olejowe.
Rozpatrując zakłócenia w dostawie energii cieplnej, należy liczyć się z tym, że najbardziej dotkną one
mieszkańców miasta Zdzieszowic, korzystających z ogrzewania zbiorowego, natomiast mniej lub
wcale mieszkańców dzielnic budownictwa jednorodzinnego oraz sołectw gminy.
Zakłócenia w dostawie energii cieplnej mogą być spowodowane:
- ogólnymi ograniczeniami dostaw nośników energii występującymi w kraju;
- lokalnymi zaburzeniami pogodowymi: − utrzymywanie się bardzo niskich temperatur, − obfite opady
śniegu, połączone ze śnieżycami i zawiejami, huragany itp. – powodujące zakłócenia nie tylko
napowietrznych linii przesyłowych, ale także zakłócenia komunikacyjne (brak możliwości dostarczenia
węgla).
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Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – małe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – bardzo rzadkie.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne

62

Skutki zakłócenia dostaw energii cieplnej mogą być następujące:
- zagrożenie zdrowia ludzi i zwierząt, a w szczególnych sytuacjach życia;
- organizowanie ewakuacji, w przypadku długotrwałego utrzymywania się awarii, zwłaszcza w
ekstremalnie niskich temperaturach;
- zakłócenia w działaniach służb medycznych, spowodowane zwiększoną liczbą odmrożeń;
- załamania się nawierzchni, w przypadku uszkodzeń sieci podziemnej (w rejonie tras
komunikacyjnych), co wymusi zmianę organizacji ruchu – organizowanie
objazdów;
- możliwość podtopienia (zalania) terenu gorącą wodą (zwłaszcza w przypadku awarii sieci
ciepłowniczej napowietrznej
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9.5 Zakłócenia w dostarczaniu wody.
Zakłócenia w dostawach tego dobra może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia oraz sanitarnoepidemiologicznego. Ze względu na ważność wody w życiu człowieka, źródła, ujęcia wody pitnej mogą
być celem ataków terrorystycznych i sabotażowych. Najczęściej jednak przerwy w dostawach
spowodowane są błędem człowieka lub niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (zamarzanie
rurociągów, zalania źródeł, ujęć wody i przepompowni przez wody powodziowe).
Wstrzymanie dostaw wody może zostać spowodowane także awarią systemu rurociągów lub
urządzeń technicznych przy źródłach wody.
Awaria zasilania w wodę może powstać w wyniku zakłócenia funkcjonowania ujęć wody lub
wodociągu.
Wszystkie miejscowości gminy objęte są systemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Sieć wodociągowa
Wszystkie miejscowości gminy Zdzieszowice są kompleksowo zwodociągowane.
Składa się na to: ogółem sieci - 84,6 km (w tym miasto – 33,3 km) stacji uzdatniania wody - 3 szt
przyłącza wodociągowe do budynków – 2 374 szt., a długość przyłączy wodociągowych wynosi 2,8
km
Roczne zużycie wody przedstawia się następująco: miasto Zdzieszowice - 500.000 m3 zabezpieczają stacje wody pitne jw. ZK Zd-ce, gmina Zdzieszowice - 190.000 m3 z czego: stacja w
Raszowej - 100.000m3, stacja w Krępnej - 50.000m3, stacja w Oleszce – 40.000 m3
Wybudowanie Stacji w Raszowej i Krępnej rozwiązuje problem zabezpieczenia sołectw:
Januszkowice, Rozwadza i Krępna w wodę.
Stacja ujęcia wody pitnej w Oleszce poprzez urządzenia redukcyjno-ciśnieniowe
zabezpiecza sołectwa Oleszka, Jasiona i Żyrowa. Istniejące stacje poboru wody w pełni
zabezpieczają potrzeby, a w przypadku awarii jednej lub dwóch stacji miejscowości przełączane są
na stacje sprawną. Urząd posiada opracowany plan zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.
Z kolei utrzymywanie w stałej gotowości zespołów ds. usuwania awarii (pogotowie wodociągowe,
gazowe i ciepłownicze) pozwalają w krótkim czasie zminimalizować skutki powstałych zakłóceń
komunalnych. Wszystkie ujęcia wody pitnej w gminie Zdzieszowice to ujęcia głębinowe, w związku z
powyższym nie zachodzi niebezpieczeństwo skażenia tych ujęć przypadkowymi zanieczyszczeniami.
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Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – średnie.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – możliwe.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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Z kolei system zabezpieczeń poszczególnych ujęć to odpowiednie zamknięcia oraz czujniki
sygnalizujące niepowołane wtargnięcie do instalacji. Pozwala to na szybką reakcję w dyspozytorni i
wyłączenia danego ujęcia (studni głębinowej) bez uszczerbku dla funkcjonowania całości.
Typowe awarie na sieci wodociągowej czy zagrożenia wyłączenia zasilania energetycznego obiektów
produkcyjnych nie wywołają zakażeń wody, ale spowodują czasowy jej brak, co zmusi odpowiednie
służby i administrację publiczną do właściwego zabezpieczenia mieszkańców w wodę.
Skutki zakłóceń w dostawie wody mogą być następujące:
> w przypadku długotrwałych zakłóceń o dużym zasięgu może załamać się organizacja dowozu
wody - brak odpowiedniej liczby beczkowozów;
> możliwość postawania chorób zakaźnych - w przypadku zatrucia wody lub jej spożywania z
niesprawdzonych źródeł;
> zwiększona działalność służb medycznych;
> konieczność nałożenia świadczeń rzeczowych i osobistych;
> prawdopodobieństwo wystąpienia zamieszek - m.in. w sklepach, powodowane masowym
wykupywaniem wody pitnej, ale także w „ruchomych" punktach dystrybucji wody - stąd zwiększona
działalność służb porządkowych; wystąpienie konieczności organizowania i prowadzenia
ewakuacji doraźnej, co z kolei może wywołać zakłócenia komunikacyjne.
Zagrożenia chemiczne i biologiczne, a także wynikające z rozszczelnienia instalacji do dawkowania
środków chemicznych używanych podczas produkcji wody mogą spowodować nie tylko powstanie
chorób zakaźnych ludzi i zwierząt, ale będą także miały wpływ na podaż wody dla mieszkańców i
zabezpieczenie jej z innych źródeł (ze względu na zakaz produkowania skażonej wody), co wymagać
będzie odpowiedniej organizacji i wprowadzenia ograniczeń.
Klasyczne awarie na sieci wodociągowej czy zagrożenia wyłączenia zasilania energetycznego
obiektów produkcyjnych nie wywołają zakażeń wody, ale spowodują czasowy jej brak, co zmusi
odpowiednie służby i administrację publiczną do właściwego zabezpieczenia mieszkańców w wodę.
Przerwy w dostawach wody, jakie dotychczas miały miejsce na terenie miasta i gminy, były przerwami
krótkotrwałymi trwającymi awariami sieci wodociągowej maksimum do kilku godzin.
Skutki zagrożenia:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt.
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10.

10.1 Katastrofy budowlane to niezmierzone i gwałtowne zdarzenia, które powoduje zniszczenie
obiektu budowlanego lub jego części, a także związanych z nim elementów robót lub urządzeń.
Pojęcie katastrofa budowlana używane w prawie budowlanym ma zakres węższy w związku
z wykluczeniem z zakresu tego pojęcia szeregu przypadków. Wyłączeniu uległy zdarzenia, których
skutki mogą być usunięte w postępowaniu określonym w przepisach prawa budowlanego.
Nie jest więc katastrofą budowlaną:
 uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub
wymiany;
 uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
 awaria instalacji.
Na terenie gminy nie występuje zagrożenie katastrofy budowlanej jednak plany i procedury
postępowania na wypadek wystąpienia katastrofy budowlanej są opracowane.
Do głównych przyczyn katastrof budowlanych należy zaliczyć:
 błędy wykonawcze,
 ukryte wady materiałów użytych do budowy,
 zła eksploatacja,
 wybuch gazu,
 inne zdarzenia losowe, to niewielkie nasilenie ruchu, które nie stwarza dużego zagrożenia.
Ze względu na szeroki rozwój technologii budowlanych i zwiększającą się liczbę różnych budowli miejsce wskazania konkretnego regionu (miejsca) zagrożenia katastrofą budowlaną jest niezmiernie
trudne. Jednakże, szczególnie narażone są miasta, co spowodowane jest bardziej dynamicznym
rozwojem infrastruktury budowlanej (zwłaszcza powstawanie tzw. wysokościowców), ale także
budownictwa przemysłowego.
Skutki katastrof budowlanych mogą być następujące:
- pozbawienie ludności i zakładów pracy podstawowych mediów do normalnego funkcjonowania
- zniszczenie (zawalenie się) budowli technicznych (sieci energetycznych, gazowych, ciepłowniczych
itp.)
- zagrożenie dla zdrowia i życia ludności i zwierząt, a w przypadku rozległych katastrof (zwłaszcza w
mieście)
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Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – małe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – rzadkie.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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- zakłócenie procesu niesienia pomocy medycznej poszkodowanym; konieczność prowadzenia
ewakuacji oraz zapewnienia poszkodowanym warunków socjalno-bytowych, pomocy medycznej i
psychologicznej;
- paraliż komunikacyjny w ruchu drogowym - o gęstej zabudowie lub obiektów drogowo-mostowych –
stąd konieczność organizowania objazdów; degradacja środowiska,
- utrudnienia administracyjne - w przypadku katastrofy budynków użyteczności publicznej, przede
wszystkim urzędów, banków,
- możliwość spotęgowania zagrożenia poprzez powstanie pożarów (np. w wyniku wybuchu instalacji
gazowej);
- znaczne straty materialne, zwłaszcza dotykające budowle drogowo-mostowe, czy w zakładach pracy
o ważnym znaczeniu dla regionu;
- długoterminowe usuwanie strat i szkód oraz odtwarzanie budowli mających wpływ na funkcjonowanie
infrastruktury krytycznej oraz komunikację drogową i kolejową.
Skutki zagrożenia:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób;
 możliwa konieczność ewakuacji ludności;
 zniszczenia w infrastrukturze transportowej;
 zniszczenia obiektów użyteczności publicznej, lokali mieszkalnych, miejsc pracy;
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KATASTROFY KOMUNIKACYJNE I BUDOWLANE
10.2 Katastrofy drogowe – wypadki drogowe nie są rzadkością. Uczestniczą w nich kierowcy
samochodów jak i piesi. Brawurowa jazda często kończy się źle, nie tylko dla niebezpiecznie jadącego
kierowcy, ale także dla jego pasażerów oraz innych pojazdów na drodze czy pieszych.
Układ drogowy Gminy Zdzieszowice tworzy droga wojewódzka nr 423 relacji Kędzierzyn-Koźle - Opole
oraz sieć dróg lokalnych (gminnych) i powiatowych (tab.15) w których skład wchodzą: drogi :
- droga wojewódzka nr 423
- 11,24 km
- powiatowe w mieście Zdzieszowice - 4,84 km, drogi powiatowe poza miastem - 24,28 km,
- drogi gminne w granicach miasta
- 25,69 km, drogi gminne poza miastem
- 42,71 km,
- drogi transportu rolnego
- 87,3 km,
- autostrada A- 4
- 2.95 km,
- szlak wodny o międzynarodowym znaczeniu rzeki Odra - 25,0 km.
Zestawienie dróg gminnych wynosi ogółem 68,4 km.
W ostatnich latach nie odnotowano żadnych zdarzeń, które swoim charakterem wyczerpały by
znamiona wypadku komunikacyjnego o charakterze katastrofy drogowej z udziałem wielu pojazdów,
co nie wyklucza że takie zdarzenie może nastąpić w każdej chwili, gdyż natężenie ruchu z każdym
rokiem się zwiększa z powodu zwiększania się liczby pojazdów przejeżdżających przez teren gminy, a
zwłaszcza o zwiększonym tonażu.
Najważniejszym istniejącym połączeniem drogowym przebiegającym przez województwo opolskie jest
autostrada A4: Wrocław - Opole - Strzelce Opolskie - Katowice. Jest to trasa o znaczeniu
strategicznym, która jest częścią III paneuropejskiego korytarza transportowego z Calais we Francji do
Kijowa na Ukrainie.
Polska jej część przebiega od Jędrzychowic na granicy z Niemcami przez Wrocław, Opole, Katowice,
Kraków, Rzeszów do Korczowej na granicy z Ukrainą. Łączna długość ma ok. 650 km.
Opolski fragment autostrady obejmuje Przylesie - Prądy - Nogawczyce i ma długość 88,4 km. Na tym
odcinku istnieje 6 węzłów łączących A4 z drogami krajowymi i wojewódzkimi.
Katastrofy drogowe mogą wystąpić praktycznie w każdym rejonie. Można przyjąć, że duże katastrofy
komunikacyjne powstaną w rejonach o zwiększonym natężeniu ruchu, które stanowią najważniejsze
szlaki komunikacyjne województwa.

Prawdopodobieństwo
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Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – małe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – rzadkie.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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Skutki zagrożenia:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób;
 zniszczenia w infrastrukturze transportowej (drogi, mosty).
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10.3 Katastrofy kolejowe – występują stosunkowo rzadko. Kolej jest także środkiem transportu
wykorzystywanym do przewozu osób i towarów.
Przez gminę Zdzieszowice przebiega linia kolejowa: relacji Kędzierzyn Koźle Opole,
- przebieg linii kolejowych umożliwia bezpośrednie połączenia w kierunku Katowic, Opola
Wrocławia i Kłodzka. Skutki katastrof kolejowych:
- w wyniku katastrofy kolejowej z udziałem pociągu lub pociągów osobowych może być duża liczba
osób poszkodowanych (ofiar śmiertelnych, ale także ze znacznym uszczerbkiem zdrowia) –
zwłaszcza jeśli katastrofa miała miejsce na stacji (dworcu), lub w terenie gęsto zabudowanym –
może wystąpić konieczność organizowania i prowadzenia ewakuacji;
- utrudniony dojazd do miejsca katastrofy, a także dostęp do zdeformowanych wagonów, w których
znajdują się osoby poszkodowane;
- degradacja środowiska naturalnego w wyniku rozlanych cieczy ropopochodnych lub innych
niebezpiecznych środków chemicznych;
- długoterminowy paraliż ruchu kolejowego, zwłaszcza na newralgicznych odcinkach, co spowoduje z
kolei konieczność kierowania pociągów innymi trasami, utrudniając tym samym ruch także na tych
odcinkach – a w konsekwencji zniweczyć przyjęty rozkład jazdy;
- mogą wystąpić znaczne straty materialne;
mogą dodatkowo powstać pożary, przede wszystkim w terenie lesistym (także w rejonach o gęstej
zabudowie), co może utrudniać prowadzenie akcji ratowniczej naziemnej. Jak dotychczas skutków
takowego zagrożenia nie odnotowano.
Ważną magistralą jest linia kolejowa Brzeg - Opole - Kędzierzyn-Koźle, która stanowi ważny szlak
komunikacyjny, stanowiący część europejskich szlaków kolejowych. Uszkodzenie tego odcinka
może utrudnić lub sparaliżować ruch kolejowy z południa na północ i ze wschodu na zachód w
kierunku Wrocław - Katowice.
Skutki katastrof kolejowych:
-katastrofa kolejowa z udziałem pociągu lub pociągów osobowych może spowodować dużą liczbę
osób poszkodowanych (ofiar śmiertelnych, ale także ze znacznym uszczerbkiem zdrowia) zwłaszcza jeśli katastrofa miała miejsce na stacji (dworcu) lub w terenie gęsto zabudowanym.
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Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – małe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – bardzo rzadkie.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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W takim przypadku może wystąpić:
 konieczność organizowania i prowadzenia ewakuacji; utrudniony dojazd do miejsca katastrofy, a
także dostęp do zdeformowanych wagonów, w których znajdują się osoby poszkodowane;
 degradacja środowiska naturalnego w wyniku rozlanych cieczy ropopochodnych lub innych
niebezpiecznych środków chemicznych;
 długoterminowy paraliż ruchu kolejowego, zwłaszcza w newralgicznych odcinkach, co spowoduje
kierowanie pociągów na inne trasy , utrudniający tym samym ruch na tych trasach;
 mogą wystąpić znaczne straty materialne;
 mogą dodatkowo powstać pożary, przede wszystkim w terenie lesistym (także w mieście w
rejonach o gęstej zabudowie), co może utrudniać prowadzenie akcji ratowniczej naziemnej, czy ją
uniemożliwiać.
Biorąc pod uwagę analizę nasycenia przemysłu stosującego niebezpieczne substancje chemiczne
oraz trasy kolejowe przewozu materiałów niebezpiecznych oraz trasy kolejowe najbardziej obciążone
przewozem materiałów niebezpiecznych wynika, że na tle całego województwa najbardziej
zagrożonym rejonem jest rejo przemysłowy Zdzieszowice..
Skutki zagrożenia:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób;
 zniszczenia w infrastrukturze kolejowej;
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11.

Na poziomie województwa oraz powiatu opracowywane są przez lekarzy weterynarii plany
gotowość zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, zawierające procedury i instrukcje postępowania
przy zwalczaniu poszczególnych jednostek chorobowych. W planach ujęto również procedury
postępowania dla służb zaangażowanych w akcję zwalczania choroby Skutki wywołane
zagrożeniami lub wystąpieniem choroby zwierząt:
• zmniejszenie się stanu zwierząt, co w przypadku
zwierząt hodowlanych może wpływać na zmniejszenie się ilości żywności w danej kategorii – co w
konsekwencji masowego zagrożenia może stanowić przesłankę do w czasowego wprowadzenia
reglamentacji mięsa, bądź zwiększenia dostaw z innych regionów (względnie importu);
• zaistnienie możliwości przenoszenia się choroby zwierząt na ludzi;
• konieczność zorganizowania odpowiednich warunków do izolacji ognisk i rejonów danej choroby;
• utrudnienia komunikacyjne;
• prawdopodobieństwo ewakuacji zwierząt zdrowych,
• konieczność transportu zakażonych padłych zwierząt do zakładów utylizacyjnych; usuwanie i
utylizacja odchodów zwierząt chorych, padłych itp.;
• znaczne straty ekonomiczne;
• długoterminowe odtwarzanie stanu zwierząt hodowlanych.
Zagrożenie mogące objąć cały teren gminy Zdzieszowice.
Najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zjawisko może dotyczyć
ptaków dziko żyjących i hodowlanych oraz zagrożenie wystąpienia ASF afrykańskiego pomoru świń.
Rys historyczny występowania chorób zakaźnych zwierząt podlegających zwalczaniu na terenie
województwa opolskiego w latach 1945 do 2010
W latach 1945 - 2010 na terenie województwa opolskiego występowały następujące choroby zakaźne
zwierząt podlegające obowiązkowi zwalczania:
wąglik – choroba ta została zarejestrowana na terenie obecnego powiatu opolskiego na początku
lat pięćdziesiątych. Był to jedyny jak dotąd przypadek choroby, która na terenie Polski i Europy nie
stanowi obecne większego zagrożenia;
pryszczyca – przypadki tej choroby były zarejestrowane w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku
na terenie obecnego powiatu. Pryszczyca stanowi stałe zagrożenie dla gospodarki województwa i

Prawdopodobieństwo

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY ZWIERZĄT
5
4
3
2
1

x
A

B

C

D

E

Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – małe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – rzadkie.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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kraju ze względu na fakt jej ciągłego występowania w krajach południowej Europy (Turcja) oraz Azji;
klasyczny pomór świń – zarejestrowany i potwierdzony przypadek tej choroby miał miejsce w
latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku na terenie obecnego powiatu.. Podobnie jak pryszczyca
ta jednostka chorobowa stanowi również zagrożenie z uwagi na fakt jej występowania na terenie
Europy i Azji;
choroba pęcherzykowa świń – potwierdzone przypadki tej choroby miały miejsce w latach 1973 –
1974 na terenie powiatu Istnieje stałe niebezpieczeństwo jej przywleczenia;
gruźlica
bydła
–
najbardziej
powszechna
choroba
u
bydła
i
ludzi
w okresie powojennym, która dzięki systematycznemu zwalczaniu poprzez badania monitoringowe
została na terenie województwa wyeliminowana. Ostatni potwierdzony przypadek miał miejsce w
1993 roku. Istnieje realna możliwość pojawienia się pojedynczych ognisk choroby u bydła, ale od
2010 roku Polska jest urzędowo wolna od gruźlicy bydła;
bruceloza bydła – podobnie jak gruźlica jest chorobą odzwierzęcą. Jej ostanie przypadki
rejestrowano w latach 90 ubiegłego wieku. Od ubiegłego roku Polska jest krajem urzędowo wolnym
od tej jednostki chorobowej;
enzootyczna białaczka bydła – województwo opolskie jest urzędowo wolne od tej choroby od roku
2009. Na terenie kraju ta jednostka chorobowa nadal rejonowo występuje;
bardzo
powszechna
wścieklizna
zwierząt
dzikich
i
domowych
–
i niebezpieczna choroba odzwierzęca, która stanowi stałe zagrożenie mimo, że od 4 lat na terenie
województwa nie odnotowano jej przypadków, dzięki ochronnemu sczepieniu lisów wolno żyjących
oraz powszechnemu i obowiązkowemu sczepieniu psów i dobrowolnemu kotów;
 gąbczasta encefalopatia bydła – na terenie województwa odnotowano dotychczas tylko jeden
potwierdzony przypadek tej choroby i było to w 2002 roku w powiecie kluczborskim w 2002
roku. Brak potwierdzeń o dalszych wystąpieniach tej choroby.
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12.

Epidemie chorób grzybowych i inwazje szkodników mogą powodować:
1) w roślinach uprawnych, drzewach i krzewach owocowych:
 znaczne zmniejszenie plonów owoców, warzyw, zbóż i roślin okopowych lub nawet zupełne
zniszczenie upraw (plonów);
 zmniejszenie podaży owoców i warzyw na rynku lokalnym, a tym samym wzrost cen;
 ograniczenie produkcji zwierzęcej (drobiu, trzody chlewnej) oraz produkcji mleka
 utratę przydatności spożywczej dla ludzi, porażonych chorobami lub zaatakowanych przez
szkodniki roślin uprawnych i konieczności przeznaczenia ich na paszę;
 zmniejszenie planów w roku następnym.
2) w krzewach, roślinach ozdobnych oraz lasach:
 osłabienie kondycji drzew, krzewów i roślin, do zamierania włącznie;
 znaczne ograniczenie (w stosunku do normalnych) przyrostów pędów.
Zagrożenia masowego wystąpienia szkodników i chorób roślin warunkują czynniki klimatyczne
występujące w regionie oraz specyfika prowadzonych upraw.
Masowe wystąpienie chorób roślin na terenie gminy jest mało prawdopodobne ale nie można go
wykluczyć.
Produkcja roślinna na terenie gminy jest stosunkowo zróżnicowana. Nie występują wielkie areały
ziemi obsiane jednym rodzajem roślin uprawnych. Zagrożenie gminy jest podobne jak pozostałych
rejonów kraju.
Choroby roślin uprawnych mogą występować w całym kraju co roku w zależności od występującej
w okresie wegetacyjnym pogody, warunków zbioru i przechowywania plonów oraz stosowanej ochrony
chemicznej.
Te same zagrożenia występują na terenie ościennych województw. Choroby roślin mogą stanowić
zagrożenie dla zdrowia ludności i zwierząt gospodarskich, spadku plonów roślin, obniżenia ich
wartości kalorycznych, co w efekcie doprowadzić może do poważnych strat ekonomicznych.
W przypadku, gdy skażone ziarno zbóż lub kukurydzy zostanie przetworzone na produkty spożywcze
lub pasze – może dojść do zatruć ludności lub zwierząt.

Prawdopodobieństwo

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE ORGANIZMU SZKODLIWEGO
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Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – małe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – rzadkie.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE ORGANIZMU SZKODLIWEGO
Oprócz chorób roślin mogą wystąpić również różnego rodzaju plagi m.in. komarów, kleszczy, os,
szerszeni, myszy, szczurów, itp. Mogą doprowadzić do strat materialnych i do przenoszenia chorób na
ludzi i zwierzęta.
Skutki zagrożenia:
 utrudnienia w dostępie do żywności;
 zniszczenie upraw w gospodarstwach rolnych;
 możliwe zniszczenia środowiska naturalnego.
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13.

Miniona dekada unaoczniła całemu światu, iż problem terroryzmu coraz bardziej zaczyna odgrywać
kluczowe znaczenie pośród wszelkiego typu zagrożeń cywilizacyjnych. Należy zauważyć, iż samo
zjawisko terroryzmu nie jest czymś nowym. Znaczna większość działań grup terrorystycznych poza
bezpośrednim spowodowaniem różnego rodzaju zagrożeń, jest odniesienie odpowiedniego efektu
i rozgłosu. Dlatego też ośrodkami narażonymi na ataki terrorystyczne w pierwszej kolejności są duże
skupiska ludzki, węzły komunikacyjne, zakłady czy obiekty o dużym znaczeni dla gospodarki danego
regionu czy kraju. Terroryzm jest zjawiskiem podlegającym nieustannym zmianom a jego metody oraz
strategie wymagają ciągłej obserwacji oraz przeciwdziałania w skali globalnej oraz lokalnej.
Na terroryzm narażone są szczególnie kraje należące do koalicji antyterrorystycznej.
Celem oddziaływań przez grupy przestępcze mogą stać się obszary, obiekty i urządzenia ważne dla
bezpieczeństwa publicznego, interesu gospodarczego państwa, obronności.
Na terenie gminy i gminy obiektami, które mogą być w kręgu zainteresowania terrorystów są:
 budynki administracji samorządowej, szkoły, bank, ujęcia wody, wodociąg,
 urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe i inne,
 zakłady produkcji żywność takie jak piekarnie, ubojnia.
Brak koncentracji dużych skupisk ludzkich oraz obiektów o szczególnym charakterze dla gospodarki
narodowej lub obronnej czynią, iż prawdopodobieństwo wystąpienia działań terrorystycznych jest
znikome.
Skutki zagrożenia:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia;
 skażenie biologiczne lub chemiczne powodujące masową liczbę zatruć;
 możliwość paniki wśród ludności;
 zniszczenia w infrastrukturze komunalnej i transportowej;
 skażenie gleby, powietrza, wód powierzchniowych.

Prawdopodobieństwo

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE
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Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – małe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – rzadkie.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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14.

Sieci teleinformatyczne stanowią istotny element środowiska informatycznego. Rzadko można dziś
spotkać przedsiębiorstwa, w których wymiana informacji opiera się na rozwiązaniach nie
wykorzystujących sieci jako medium transmisyjnego. Najgroźniejsze w skutkach, mogą okazać się
awarie systemów informatycznych, wywołane wirusami, bądź innymi celowymi działaniami człowieka,
mającymi na celu dezorganizację bądź całkowity paraliż systemów. Do utrudnień w pracy urządzeń,
mogą przyczynić się także długotrwałe przerwy w dostawach energii elektrycznej, zwłaszcza tam,
gdzie urządzenia informatyczne pozbawione są awaryjnych instalacji podtrzymujących zasilanie.
Bardzo groźne mogą okazać się przerwy w obsłudze indywidualnych odbiorców. Sytuacje takie mogą
powodować panikę i nieracjonalne postępowanie ludzi. Duże zagrożenie wystąpi także w systemach
informatycznych korzystających z łącz telekomunikacyjnych.
Najbardziej uciążliwe zagrożenia dotyczą nie tylko gospodarstw domowych, ale również firm, których
działalność jest w pełni uzależniona od prawidłowego funkcjonowania systemów technicznych.
Bezpośrednim, najbardziej widocznym i odczuwalnym dla ludności, będzie brak możliwości uzyskania
i przekazania informacji, co może prowadzić do zagrożenia zdrowia, a nawet życia, np. w przypadku
braku możliwości wezwania służb ratowniczych. Ponadto, awarie systemów teleinformatycznych
wykorzystywanych w takich sektorach gospodarki jak bankowość i finanse, energetyka i transport,
mogą skutkować znacznym ograniczeniem usług oferowanych przez te dziedziny gospodarki, zarówno
w stosunku do odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorców.
Skutki zagrożenia:
- zagrożenie życia i zdrowia spowodowane zakłóceniami systemów energetycznych, sterowania
ruchem.
- awaria systemu lub niesprawność urządzeń lub oprogramowań, możliwość wystąpienia zagrożeń dla
obronności państwa;
- obniżenie m.in. zaopatrzenia w energię i paliwa, teleinformatyczne, zaopatrzenia w żywność oraz
wodę, opiekę zdrowotną, transport i komunikację, ratownicze, a także zapewnienie funkcjonowania
organów władzy administracji publicznej;
- możliwość przekazywania fałszywych danych – wywołanie paniki.

Prawdopodobieństwo

AWARIA SIECI TELEINFORMATYCZNYCH
5
4
3
2
1

x
A

B

C

D

E

Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – małe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – rzadkie.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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Lp.

Ocena
Ryzyka

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka

15.

Głównymi zdarzeniami zakłócającymi bezpieczeństwo i porządek publiczny są protesty społeczne oraz
zakłócenie bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich i imprez masowych. Do zakłócenia
bezpieczeństwa i porządku publicznego może dojść w wyniku protestu grup społecznych nie
zadowolonych z warunków pracy i płacy. Możliwe są również zbiorowe zakłócenia porządku
publicznego o różnej skali /zamieszki, burdy uliczne/ prowadzące do dewastacji i niszczenia mienia,
stwarzające zagrożenie życia i zdrowia dla wielu ludzi oraz wywołujące panikę wśród lokalnej
społeczności.
Sytuacje, które powodują lub też mogą nieść za sobą zagrożenie życia, zdrowia i mienia mieszkańców
mogą być zakłócenia porządku publicznego spowodowane:
 zgromadzeniami, manifestacjami;
 protestami społecznymi.
Zakłócenia porządku publicznego ze względu na charakter gminy mogą dotyczyć głównie grupy
zawodowej rolników i mogą mieć podłoże ekonomiczne.
W zdarzeniach tych najczęściej uczestniczą ludzie o zróżnicowanym nastawieniu i determinacji,
zazwyczaj poprzez swoje działania chcą wyrazić swój sprzeciw lub dezaprobatę bądź też chcą
zaistnieć. Wiele osób znajdujących się w ich kręgu działa nieświadomie. Jednocząc i identyfikując się
z grupą czują się bezkarni i niewidoczni.
Ryzyko wystąpienia zdarzenia o charakterze protestów społecznych jest bardzo małe i ograniczać się
będzie prawdopodobnie do blokad dróg i budynków administracyjnych.
Skutki zagrożenia:
 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (również pośrednio w wyniku utrudnionego
dostępu do systemu opieki zdrowotnej);
 okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się;
 zagrożenie zakłócenia porządku publicznego;
 możliwość uszkodzenia i dewastacji mienia i infrastruktury;
 zakłócenia w infrastrukturze komunikacyjnej.

Prawdopodobieństwo

STRAJKI, ZAMIESZKI I DEMONSTRACJE
5
4
3
2
1

x
A

B

C

D

E

Skutki dla ludzi

Skutki dla ludności, środowiska,
mienia i infrastruktury – małe.
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia – rzadkie.
Legenda:
Skutki dla ludności, środowiska, mienia
i infrastruktury.

A - nieistotne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne
Prawdopodobieństwo wystąpienia
zagrożenia.
1 Bardzo rzadkie
2 Rzadkie
3 Możliwe
4 Prawdopodobne
5 Bardzo prawdopodobne
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Mapa ryzyka
5
4
2.POŻARY
4. MRÓZ I OPADY ŚNIEGU
5. SUSZA I UPAŁ
9.1 ZAKŁÓCENIA W
DOSTARCZANIU ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

1.POWÓDŹ
3.HURAGANOWY/WIATR/TRĄ
BA POWIETRZNA
9.5 ZAKŁÓCENIA W
DOSTARCZANIU WODY

6. SKAŻENIA CHEMICZNOEKOLOGICZNE
7. ZDARZENIA RADIACYJNE
8. ZAGROŻENIE
EPIDEMICZNE I EPIDEMIA

2

9.2 ZAKŁÓCENIA
W DOSTARCZANIU
PALIWA
10.1 KATASTROFY
BUODWLANE
10.2 KATASTROFY
DROGOWE
12. ZAGROŻENIA
WYSTĄPIENIA LUB
WYSTĄPIENIE
ORGANIZMU
SZKODLIWEGO
13. ZAGROŻENIE
TERRORYSTYCZNE
14. AWARIA SIECI
TELEINFORMATYCZNYCH

1

9.3 ZAKŁÓCENIA W
DOSTARCZANIU GAZU
9.4 ZAKŁÓCENIOA W
DOSTARCZANIU ENERGII
CIEPLNEJ
10.3 KATASTROFY
KOLEJOWE
11. ZAGROŻENIA
WYSTĄPIENIA LUB
WYSTĄPIENIE CHOROBY
ZWIERZĄT
15. STRAJKI , ZAMIESZKI I
DEMONSTRACJE

PRAWDOPODOBIEŃSTWO

3

A

B
C
D
SKUTKI DLA LUDNOŚCI, ŚRODOWISKA, MIENIA INFRASTRUKTURY

E

Legenda:
Prawdopodobieństwo

A - minimalne
B – małe
C – średnie
D - duże
E - ekstremalne

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia.

1
2
3
4
5

Bardzo rzadkie
Rzadkie
Możliwe
Prawdopodobne
Bardzo prawdopodobne
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Mapy zagrożeń

Lp.

Tytuł mapy

1

Zagrożenie powodziowe gminy ( podtopienia)

2

Zagrożenie pożarowe gminy

3

Huraganowe wiatry/trąba powietrzna

4

Sieć dróg gminy

5

Linia kolejowa przewozu materiałów niebezpiecznych przez teren gminy

6

Zagrożenie gminy awarią elektrowni jądrowych

7

Trasy przewozu materiałów niebezpiecznych przez teren gminy

8

Obiekty narażone na ataki terrorystyczne

9.

Prognozowane zasięgi stref skażeń promieniotwórczych od obiektów
energetyki jądrowej państw sąsiednich

PROGNOZOWANE ZASIĘGI STREF SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH
OD OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ PAŃSTW SĄSIEDNICH

80

1. zagrożenie powodziowe gminy ( okolice sołectwa Januszkowice )
Zagrożenie powodziowe gminy ( okolice sołectw Rozwadza i Krępna )
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2. Zagrożenie pożarowe gminy

Zagrożenie pożarowe
obszaru leśnego
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3. Huraganowe wiatry/trąba powietrzna

Maksymalna prędkość wiatru
Cechy

Charakterystyka
Terminy
występowania

Skala zagrożenia

Określenie opisowe średniej prędkości wiatru:
-wiatr silny - wiatr o prędkości 10,8 - 13,8 m/s,
-bardzo silny - od 13,9 do 19,9 m/s,
-wichura: 20,0 0 32.0 m/s,
-wiatr huraganowy powyżej 32 m/s

Wiatr bardzo silny występuje przez ok. 2 dni w roku
Głównie w chłodnej porze roku, oraz przez cały rok

Maksymalne prędkości
wiatru
Porywem wiatru określa się chwilowy
przyrost prędkości przewyższający co
najmniej o 5 m/s prędkość średnią
z 2 minut

Jest możliwy na terenie
całego województwa
Od października do kwietnia,
zwłaszcza XI, XII, II, III, przez cały rok
ze
zjawiskami konwekcyjnymi

Maksymalne prędkości
wiatru
Wir powietrzny o osi pionowej, o
ograniczonej średnicy
(kilkadziesiąt metrów), w postaci
winiącego słupa sięgającego od
podstawy rozbudowanej chmury
Cumulonimbus do powierzchni
ziemi
Są zjawiskiem rzadkim
Ciepła pora roku w godzinach
popołudniowych

Zmienna - od średniej na terenach otwartych niezamieszkanych do bardzo dużej w rejonach uprzemysłowionych
zurbanizowanych

i
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4. Sieć dróg gminy

Drogi
gminne

Droga
Wojewódzka
423
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5. Linia kolejowa materiałów niebezpiecznych

Linia kolejowa
Gliwice-Opole-Wrocław

85

6. Zagrożenia awariami elektrowni jądrowych
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7. Trasy przewozu materiałów niebezpiecznych

Trasa
przewozu
materiałów
niebezpiecznych
droga nr 423
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8.Obiekty narażone na ataki terrorystyczne

Komisariat Policji,
Ośrodek Zdrowia

Arcelor Mittal
Poland S.A

Urząd Miejski
w Zdzieszowicach

88

.

9.PROGNOZOWANE ZASIĘGI STREF SKAŻEŃ
PROMIENIOTWÓRCZYCH OD OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ
PAŃSTW SĄSIEDNICH

LEGENDA
Maksymalne zasięgi stref skażeń
promieniotwórczych od elektrowni
IGNALINO
ROWNO
CHMIELNICKI
BOHUMICE
DUKOWANY
KREUMMEL
OSKARSHAMN
TEMELIN

89

2. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego
w formie siatki bezpieczeństwa.

90

ZAGROŻENIE

HURAGANOWY WIATR/ TRĄBA
POWIETRZNA
Biuro Administracyjno-Ekonomiczne
Oświaty

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH RP ( OSP )

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH
WODOCIĄG I KANALIZACJA spółka z
o.o.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

REFERAT GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I OCHRONY
ŚRODOWISKA

REFERAT INWESTYCJI I
POZYSKANIA ŚRODKÓW
POZABUDŻETOWYCH

STRAŻ MIEJSKA

Referat Podatki i Opłaty

REFERAT GOSPODARKI MIENIEM I
ROLNICTWA

REDFERAT ORGANIZACYJNY

REFERAT BUDZETOWO_FINANSOWY

REFERAT SPRAW OBWATELSKICH I
OBRONY CYILNEJ

SŁUŻBA DYŻURNA REFERAT
SPRAW OBYWATELKICH I OBRONY
CYWILNEJ

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

FAZY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

2. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego – siatka bezpieczeństwa dla poszczególnych faz zarządzania
kryzysowego
JEDNOSTKI PODLEGŁE

KATASTROFY NATURALNE

przygotowanie
zapobieganie

POWÓDŹ
reagowanie

odbudowa

przygotowanie
zapobieganie

POŻARY
reagowanie

zapobieganie
odbudowa

przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

MRÓZ I OPADY ŚNIEGU
przygotowanie

reagowanie

odbudowa

przygotowanie
zapobieganie

SUSZA I UPAŁ
reagowanie

odbudowa
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ZAGROŻENIE

HURAGANOWY WIATR/ TRĄBA
POWIETRZNA
NADLEŚNICTWO W STRZELCACH
OPOLSKICH

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W OPOLU
ODDZIAŁ W PRUDNIKU

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH w
OPOLU

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Sp. z o.o. ODDZIAŁ ZAKŁAD
GAZOWNICZY W OPOLU
GAZOWNIA KRAPKOWICE

Arcelor Mittal Poland S.A.
KOTŁOWNIE LOKALNE

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAŁ w OPOLU

GDDKIA ODDZIAŁ W OPOLE

PGW WODY POLSKIE – REGONALNY
ZARZĄD GW w GLIWICACH –ZARZĄD
ZLEWNI W OPOLU - NADZÓR
WODNY W KRAPKOWICACH

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W OPOLU

ZARZAD POWIATU
KRAPKOWICKIEGO - DROGI

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII

POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W
KRAPKOWICACH

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KRAPKOWICACH

FAZY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE

INNE PODMIOTY

KATASTROFY NATURALNE

przygotowanie
zapobieganie

POWÓDŹ
reagowanie

odbudowa

przygotowanie
zapobieganie

POŻARY
reagowanie

odbudowa

zapobieganie

przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

MRÓZ I OPADY ŚNIEGU
przygotowanie

reagowanie

odbudowa

przygotowanie
zapobieganie

SUSZA I UPAŁ
reagowanie

odbudowa
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ZAGROŻENIE

SKAŻENIA CHEMICZNO EKOLOGICZNE

AWARIE SIECI
TELEINFORMATYCZNYCH
ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH RP ( OSP )

WODOCIĄG I KANALIZACJA Spółka z
o.o.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

STRAŻ MIEJSKA

REFERAT INWESTYCJI I
POZYSKIWANIA ŚRDKÓW
POZABYDŻETOWYCH

RERFERAT GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I OCHRONY
ŚRODOWISKA

REFERAT GOSPODARKI MIENIEM I
ROLNICTWA

REFERAT ORGANIZACYJNY

REFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY

REGFERAT SPRAW OYWATELSKICH
I OBRONY CYWINEJ

SŁUŻBA DYŻURNA REFERAT
SPRAW OBYWATELKICH I OBRONY
CYWILNEJ

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

FAZY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH
JEDNOSTKI PODLEGŁE

AWARIE TECHNICZNE

przygotowanie
zapobieganie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

ZDARZENIA RADIACYJNE
przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

KATASTROFY BUDOWLANE
przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

KATASTROFY DROGOWE
przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

KATASTROFY KOLEJOWE
przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

przygotowanie

reagowanie

odbudowa
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ZAGROŻENIE

SKAŻENIA CHEMICZNO EKOLOGICZNE

AWARIE SIECI
TELEINFORMATYCZNYCH
NADLEŚNICTWO W STRZELCACH
OPOLSKICH

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH w
OPOLU

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Sp. z o.o. ODDZIAŁ ZAKŁAD
GAZOWNICZY W OPOLU
GAZOWNIA KRAPKOWICE

KOTŁOWNIE LOKALNE

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAŁ w OPOLU

GDDKIA ODDZIAŁ W OPOLE

PGW WODY POLSKIE – REGONALNY
ZARZĄD GW w GLIWICACH –ZARZĄD
ZLEWNI W OPOLU - NADZÓR
WODNY W KRAPKOWICACH

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W OPOLU

ZARZAD POWIATU
KRAPKOWICKIEGO - DROGI

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII

POWIATOWA STACJA SANITARNO –
EPIDEMIOLOGICZNA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W
KRAPKOWCACH

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KRAPKOWICACH

FAZY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE

INNE PODMIOTY

AWARIE TECHNICZNE

przygotowanie
zapobieganie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

ZDARZENIA RADIACYJNE
przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

KATASTROFY BUDOWLANE
przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

KATASTROFY DROGOWE
przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

KATASTROFY KOLEJOWE
przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

przygotowanie

reagowanie

odbudowa
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ZAGROŻENIE

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU
ENERGII

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU
PALIW

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU
GAZU

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU
ENERGII CIEPLNEJ

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU
WODY
BIURO ADMINSTRACYJNOERKONOMICZNE OŚWIOATY

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH RP ( OSP )

WODOCIĄG I KANALIZACJA Spółka z
o.o.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

REFETRAT GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I OCHRONY
ŚRODOWISKA

REFERAT INWESTYCJI I
POZYSIWANIA ŚRDKÓW
POZABUDŻETWOWYCH

STRAŻ MIEJSKA

REFERAT GOSODARKI MIENIEM I
ROLNICTWA

REFERAT ORGANIZACYJNY

FEFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY

REFEART SPRAW OBYWATELSKICH I
OBRONY CYWILNEJ

SŁUŻBA DYŻURNA REFERAT
SPRAW OBYWATELKICH I OBRONY
CYWILNEJ

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

FAZY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH
JEDNOSTKI PODLEGŁE

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU PALIW, ENERGII, GAZU I WODY

zapobieganie

przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

przygotowanie

reagowanie

odbudowa

przygotowanie
zapobieganie

reagowanie

odbudowa

przygotowanie
zapobieganie

reagowanie

odbudowa

95

ZAGROŻENIE

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU
ENERGII

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU
PALIW

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU
GAZU

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU
ENERGII CIEPLNEJ

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU
WODY
NADLEŚNICTWO W STRZELCACH
OPOLSKICH

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH w
OPOLU

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Sp. z o.o. ODDZIAŁ ZAKŁAD
GAZOWNICZY W OPOLU
GAZOWNIA KRAPKOWICE

ARCELOR MITTAL POLAND S.A.
KOTŁOWNIE LOKALNE

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAŁ w OPOLU

GDDKIA ODDZIAŁ W OPOLE

PGW WODY POLSKIE – REGONALNY
ZARZĄD GW w GLIWICACH –ZARZĄD
ZLEWNI W OPOLU - NADZÓR
WODNY W KRAPKOWICACH

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W OPOLU

ZARZAD POWIATU
KRAPKOWICKIEGO - DROGI

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII

POWIATOWA STACJA SANITARNO –
EPIDEMIOLOGICZNA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W
KRAPKOWICACH

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KRAPKOWICACH

FAZY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE

INNE PODMIOTY

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU PALIW, ENERGII, GAZU I WODY

zapobieganie

przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

przygotowanie

reagowanie

odbudowa

przygotowanie
zapobieganie

reagowanie

odbudowa
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BIURO ADMINISRACYJNOEKONOMICZNE OSWIATY

ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY
POŻARNYCH RP ( OSP )

WODOCIĄG I KANALIZACJA Spółka z
o.o.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK
POMOCY SPOŁECZNEJ

JEDNOSTKI PODLEGŁE

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

REFETRAT GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I OCHRONY
ŚRODOWISKA

REFERAT INWESTYCJI I
POZYSIWANIA ŚRDKÓW
POZABUDŻETWOWYCH

STRAŻ MIEJSKA

REFERAT GOSODARKI MIENIEM I
ROLNICTWA

REFERAT ORGANIZACYJNY

FEFERAT BUDŻETOWO-FINANSOWY

REFEART SPRAW OBYWATELSKICH I
OBRONY CYWILNEJ

SŁUŻBA DYŻURNA REFERAT
SPRAW OBYWATELKICH I OBRONY
CYWILNEJ

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

ZAGROŻENIE

FAZY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH

ZAGROŻENIA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE
zapobieganie
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE
I EPIDEMIA

przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie

ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA LUB
WYSTĄPIENIE CHOROBY
ZWIERZĄT

przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA LUB
WYSTĄPIENIE ORGANIZMU
SZKODLIWEGO

przygotowanie
reagowanie
odbudowa

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ TERRORYSTYCZNE
zapobieganie
przygotowanie
ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
STRAJKI, ZAMIESZKI
I DEMONSTRACJE

przygotowanie
reagowanie
odbudowa
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ZAGROŻENIE

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE
I EPIDEMIA

ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA LUB
WYSTĄPIENIE CHOROBY
ZWIERZĄT

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA LUB
WYSTĄPIENIE ORGANIZMU
SZKODLIWEGO

STRAJKI, ZAMIESZKI
I DEMONSTRACJE
NADLEŚNICTWO W STRZELCACH
OPOLSKICH

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ŚRODOWISKA

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W OPOLU ODDZIAŁ W PRUDNIKU

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH w
OPOLU

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Sp. z o.o. ODDZIAŁ ZAKŁAD
GAZOWNICZY W OPOLU
GAZOWNIA KRAPKOWICE

KOTŁOWNIE LOKALNE

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAŁ w OPOLU

GDDKIA ODDZIAŁ W OPOLE

PGW WODY POLSKIE – REGONALNY
ZARZĄD GW w GLIWICACH –ZARZĄD
ZLEWNI W OPOLU - NADZÓR
WODNY W KRAPKOWICACH

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W OPOLU

ZARZAD POWIATU
KERAPKKOWICKIEGO - DROGI

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII

POWIATOWA STACJA SANITARNO –
EPIDEMIOLOGICZNA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W
KRAPKOWICACH

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KRAPKOWICACH

FAZY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

POWIATOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE

INNE PODMIOTY

ZAGROŻENIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

przygotowanie
zapobieganie

reagowanie

odbudowa

przygotowanie
zapobieganie

reagowanie

odbudowa

przygotowanie
zapobieganie

reagowanie

odbudowa

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ TERRORYSTYCZNE

przygotowanie
zapobieganie

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE
reagowanie

odbudowa

przygotowanie
zapobieganie

reagowanie

odbudowa

98

LEGENDA:

- podmiot wiodący
- podmiot wspomagający
- podmiot nieuczestniczący
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ZADANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEGO FAZACH

ZAPOBIEGANIE
Działania
uprzedzające,
eliminujące lub
redukujące
prawdopodobieństwo
wystąpienia sytuacji
kryzysowej albo w
znacznym stopniu
ograniczające jej
skutki

ODBUDOWA
Realizacja zadań
mających na celu
przywrócenie
zdolności reagowania
oraz odtwarzania
kluczowej dla
funkcjonowania
danego obszaru
infrastruktury, tak aby
była mniej wrażliwa na
kolejne zdarzenia
krytyczne

 analiza zagrożeń i ich monitorowanie,
 ocena wrażliwości społeczeństwa na
zagrożenia,
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia
i infrastruktury,
 wspieranie badań stosowanych,
 uświadamianie społeczeństwa
i powszechna edukacja w zakresie
przeciwdziałania zagrożeniom,
 racjonalne planowanie
zagospodarowania przestrzennego,
 określenie zasad oraz sposobów kontroli
i nadzoru

 szacowanie szkód,
 odtworzenie kluczowej infrastruktury
telekomunikacyjnej, energetycznej,
paliwowej, transportowej i dostarczania
wody,
 zapewnienie opieki medycznej
i rehabilitacji,
 zapewnienie długofalowej pomocy
społecznej osobom poszkodowanym,
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków
i odszkodowań,
 odtworzenie i uzupełnienie zapasów
i gotowości służb,
 rozliczenie kosztów działań,
 inicjatywa legislacyjna,
 przygotowanie sprawozdań i raportów,
 modyfikacja i aktualizacja procedur
reagowania

PRZYGOTOWANIE
Podejmowanie działań
planistycznych
dotyczących sposobu
reagowania w
przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowej
oraz działań mających
na celu przygotowanie
zasobów sił i środków
niezbędnych do
efektywnego
reagowania

REAGOWANIE
Uruchomienie działań
mających na celu
udzielanie pomocy
poszkodowanym,
zahamowanie rozwoju
występujących
zagrożeń oraz
ograniczenie strat
i zniszczeń

 opracowanie planu zarządzania
kryzysowego,
 ewidencja zasobów specjalistycznych
sił i środków reagowania,
 określenie zasad obiegu informacji,
 określenie systemów monitorowania,
alarmowania i ostrzegania,
 uświadamianie społeczeństwa
i powszechna edukacja w zakresie
prawidłowych zachowań przed
i w czasie sytuacji kryzysowych,
 doskonalenie służb,
 organizowanie i prowadzenie szkoleń,
ćwiczeń i treningów w zakresie
reagowania na potencjalne zagrożenia

 uruchomienie procedur reagowania
kryzysowego,
 uruchomienie sił i środków,
 zapewnienie sprawnego obiegu informacji,
 zorganizowanie punktu kontaktowego
(informowanie ludności),
 uruchomienie systemów ostrzegania
i alarmowania,
 zapewnienie opieki medycznej,
 ewakuacja prewencyjna ludności,
 wnioskowanie o ewentualną pomoc
zagraniczną,
 wsparcie działań przez Siły Zbrojne RP,
 udział organizacji społecznych
i humanitarnych,
 uruchomienie pomocy społecznej
i psychologicznej,
 stworzenie doraźnych warunków do
przetrwania osób poszkodowanych
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3. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania w formie siatki bezpieczeństwa
Ogólne zadania instytucji wiodących.
Instytucja wiodąca pełni rolę organizatora działań odpowiedzialnego za reagowanie w przypadku wystąpienia konkretnego zagrożenia.
Do jej podstawowych zadań należy:
 pełnienie funkcji organizatora (szefa) operacji;
 opracowanie oraz aktualizacja planów operacyjnych na wypadek zaistnienia zagrożenia;
 opracowywanie propozycji decyzji oraz potrzeb w zakresie sił i środków niezbędnych dla prowadzenia akcji ratowniczej z innych
instytucji w ramach współdziałania;
 zapewnienie ekspertów i doradztwa dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 utrzymywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu, opracowywanie i przekazywanie komunikatów dla ludności o sposobach
zachowania się oraz meldunków dla Przewodniczącego Zespołu o przebiegu akcji;
 organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń w celu sprawdzenia i weryfikacji opracowanych procedur postępowania.

Ogólne zadania instytucji pomocniczych.
Do podstawowych zadań instytucji pomocniczych, wspomagających działania należy
 merytoryczne (zgodne z kompetencjami) wsparcie działań instytucji wiodących;
 koordynacja specjalistycznych, zgodnych z kompetencjami działań wsparcia oraz pomocy w tym zakresie;
 przygotowanie procedur powiadamiania i alarmowania własnych sił;
 udział w opracowaniu i aktualizacji w zakresie kompetencyjnym „Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego” oraz opracowanie materiałów
uzupełniających do planu (załączników, schematów, aneksów) określających szczegółowe procedury działania;
 zapewnienie monitorowania zagrożeń oraz udziału jednostek organizacyjnych w systemie powiadamiania i alarmowania;
 udostępnienie środków łączności na potrzeby powiadamiania i alarmowania oraz zarządzania i współdziałania w sytuacjach kryzysowych;
 powołanie i przeszkolenie grup (zespołów) kryzysowych oraz przygotowanie ośrodków koordynacyjnych na wypadek kryzysu;
 nadzór nad szkoleniem, wyposażeniem i utrzymaniem w gotowości podległych (nadzorowanych) sił i środków przeznaczonych do działania w
sytuacjach zagrożeń;
 udział w szkoleniach i ćwiczeniach opracowywanych przez instytucje wiodące oraz organizacja szkoleń i ćwiczeń własnych w celu przygotowania i
doskonalenia personelu do działań w sytuacjach kryzysowych oraz celem sprawdzenia i weryfikacji opracowanych procedur;
 wyznaczenie przedstawicieli do sztabu akcji oraz zapewnienie ekspertów dla instytucji wiodących.
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4. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych
Siły i środki Burmistrza Zdzieszowic


Siły i środki Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej – środki łączności, alarmowania, pojazdy mechaniczne, uruchamiane zgodnie
określoną standardową procedurą operacyjną;



Sprzęt zgromadzony w gminnym magazynie OC/przeciwpowodziowym;



Środki finansowe stanowiące rezerwę celową gminy – na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U. z 2018 r. poz. 401, z późn. zm.);



Siły i środki zgromadzone w jednostkach podległych (Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.);



Siły i środki Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych;



Siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – dysponowane na podstawie powiatowego planu ratowniczego;



Siły i środki Policji – dysponowane zgodnie z procedurami działania Policji;



Siły i środki dysponowane przez powiatowe inspekcje.

z
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4.1. Siły i środki Ochotniczych Straży Pożarnych
4.1.1. Siły i środki Ochotniczych Straży Pożarnych (będących w KSR-G)
Grupa
ratownictwa chemicznego
ZSP

Jednostki włączone do KSR-G

Samochody
ratownictwa gaśniczego
OSP i ZSP

Samochody
ratownictwa
chemicznego ZSP

liczba
jednostek
OSP

liczba
jednostek
ZSP

łączna liczba
strażaków

liczba
grup

liczba
strażaków

lekkie

średnie

ciężkie

2

0

86

0

0

3

7

0

0

4.1.2. Siły środki i sprzęt ochotniczych straży pożarnych (niebędących w KSR-G)

Jednostki OSP

Samochody

Pompy

Agregat prądotwórczy

Liczba jednostek

Łączna liczba
strażaków

Lekki

Średni

Ciężki

Do wody czystej

Szlamowe

Do 5 kW

Powyżej 5kW

3

47

2

4

0

6

3

3

2

Grupa
ratownictwa chemicznego
ZSP

Samochody
ratownictwa gaśniczego
ZSP

liczba
grup

liczba
strażaków

lekkie

średnie

ciężkie

0

34

2

2

1

Samochody
ratownictwa
chemicznego
ZSP

0
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4.1.3 Ochotnicza Straż Pożarna – umiejscowienie

Typ sekcji
/służby/

Adres

1

2

3

Ochotnicza Straż Pożarna

Ratowniczo-gaśnicza

Ochotnicza Straż Pożarna

Nazwa jednostki

Nr. telefonu /faxu
telefon
4

fax
5

Januszkowie
ul. Wypoczynkowa 14a

brak

brak

Ratowniczo-gaśnicza

Jasiona
ul. Główna 25a

brak

brak

Ochotnicza Straż Pożarna

Ratowniczo-gaśnicza

Krępna
ul. Jasiońska 11a

brak

brak

Ochotnicza Straż Pożarna

Ratowniczo-gaśnicza

Rozwadza
ul. Szkolna 26

brak

brak

Ochotnicza Straż Pożarna

Ratowniczo-gaśnicza

Żyrowa
ul. Wojska Polskiego 14a

brak

brak

4.1.4 Wykaz sprzętu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do prowadzenia akcji ratowniczych
1. OSP Januszkowice - łódź motorowa „Flamingo”
- motopompy P05 szt. 2
- motopompa pływająca „Niagara”
- spalinowa piła do drewna
- motopompa szlamowa
- samochód gaśniczy STAR 200 GBA
- Ford Transit GLBA
2. OSP Jasiona

- motopompy P05
- agregat prądotwórczy
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- piła do betonu
- piła do drewna
- zestaw hydrauliczny do ratowania drogowego
- samochód gaśniczy STAR 244 GBA 25/16
- samochód gaśniczy MAN TGM GBA
3. OSP Krępna

- motopompa P05 szt. 2
- motopompa z silnikiem Tahatsu
- piła do drewna
- samochód gaśniczy Jelcz 244 GBA
- FS Lublin GLM

4. OSP Rozwadza

- motopompa P05 szt. 2
- motopompa spec.poż. Ch-25
- agregat prądotwórczy
- piła do drewna
- samochód gaśniczy Jelcz 008 GBM
- Ford Transit GLBA

5. OSP Żyrowa

- motopompa P05 szt. 2
- motopompa P07
- piła do drewna
- samochód gaśniczy MAN TGM GBA
- Ford Transit 190 GLBA

4.2 Siły i środki Policji, Straży Miejskiej w Zdzieszowicach i Formacji Obrony Cywilnej
4.2.1 Siły i środki Policji i Straży Miejskiej w Zdzieszowicach
Nazwa i adres jednostki

Telefon służby dyżurnej

Środki transportu:

Ilość osób przewidzianych do użycia w sytuacjach
kryzysowych
- gotowość

2

3

4

5

Straż Miejska
w Zdzieszowicach
Zdzieszowice, ul. Chrobrego 34

Tel. 77 40 64 417/418
kom. 503 138 930

brak

3 osoby – gotowość – 4 godziny

Komisariat Policji w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice ul. Filarskiego 24

Tel 77 48 44 207

Pojazdy służbowe

wg dyspozycji
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4.2. 2 Zestawienie formacji obrony cywilnej

NAZWA
FORMACJI

Formacje o wyższym
stopniu gotowości

Formacje o podstawowym stopniu gotowości

Ratownictwo

p.powodziowe

Drużyna

p.powodziowa

Razem
formacji

MIEJSCE
FORMOWANIA

RDA

1

3

4

Razem

1

3

4

Ogółem

1

3

4

Terenowe - Urząd Miejski
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4.3.1 Siły i środki Miejsko-Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Zdzieszowicach

Nazwa i adres jednostki

Telefon służby dyżurnej

2

3

Zasoby

Ilość osób przewidzianych do użycia w sytuacjach
kryzysowych
- gotowość

4

5

Pracownik socjalny – 6 osób
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Zdzieszowicach
Zdzieszowice ul.Piastów 20

Pracownicy biurowi – 10 osób
tel. 77 472 66 11-19
tel. / fax 77 472 66 12

Pracownicy usług opiekuńczych –9 osób

5 osoby – gotowość – 4 godziny

Pracownik świetlicy – 1 osoby
Instruktor kulturalno - oświatowy – 4 osoby

4.4.1 Siły I Środki Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
Nazwa i adres jednostki

Telefon służby dyżurnej

Środki transportu/ zasoby

Ilość osób przewidzianych do użycia w sytuacjach
kryzysowych
- gotowość

2

3

4

5

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w
Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice ul. Powstańców Śląskich 7

77 484 23 92

Samochód ciężarowy do 3.5 t marki Mercedes

10 osób – gotowość – 4 godziny

Pracowników - 26 osób
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4.4.1.Siły i środki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Zdzieszowicach
Nazwa i adres jednostki

Telefon służby
dyżurnej

Środki transportu:

Ilość osób przewidzianych do użycia w sytuacjach
kryzysowych - gotowość

1

2

3

4

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2

77 544 59 41

Sam. Ciężarowy pow. 3.5 tony – szt. 3

5 osób – gotowość – 4 godziny

Sam. Ciężarowy do 3.5 ton - 5 szt.
Ciągnik rolniczy - szt. 4
Przyczepy rolnicze – szt. 2
Koparko-ładowarka – szt. 2
Koparka gąsienicowa szt.. 1
Agrergat prądotwórczy – za. 2

4.5.1 Siły i środki służby dyżurnej Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
Lp.

Siły i środki

Miejsce dysponowania

Uwagi

1.

Radiotelefon MOTOROLA GM 330.

Wykorzystywany w sieci radiowej Wojewody

2.

Radiotelefon MOTOROLA MC2 130 (3 sztuki)

Wyposażenie patrolu pieszego

3.

Syrena elektroniczna DSE 600S

4.

Telefon/ fax stacjonarny nr 77 40 64 400

5.

Telefon stacjonarny nr 77 40 64 448 i 49

6.

DSP-15oc

Podłączony do syreny elektronicznej DSE 600S

7.

Telefon komórkowy nr brak

( użyczenie)

8.

Wyposażenie patrolu samochodowego (użyczenie)

( użyczenie)

Współpracuje z syreną elektroniczną DSE 600S
Przyłącze zewnętrzne (automatyczna sekretarka)
Urząd Miejski w Zdzieszowicach, Pokój nr 109
Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej

Sieć wewnętrzna

9.
10.

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
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4.6..Magazyn sprzętu OC i przeciwpowodziowego
4.6.1.Sprzęt obrony cywilnej zgromadzony w magazynie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

L.p
.

Nazwa sprzętu

j. m.

Stan
ogółem

1

Maska p. gazowa filtracyjna MP-5

Kpl.

0

2

Kompas AK

szt.

0

3

Lornetka pryzmatyczna 6x30

Szt.

0

4

Mundur ćwiczebny OC – męski

kpl

0

5

Regały magazynowe

szt.

0

6

Buty kwaso-ługoodporne

para

0

7

Rękawice ochronne

para

0

8

Filtropochłaniacz A2B2F2K2P

szt.

0

Uwagi
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4.6.2 Sprzęt zgromadzony w magazynie przeciwpowodziowym Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

L.p.

Nazwa sprzętu

j.m

Stan
ogółem

1

Worek na piasek

szt.

6300

2

Zapora przeciwpowodziowa ( średnica 400 mm, długość 10 m )

szt.

0

3

Łopata

szt.

10

4

Buty gumowe rybackie

para

6

5

Kilof „Oskar”

szt.

3

6

Siekiera

szt.

6

7

Sztychówka

szt.

10

8

Plandeka ochronna (8 m X 12 m = 96 m 2)

szt.

0

9

Płaszcze pczeciwdeszczowe

szt.

10

10

Rękawice ochronne

para

0

11

Piasek

tona

0

12

kamizelka

szt.

10

13

Agregat prądotwórczy

szt.

0

uwagi

Urząd Miejski
w Zdzieszowicach
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5. Zadania określone planami działań krótkoterminowych
Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z
2017 r. poz. 2096 j.t.) oraz art. 91 ust. 3 w związku z art. 84 ust. 1-4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 j.t.), Sejmik Województwa
Opolskiego uchwalił „Program ochrony powietrza dla strefy opolskiej i miasta Opola ze
względu na przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu PM 10 i poziomu docelowego
benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy
opolskiej” (Uchwała nr XXXVII/403/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 30 stycznia
2018 r. – Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z 9 lutego 2018 r., poz.417).
Część IV ww. „Programu…” stanowi „PLAN DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH”.
„Plan Działań Krótkoterminowych” dla stref województwa opolskiego stanowi zestaw
procedur postępowania w przypadku występowania złej jakości powietrza na danym obszarze w
celu ochrony wrażliwych grup ludności, do których należą: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia,
osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego i
krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń, a także
osoby palące papierosy i bierni palacze.
Podstawą wdrożenia „Planu Działań Krótkoterminowych” są prowadzone przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu pomiary wielkości stężeń zanieczyszczeń
powietrza na terenie stref jakości powietrza.
Obowiązek informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczeń lub o ich
wystąpieniu oraz podjęcia działań wynikających z „Planu działań krótkoterminowych”, spoczywa na
Wojewodzie, który działa Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, współpracujące
z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Opolu. W ramach systemu zarządzania
kryzysowego funkcjonują powiatowe i mogą funkcjonować gminne centra zarządzania
kryzysowego, które wykonują takie same działania jak centra wojewódzkie. Wojewódzkie i
powiatowe centra zarządzania kryzysowego pełnią całodobowy dyżur w celu zapewnienia
przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego.
Obowiązek podjęcia działań
w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach
zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten
niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla,
przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych działaniach.
Wszelkie działania krótkoterminowe są zarządzane (inicjowane) przez Wojewódzki Zespół
Zarządzania Kryzysowego, poprzez działalność Wojewódzkiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego. Natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu realizuje
monitoring środowiska i w oparciu o wyniki ze stanowisk pomiarowych jakości powietrza określa
ryzyko lub wystąpienie przekroczenia wartości dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych
substancji w powietrzu.
W „Planie Działań Krótkoterminowych” ujęty został zestaw działań krótkoterminowych, które
powinny być wdrożone w sytuacjach wystąpienia ryzyka przekroczenia lub wystąpienia
przekroczenia norm jakości powietrza oraz wskazane zostały procedury postępowania w trakcie
wystąpienia sytuacji wskazujących na konieczność wdrożenia Planu działań krótkoterminowych.
Ze względu na funkcjonowanie w bieżącej ocenie jakości powietrza przez GIOŚ
indeksu jakości powietrza, który kolorami wskazuje stopień zanieczyszczenia powietrza w Planie
działań krótkoterminowych również zostały ujęte poziomy oznaczone kolorystycznie.
TRYB OKREŚLANIA POZIOMÓW JAKOŚCI POWIETRZA
POZIOM

KOLOR OZNACZENIA

RODZAJ INFORMACJI

I POZIOM
II POZIOM
III POZIOM

STAN UMIARKOWANY
STAN DOSTATECZNY

OSTRZEŻENIE
ALARM I STOPNIA
ALARM II STOPNIA

STAN ZŁY

RODZAJ DZIAŁAŃ
INFORMACYJNE, EDUKACYJNE, OSTRZEGAWCZE, OPERACYJNE
INFORMACYJNE, OSTRZEGAWCZE, OPERACYJNE
INFORMACYJNE, OSTRZEGAWCZE, OPERACYJNE
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OSTRZEŻENIE
– TRYB URUCHAMIANIA I KARTA DZIAŁAŃ W PRZYPADKU OGŁASZANIA
OSTRZEŻENIA
CHARAKTER
OGŁOSZENIA

OSTRZEŻENIE
Po uzyskaniu informacji z WIOŚ o wystąpieniu:



Warunek ogłoszenia






Termin ogłoszenia

Wiadomość ogłasza się po przekazaniu przez WIOŚ informacji o ryzyku wystąpienia lub wystąpieniu przekroczenia. Ostrzeżenie
obowiązuje do końca danego roku.





Zarząd Województwa oraz komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialna za realizację zadań
z zakresu Programu ochrony powietrza;
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
Samorządy lokalne




Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska;
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego






Samorządy lokalne;
Policja;
Inspekcja Transportu Drogowego;
Dyrektorzy placówek oświatowych i opiekuńczych


Odbiorcy ogłoszenia

Jednostki odpowiedzialne
za przepływ informacji

Jednostki odpowiedzialne
za realizację działań

ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego wynoszącego 40 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 z ostatnich 12
miesięcy;
przekroczenia 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej (50 μg/m3) spośród średnich dobowych stężeń
pyłu zawieszonego PM10 z ostatnich 12 miesięcy lub w danym roku;
ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego wynoszącego 25 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM2,5 z ostatnich 12
miesięcy;
ryzyka przekroczenia poziomu dopuszczalnego wynoszącego 5 μg/m3 dla benzenu z ostatnich 12 miesięcy;
ryzyka przekroczenia poziomu docelowego wynoszącego 1 μg /m3 dla benzo(a)pirenu z ostatnich 12 miesięcy;
ryzyka przekroczenia poziomu docelowego dla ozonu (25 dni z przekroczeniem normy 120 µg/m3 dla maksymalnej
średniej 8 godzinnej) z ostatnich 12 miesięcy uzupełnione o 2 wcześniejsze lata

POZIOM WOJEWÓDZKI

Sposób informowania

Treść ogłoszenia

*

Podejmowane środki

1) WIOŚ przekazuje informacje o jakości powietrza Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska za pomocą bazy JPOAT, do
WCZK oraz do Zarządu Województwa drogą elektroniczną:
a) dane o wystąpieniu przekroczenia poziomu dopuszczalnego lub docelowego normowanych substancji;
b) określenie możliwych przyczyn występowania przekroczenia poziomów normatywnych;
c) szacunkową lokalizację wystąpienia przekroczenia poziomu normatywnego substancji w powietrzu.
2) WCZK umieszcza na stronach internetowych informacje o ogłoszeniu Ostrzeżenia zawierającą:
a) rodzaj i stopień ogłoszenia;
b) obszar objęty ogłoszeniem;
c) przyczynę wystąpienia przekroczenia;
d) informacje o zagrożeniu oraz możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych - jakich i do kogo;
e) informacje o działaniach do podjęcia







ogłaszany poziom „Planu Działań Krótkoterminowych”;
obszar wystąpienia przekroczenia;
przyczyny wystąpienia przekroczenia;
rodzaj substancji, dla której nastąpiło przekroczenie;
informacje o zagrożeniu oraz możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych  jakich i do kogo;
informacje o działaniach do podjęcia

OSTRZEGAWCZE:
1) ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówce;
2) ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone
stężenia zanieczyszczeń;
3) stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie się w potrzebne medykamenty.
OPERACYJNE:
1) kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów;
2) promocja stosowania lepszej jakości paliw;
3) zalecenia korzystania z komunikacji miejskiej;
4) kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin

Wskaźnik monitorowania

*

1) ilość przeprowadzonych kontroli [szt.];
2) ilość przeprowadzonych działań informacyjno-edukacyjnych [szt.]

UWAGA: propozycja formularza ogłaszania odpowiednich poziomów ostrzegania zawarta
została w załączniku X.
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ALARM I STOPNIA
– TRYB URUCHAMIANIA I KARTA DZIAŁAŃ W PRZYPADKU OGŁASZANIA
ALARMU I STOPNIA
CHARAKTER
OGŁOSZENIA

OSTRZEŻENIE
Po uzyskaniu informacji z WIOŚ o wystąpieniu:
 przekroczenia poziomu wynoszącego 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w pomiarach z ostatniej doby;
 przekroczenia przez stężenie 1-godzinne ozonu wartości 180 µg/m3.

Warunek ogłoszenia

Termin ogłoszenia

Wydłużenie obowiązywania alarmu I stopnia następuje, gdy nadal utrzymują się wysokie poziomy stężeń pyłu zawieszonego PM10,
a ponadto w prognozie pogody przewidywane są w ciągu najbliższych dwóch dni:
1) Ze względu na pył zawieszony PM10:
a) utrzymujące się temperatury powietrza poniżej -5OC przy jednoczesnym braku intensywnych opadów śniegu;
b) utrzymujące się małe prędkości wiatru (<2m/s) przy jednoczesnym braku intensywnych opadów;
c) utrzymujące się jesienią lub zimą układy wysokiego ciśnienia nad Polską przy jednoczesnym braku intensywnych opadów
2) Ze względu na ozon:
a) brak zachmurzenia i ciepła słoneczna pogoda;
b) wysokie ciśnienie i słaby wiatr

Alarm I stopnia ogłasza się na 24 godziny bezpośrednio po przekazaniu przez WIOŚ informacji o przekroczeniu poziomu
wynoszącego powyżej 150 μg/m3 dla stężenia 24-godzinnego pyłu zawieszonego u PM10 lub 180 μg/m3 dla ozonu w pomiarach
jakości powietrza lub na 48 godzin jeżeli spełniony jest warunek dla prognozy meteorologicznej. W każdym przypadku istnieje
możliwość przedłużenia czasu obowiązywania Alarmu.
Alarm przestaje obowiązywać po okresie ogłoszenia











Zarząd Województwa oraz komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialna za realizację zadań
z zakresu Programu ochrony powietrza;
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego;
Policja, Straż Miejska/Gminna, Inspekcja Transportu Drogowego;
ośrodki oświatowe, placówki opiekuńcze, szkoły, przedszkola, żłobki, domy opieki dziennej;
ośrodki zdrowia, szpitale, podmioty wykonujący działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
samorządy lokalne;
media lokalne;
społeczeństwo

Jednostki odpowiedzialne
za przepływ informacji






Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska;
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego;
samorządy lokalne

Jednostki odpowiedzialne
za realizację działań






Samorządy lokalne na obszarze wystąpienia przekroczenia;
Policja, Inspekcja Transportu Drogowego;
dyrektorzy podmiotów wykonujący działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
dyrektorzy placówek oświatowych i opiekuńczych



Odbiorcy ogłoszenia

POZIOM LOKALNY (TYLKO DLA GMIN)
1)

Samorządy lokalne umieszczają na stronach internetowych informacje o jakości powietrza lub link do strony WIOŚ. Informacja
powinna znajdować się w tematycznej zakładce dotyczącej stanu jakości powietrza.

2)

Samorządy lokalne mogą przekazać informacje odnośnie działań krótkoterminowych dla dyrektorów placówek oświatowych i
opiekuńczych, żłobków, przedszkoli, placówek pomocy społecznej podległych samorządowi i inne niepubliczne, dla
kierownictwa (zarządzających) podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na
administrowanym terenie o wskazanym ograniczeniu długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni w
celu uniknięcia narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń. Dodatkowo samorząd gminny przekazuje informacje Straży
Miejskiej odnośnie konieczności podjęcia działań krótkoterminowych. Informacja powinna być przekazywana droga mailową
lub telefoniczną (forma SMS).

3)

Samorządy lokalne przekazują informacje dla kierownictwa (zarządzających) podmiotów wykonujących działalność leczniczą w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na administrowanym terenie o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków
nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wysokich stężeń zanieczyszczeń.

4)

Samorządy lokalne umieszczają na stronach internetowych informacje o ogłoszeniu alarmu I stopnia:
 rodzaj (poziom) ogłoszenia;
 obszar objęty przekroczeniem;

Sposób informowania

 określenie przyczyn wysokich stężeń;
 szacunkowa lokalizacja wystąpienia wysokich stężeń substancji w powietrzu;
 prognozowany czas trwania wysokich stężeń na podstawie analizy prognozy warunków meteorologicznych;
 możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych – jakich i do kogo;
 informacje o działaniach krótkoterminowych koniecznych do podjęcia i innych środkach zaradczych, głównie działaniach
informacyjnych;
 wskazanie grup ludności wrażliwych na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu oraz środki ostrożności, które
powinny być przez te grupy podjęte.
5)

6)

Dyrektorzy placówek oświatowych i opiekuńczych mają obowiązek opracować procedury i instrukcje stosowania się do
ogłaszanych poziomów. W trakcie trwania ogłoszonego poziomu mają obowiązek:


przekazać informację podopiecznym;



przekazać informację pisemną na tablicach ogłoszeniowych placówki;



zastosować środki zapobiegające narażeniu podopiecznych na negatywne skutki złej jakości powietrza.

W ramach przygotowania do wprowadzenia planu działań krótkoterminowych PCZK oraz samorządy lokalne mają obowiązek
przygotować szczegółową listę adresową instytucji, które należy powiadomić o ogłoszeniu alarmu I stopnia i wdrożeniu
działań. Lista dotyczy jednostek organizacyjnych podległych pod samorząd oraz podmiotów niezależnych od samorządu i
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musi być corocznie aktualizowana.
Lokalne media informują o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń (informacje o stężeniu
substancji z poprzedniej doby i zakładane na dzień bieżący obok informacji meteorologicznych na portalach internetowych).

Treść ogłoszenia*

 ogłaszany poziom „Planu Działań Krótkoterminowych”;
 obszar wystąpienia przekroczenia;
 dane o wystąpieniu 24-godzinnego stężenia powyżej 150 μg/m3 (pył zawieszony PM10) lub stężenia 1-godzinnego dla
ozonu powyżej 180 μg/m3;
 prognozowany czas trwania wysokich stężeń na podstawie analizy prognozy warunków meteorologicznych;
 szacunkowa lokalizacja wystąpienia wysokich stężeń substancji w powietrzu;
 możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych – jakich i do kogo;
 informacje o działaniach krótkoterminowych koniecznych do podjęcia i innych środkach zaradczych, głównie działaniach
informacyjnych;
 wskazanie grup ludności wrażliwych na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu oraz środki ostrożności, które
powinny być przez te grupy podjęte

OSTRZEGAWCZE:
1) ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówce;
2) ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone
stężenia zanieczyszczeń;
3) unikanie przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania alarmu;
4) ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz;
5) stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie się w potrzebne medykamenty.

Podejmowane środki

Wskaźnik monitorowania

OPERACYJNE:
Działania operacyjne mają być wdrażane tylko w przypadku wystąpienia przekroczenia w zakresie pyłu zawieszonego PM10:
1) intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały
antysmogowej;
2) kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych;
3) zakaz czyszczenia ulic i chodników na sucho (przy temperaturze powyżej 50C);
4) zakaz rozpalania ognisk na obszarach zabudowanych;
5) zakaz używania dmuchaw do sprzątania ulic, chodników i placów oraz usuwania liści z ulic, chodników i trawników;
6) kontrole placów, budów, czystości dróg wyjazdowych z budowy, pojazdów opuszczających place budowy, warunków przewozu
materiałów pylących;
7) zalecenia ograniczenia prac powodujących zapylenie;
8) zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ogrzewania;
9) zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej;
10) wzmożone kontrole pojazdów pod kątem emisji spalin

1) ilość przeprowadzonych kontroli w trakcie alarmu[szt.];
2) spełnienie obowiązku przekazywania informacji – wersja elektroniczna lub papierowa [szt.]
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ALARM II STOPNIA
– TRYB URUCHAMIANIA I KARTA DZIAŁAŃ W PRZYPADKU OGŁASZANIA
ALARMU II STOPNIA
CHARAKTER
OGŁOSZENIA

OSTRZEŻENIE
Po uzyskaniu informacji z WIOŚ o wystąpieniu:
 przekroczenia poziomu alarmowego wynoszącego powyżej 300 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w pomiarach z
ostatniej doby;
 przekroczenia poziomu alarmowego wynoszącego powyżej 240 μg/m3 dla ozonu przez 3 kolejne godziny;

Warunek ogłoszenia

Termin ogłoszenia

a ponadto w prognozie pogody przewidywane są w ciągu najbliższych dwóch dni:
1) ze względu na pył zawieszony:
a) utrzymujące się temperatury powietrza poniżej -5OC przy jednoczesnym braku intensywnych opadów śniegu,
b) utrzymujące się małe prędkości wiatru (<2m/s) przy jednoczesnym braku intensywnych opadów,
c) utrzymujące się jesienią lub zimą układy wysokiego ciśnienia nad Polską przy jednoczesnym braku intensywnych
opadów;
2) ze względu na ozon:
a) brak zachmurzenia i ciepła słoneczna pogoda,
b) wysokie ciśnienie i słaby wiatr

Alarm II stopnia ogłasza się na 24 godziny bezpośrednio po przekazaniu przez WIOŚ informacji o przekroczeniu poziomu
alarmowego substancji w pomiarach jakości powietrza lub na 48 godzin jeżeli spełniony jest warunek dla prognozy meteorologicznej.
W każdym przypadku istnieje możliwość przedłużenia czasu obowiązywania Alarmu.
Alarm przestaje obowiązywać po okresie ogłoszenia

Odbiorcy ogłoszenia

 Zarząd Województwa oraz komórka organizacyjna Urzędu Marszałkowskiego odpowiedzialna za realizację zadań
z zakresu Programu ochrony powietrza;
 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska;
 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
 Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego;
 Policja, Straż Miejska/Gminna, Inspekcja Transportu Drogowego;
 ośrodki oświatowe, placówki opiekuńcze, szkoły, przedszkola, żłobki, domy opieki dziennej;
 ośrodki zdrowia, szpitale, podmioty wykonujące działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej;
 samorządy lokalne;
 media lokalne;
 społeczeństwo

Jednostki odpowiedzialne
za przepływ informacji






Jednostki odpowiedzialne
za realizację działań

 samorządy lokalne na obszarze wystąpienia przekroczenia;
 Policja, Straż Miejska/Gminna; Inspekcja Transportu Drogowego;
podmioty gospodarcze, które powinny wdrożyć działania krótkoterminowe ograniczające wpływ działalności na jakość
powietrza;
 dyrektorzy placówek ochrony zdrowia oraz oświatowych i opiekuńczych

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska;
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego;
Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego;
samorządy lokalne

POZIOM LOKALNY(TYLKO DLA GMIN)
1)

Samorządy lokalne umieszczają na stronach internetowych informacje o jakości powietrza lub link do strony WIOŚ. Informacja
powinna znajdować się w tematycznej zakładce dotyczącej stanu jakości powietrza.

2)

Samorządy lokalne, muszą przekazać informacje o koniecznych do podjęcia działaniach dla dyrektorów placówek
opiekuńczych, żłobków, przedszkoli, placówek pomocy społecznej podległych samorządowi, dla kierownictwa (zarządzających) podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na administrowanym
terenie o wskazanym ograniczeniu długotrwałego przebywania podopiecznych na otwartej przestrzeni w celu uniknięcia
narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń. Dodatkowo samorząd gminny przekazuje informacje Straży Miejskiej
odnośnie konieczności podjęcia działań krótkoterminowych.

3)

Samorządy lokalne przekazują informacje dla kierownictwa (zarządzających) podmiotów wykonujących działalność leczniczą w
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej na administrowanym terenie o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków
nagłych (np. wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu wysokich stężeń zanieczyszczeń.

4)

Samorządy lokalne umieszczają na stronach internetowych informacje o ogłoszeniu Alarmu II stopnia zawierające:
 rodzaj (poziom) ogłoszenia;

Sposób informowania

 dane o wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 lub ozonu;
 szacunkową lokalizację wystąpienia wysokich stężeń substancji w powietrzu;
 prognozowany czas trwania wysokich stężeń na podstawie analizy prognozy warunków meteorologicznych;
 możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych – jakich i do kogo;
 informacje o działaniach krótkoterminowych koniecznych do podjęcia i innych środkach zaradczych, głównie działaniach
informacyjnych;
 wskazanie grup ludności wrażliwych na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu oraz środki ostrożności, które
powinny być przez te grupy podjęte.
5)

Dyrektorzy placówek oświatowych i opiekuńczych mają obowiązek opracować procedury i instrukcje stosowania się do
ogłaszanych poziomów. W trakcie trwania ogłoszonego alarmu mają obowiązek:


przekazać informację podopiecznym;



przekazać informację pisemną na tablicach ogłoszeniowych placówki;



zastosować środki zapobiegające narażeniu podopiecznych na negatywne skutki złej jakości powietrza.

6) W ramach przygotowania do wprowadzenia Planu działań krótkoterminowych PCZK oraz samorządy lokalne mają obowiązek
przygotować szczegółową listę adresową instytucji, które należy powiadomić o ogłoszeniu alarmu II stopnia i wdrożeniu
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działań. Lista dotyczy jednostek organizacyjnych i podległych pod samorząd i musi być corocznie aktualizowana.
Lokalne media informują o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń (informacje o stężeniu
substancji z poprzedniej doby i zakładane na dzień bieżący obok informacji meteorologicznych na portalach internetowych).

Treść ogłoszenia

rodzaj (poziom) ogłoszenia;
dane o wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego dla PM10 lub ozonu;
określonych przyczynach wysokich stężeń;
prognozowanym czasie trwania wysokich stężeń na podstawie analizy prognozy warunków meteorologicznych;
szacunkowej lokalizacji wystąpienia wysokich stężeń substancji w powietrzu;
możliwości wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych – jakich i do kogo;
działaniach krótkoterminowych koniecznych do podjęcia i innych środkach zaradczych, głównie działaniach
informacyjnych;
 grupach ludności wrażliwych na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu oraz środki ostrożności, które powinny być
przez te grupy podjęte








OSTRZEGAWCZE:
1) ograniczenie przebywania dzieci na otwartej przestrzeni w czasie pobytu w placówce;
2) ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone
stężenia zanieczyszczeń;
3) ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz;
4) stosowanie się do zaleceń lekarskich i właściwe zaopatrzenie się w potrzebne medykamenty;
5) unikanie przewietrzania pomieszczeń w trakcie trwania alarmu.

Podejmowane środki

Wskaźnik monitorowania

OPERACYJNE:
Działania operacyjne mają być wdrażane tylko w przypadku wystąpienia przekroczenia w zakresie pyłu zawieszonego PM10:
1) intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych w zakresie spalania odpadów oraz przestrzegania zapisów uchwały
antysmogowej;
2) wzmożone kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi na terenach zabudowanych;
3) wzmożone kontrole czystości dróg wyjazdowych z budowy, pojazdów opuszczających place budowy, warunków przewozu
materiałów pylących;
4) nasilenie kontroli placów, budów, w tym zabezpieczenia robót rozbiórkowych oraz zabezpieczenia prac pylących;
5) zakaz rozpalania ognisk w terenach zabudowanych;
6) zakaz czyszczenia ulic i chodników na sucho (przy temperaturze powyżej 50C);
7) zakaz używania dmuchaw do sprzątania ulic, chodników i placów oraz usuwania liści z ulic, chodników i trawników;
8) zakaz palenia w kominkach niebędących jedynym źródłem ogrzewania;
9) zalecenie ograniczenia prac powodujących zapylenie;
10) zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej;
11) nakaz zraszania pryzm materiałów sypkich;
12) wzmożone kontrole pojazdów pod kątem emisji spalin

1) ilość prowadzonych kontroli w trakcie alarmu [szt.];
2) spełnienie obowiązku przekazywania informacji  wersja elektroniczna lub papierowa [szt.]
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ŚRODKI SŁUŻĄCE OCHRONIE WRAŻLIWYCH GRUP LUDNOŚCI
„Plan Działań Krótkoterminowych” ma na celu przede wszystkim ochronę wrażliwych grup
ludności, do których należą: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym
wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego oraz krwionośnego, zawodowo
narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni palacze.
Dlatego w „Planie…” należy przewidzieć mechanizmy i środki służące ochronie wrażliwych grup
ludności.
Do wrażliwych grup ludności zalicza się:
1) dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia oraz kobiety w ciąży – szczególnie
narażone na szkodliwe działanie podwyższonych stężeń zanieczyszczeń, gdyż spędzają
na powietrzu więcej czasu niż osoby dorosłe. Organizm dziecka będąc w fazie wzrostu
i ogólnego rozwoju jest szczególnie podatny na pojawianie się zaburzeń zdrowotnych,
ponieważ w tej fazie rozwoju najbardziej rozwija się ich odporność i system oddechowy.
Wśród skutków zdrowotnych można wymienić alergie, długotrwały napadowy kaszel,
zapalenie oskrzeli, stany zapalne dróg oddechowych, przewlekłe stany zapalne dróg
oddechowych oraz astmę;
2) osoby starsze i w podeszłym wieku – wrażliwość w tej grupie wynika z ogólnego
osłabienia organizmu związanego z procesem starzenia się, co w konsekwencji powoduje
osłabienie układu odpornościowego, a tym samym bezpośrednio wpływa na zwiększone
ryzyko zachorowania oraz zwężenie naczyń krwionośnych, które prowadzi niejednokrotnie
do powstawania zakrzepów;
3) osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego – pył zawieszony PM10
działa drażniąco na śluzówki dróg oddechowych, po przedostaniu się do płuc niszczy ich
komórki, co powoduje przedostawanie się płynów do tkanki płucnej. Szczególnie narażone
na szkodliwe działanie pyłu przy odpowiednich stężeniach są osoby z przewlekłymi
chorobami układu oddechowego, w szczególności osoby chore na astmę. Możliwość
wystąpienia ataków astmy obserwuje się przy wysokich stężeniach pyłu zawieszonego
PM10, który zawiera substancje drażniące;
4) osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego – bardzo drobny pył
zawieszony ma zdolność wnikania w płucach do naczyń krwionośnych, w wyniku czego
uszkadza je, powodując zaostrzenie chorób układu krwionośnego, w tym również
powstawanie zakrzepów;
5) osoby palące papierosy i bierni palacze – wdychanie dymu papierosowego
znacznie osłabia błony śluzowe dróg oddechowych, co ułatwia przenikanie
zanieczyszczeń z wdychanego powietrza do tkanek organizmu zwiększając ryzyko zawału
serca, udaru mózgu lub może zainicjować proces nowotworowy w wyniku wnikania
substancji toksycznych niesionych na pyle PM10;
6) osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń – długotrwała
ekspozycja w powietrzu pyłu PM10 bezpośrednio wpływa na wzrost stężenia, co powoduje
wzrost narażenia na szkodliwe działanie poprzez wnikanie do układu oddechowego,
krwionośnego.
Preferowane zachowania i środki ostrożności, jakie powinny podejmować wrażliwe grupy
ludności to m.in.:
 śledzenie informacji o występujących przekroczeniach wartości alarmowych stężeń
zanieczyszczeń w powietrzu oraz o ryzyku wystąpienia takich przekroczeń;
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 unikanie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego
narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń – pozostawanie w pomieszczeniach;
 stosowanie się do zaleceń lekarskich i zaopatrzenie w potrzebne medykamenty.
Wobec braku jednoznacznych wytycznych określających sposób ochrony wrażliwych grup
ludności w pierwszej kolejności konieczne jest podjęcie działań logistycznych i informacyjnych
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego poprzez Powiatowe Centra Zarządzania
Kryzysowego w celu dotarcia do właściwych grup ludności:
 dostosowanie systemu informowania wrażliwych grup ludności;
 nawiązanie ewentualnej współpracy z lokalnymi mediami w celu informowania o wystąpieniu
lub możliwości wystąpienia wysokich stężeń zanieczyszczeń;
 wykorzystanie Regionalnego Systemu Ostrzegania, w celu informowania wszystkich
użytkowników znajdujących się na terenie, o wystąpieniu lub możliwości wystąpienia
wysokich stężeń zanieczyszczeń.
Można również skorzystać z metod ochrony osobistej w postaci masek antysmogowych o jak
najlepszej skuteczności odpylania, a także oczyszczaczy powietrza w pomieszczeniach.
W skali województwa opolskiego jednostkom oświatowym i opiekuńczym proponuje się
wdrożenie instrukcji monitorowania informacji o jakości powietrza w oparciu o Indeks Jakości
Powietrza określany dla stężeń i podawany codziennie przez Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current oraz na stronie WIOŚ w Opolu
(http://www.opole.pios.gov.pl:81/). Istnieje również możliwość sprawdzenia jakości powietrza
w aplikacji mobilnej JAKOŚĆ POWIETRZA.

Polski indeks jakości powietrza, jest obliczany wyłącznie na podstawie 1-godzinnych
danych niezweryfikowanych ze stacji automatycznych funkcjonujących w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ)

Wartość polskiego indeksu jakości powietrza liczona jest z zakresów stężeń każdej
analizowanej substancji (średnie 1-godzinne), gdzie liczone są indeksy indywidualne dla
poszczególnych zanieczyszczeń przez porównanie pomierzonej wartości zanieczyszczenia
z zadanymi wartościami progowymi. Następnie indeks ogólny przyjmuje wartość najgorszego
indeksu indywidualnego dla danego zanieczyszczenia. Na mapie danych bieżących polski indeks
jakości powietrza oraz indeksy poszczególnych zanieczyszczeń widoczne są z ostatniej godziny
(jeżeli nie ma danych z ostatniej godziny, indeks widoczny jest z drugiej lub maksymalnie z trzeciej
godziny wstecz).
W ramach postępowania każda jednostka oświatowa lub opiekuńcza na terenie
województwa opolskiego musi codziennie od października do końca marca sprawdzać jakość
powietrza w godzinach porannych w celu wprowadzenia ewentualnych ograniczeń w zajęciach
podopiecznych poza budynkiem.

Zajęcia powinny być ograniczone w przypadku wystąpienia dostatecznego, złego
i bardzo złego poziomu indeksu jakości powietrza
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Informacje zdrowotne określone zostały dla każdego poziomu indeksu zgodnie
z załącznikiem Y.

Zestaw działań krótkoterminowych
W ramach „Planu Działań Krótkoterminowych” działania zostały podzielone na działania
o charakterze:
 informacyjnym;
 ostrzegawczym;
 operacyjnym;
 organizacyjnym.
ZESTAWIENIE DZIAŁAŃ KRÓTKOTERMINOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI
W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Nazwa działania

Szczegółowy opis działania

Stosowanie
działania

Podmioty
odpowiedzialne za
realizację działań

Podmioty objęte
działaniem

DZIAŁANIA INFORMACYJNE
1) Wzmocnienie systemu
przekazywania informacji o złej
jakości powietrza i ogłoszonych
alarmach.
1. Informacja
o zagrożeniu złą
jakością powietrza

2) Wprowadzenie jednolitych procedur
postępowania na szczeblu
wojewódzkim, powiatowym
i lokalnym.



Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska;



Zarząd Województwa;



Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego

 podmioty gospodarcze
na terenie województwa;
Działanie niezbędne
do realizacji „Planu Działań
Krótkoterminowych”

 społeczeństwo

3) Rozszerzenie wykorzystania systemu
RSO do celów ostrzegawczych
1) Rozwój systemu udostępniania
informacji o jakości powietrza w skali
województwa.

2. System
przekazywania
informacji o jakości
powietrza

2) Na stronie każdego samorządu
lokalnego powinno być odwołanie do
strony Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska z informacją
o jakości powietrza.

 samorządy lokalne;
System wykorzystywany
na każdym poziomie
ostrzegania

 Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska

 samorządy lokalne

3) Propozycja montażu na terenie
województwa elektronicznych tablic
informacyjnych, wyświetlających
wyniki PMŚ oraz prognoz w zakresie
jakości powietrza oraz utworzenie
aplikacji

3. Coroczna aktualizacja
procedur
postępowania przez
jednostki zobligowane
do działań
krótkoterminowych

1) Przegląd i aktualizacja corocznie
procedur postępowania w trakcie
ogłoszonych poziomów ostrzegania

Procedury stosowane
w „Planie Działań
Krótkoterminowych”,
aktualizowane corocznie

 placówki oświatowe
i opiekuńcze;

 placówki oświatowe
i opiekuńcze;

 podmioty wykonujące
działalność leczniczą
w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej;

 podmioty wykonujące
działalność leczniczą
w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej;

 placówki ochrony zdrowia;

 placówki ochrony zdrowia;

 podmioty gospodarcze;

 podmioty gospodarcze;

 Policja;

 Policja;

 Straż Miejska

 Straż Miejska
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DZIAŁANIA OSTRZEGAWCZE

1. Ograniczenie
długotrwałego
przebywania
na otwartej przestrzeni

2. Ograniczenie
przebywania dzieci
na otwartej przestrzeni
w czasie przebywania
w placówce

samorządy lokalne;

1) Ograniczenie dla uniknięcia
długotrwałego narażenia
na podwyższone stężenia
zanieczyszczeń.

placówki oświatowe;

2) Zaniechanie spacerów i wyjść
pieszych przez zorganizowane grupy
np.: wycieczki, zawody sportowe
1) Ograniczenie przebywania dzieci
na otwartej przestrzeni w czasie
przebywania w placówce.

Wdrożone w trakcie trwania
danego ogłoszenia. Wymaga
śledzenia wyników pomiarów
jakości powietrza

2) Zaniechanie spacerów i wyjść

3. Ograniczenie
aktywności fizycznej
na zewnątrz

1) Ograniczenie zajęć typu bieganie,
jazda na rowerze, gry zespołowe
w celu ograniczenia negatywnego
wpływu zlej jakości powietrza

4. Zalecenia stosowania
się do zaleceń
lekarskich i właściwe
zaopatrzenie
w potrzebne
medykamenty

1) Profilaktyczne działania w celu
przygotowania się do możliwych
skutków narażenia na wysokie
stężenia jak np.: ataki astmy czy
duszności

5. Unikanie
przewietrzania
pomieszczeń w trakcie
trwania ostrzeżenia,
Alarmów I i II stopnia

1) Profilaktyczne ograniczenie
negatywnego oddziaływania
wysokich stężeń substancji
w powietrzu

Wdrożone w trakcie trwania
danego ogłoszenia. Wymaga
śledzenia wyników pomiarów
jakości powietrza

 społeczeństwo

 społeczeństwo

Wdrożone w trakcie trwania
danego ogłoszenia. Wymaga
śledzenia wyników pomiarów
jakości powietrza

Wdrożone w trakcie trwania
danego ogłoszenia. Wymaga
śledzenia wyników pomiarów
jakości powietrza

dyrektorzy placówek
oświatowo-wychowawczych
i opiekuńczowychowawczych

samorządy lokalne;
placówki oświatowe;
 społeczeństwo

Wdrożone w trakcie trwania
danego ogłoszenia. Wymaga
śledzenia wyników pomiarów
jakości powietrza

podmioty wykonujące
działalność leczniczą
w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej

podmioty wykonujące
działalność leczniczą
w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej

 społeczeństwo

 społeczeństwo

 społeczeństwo

 społeczeństwo

 właściciele;

samorządy lokalne;

 zarządcy nieruchomości;

Straż Miejska/Gminna;

 mieszkańcy

Policja

DZIAŁANIA OPERACYJNE
1) Kontrole indywidualnych kotłów
i pieców przez upoważnionych
pracowników gmin i straży miejskiej
(art. 379 ustawy POŚ).
2) Kontrole powinny obejmować
interwencje zgłaszane telefonicznie
oraz patrole w rejonach o wysokim
ryzyku spalania odpadów.
1. Intensywne kontrole
instalacji spalania
paliw stałych

3) Nakładane kary za naruszenie
przepisów zakazujących spalanie
odpadów powinny uwzględniać
szczególną szkodliwość tych działań
w sytuacjach wysokich stężeń
zanieczyszczeń.

Działanie może być wdrożone
niezależnie od warunków
meteorologicznych

4) Ilość przeprowadzonych kontroli
w trakcie trwania alarmu powinna
być o 50% większa, niż w okresie
poza alarmami

2. Kontrole w zakresie
zakazu spalania
pozostałości
roślinnych
na powierzchni ziemi
w obszarach
zabudowanych

1) Całkowity zakaz palenia
na powierzchni ziemi pozostałości
roślinnych z ogrodów oraz zakaz
rozpalania ognisk.
2) Zakaz nie dotyczy działań
i czynności związanych gospodarką
leśną.

samorządy lokalne;
Działanie powinno być
wdrożone w sytuacji braku
opadów (deszczu lub śniegu)

 właściciele ogródków
przydomowych
i działkowych

Straż Miejska/Gminna;
Policja

3) Zakaz dotyczy wszystkich osób
przebywających na obszarze stref,
w których ogłoszono alarm
zarządcy dróg;

3. Czyszczenie ulic
i chodników na mokro

1) Czyszczenie na mokro ulic,
w szczególności zanieczyszczeń
pochodzących z zimowego
utrzymania dróg

Działanie powinno być
wdrożone przy temperaturze
powyżej 5°C

4. Kontrole czystości
dróg wyjazdowych

1) Kontrole mające na celu
ograniczenie powstawania wtórnego
zapylenia wzdłuż ciągów

Działanie powinno być
realizowane niezależnie
od warunków poza okresami
występowania opadów

 zarządcy dróg

 inwestorzy

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska

Straż Miejska;

120

z budowy

komunikacyjnych przy wyjazdach
z placów budowy

Policja;
Wojewódzki Inspektorat
Transportu Drogowego
Straż Miejska (a, c);

1) Zalecenie ograniczenia wszelkich
prac powodujących nadmierne
pylenie, takie jak:
5. Zalecenie
ograniczenia prac
powodujących
zapylenie

Działanie powinno być
realizowane niezależnie
od warunków poza okresami
występowania opadów, w
ramach Alarmu I i Alarmu II
stopnia

a) prace rozbiórkowe,
b) prace kamieniarskie,

 inwestorzy;

Policja (a, c);

 podmioty gospodarcze;

jednostki organizacyjne
zarządzające utrzymaniem
porządku i czystości
w gminach (c);

 Jednostki Samorządu
Terytorialnego

c) zamiatanie mechaniczne na
sucho

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska (a, b)

1) Właściciele i zarządcy
nieruchomości powinni czasowo
zrezygnować z palenia w kominkach.

6. Zakaz stosowania
kominków

2) Zakaz nie dotyczy kominków
wyposażonych w system dopalania
gazów pozostałych podczas spalania
drewna oraz nieruchomości,
w których kominek stanowi jedyne
źródło ogrzewania mieszkania.

 właściciele;
Działanie może być wdrożone
niezależnie od warunków
meteorologicznych

 zarządcy osiedli;
 mieszkańcy

właściciele i zarządzający
nieruchomościami;
samorządy lokalne

3) Zakaz dotyczy wszystkich osób
przebywających na obszarze stref,
w których został ogłoszony Alarm I
i Alarm II stopnia
podmioty gospodarcze;

7. Nakaz zraszania
pryzm materiałów
sypkich

8. Kontrole pojazdów
w zakresie jakości
spalin

1) Nakaz zraszania pryzm materiałów
sypkich w celu wyeliminowania
pylenia.
2) Nakaz dotyczy obszaru stref,
w których został ogłoszony Alarm II
stopnia

1) Prowadzenie wzmożonych kontroli
jakości spalin w ruchu ulicznym
za pomocą analizatora spalin
w pojazdach napędzanych silnikiem
niskoprężnym (benzynowym) oraz
dymomierza w pojazdach
napędzanych sinikiem
wysokoprężnym (diesla)

Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska;
Działanie powinno być
wdrażane w sytuacji
temperatury powyżej 5°C

 podmioty gospodarcze
samorządy lokalne;
Wojewódzki Inspektorat
Nadzoru Budowlanego

Zależne od warunków
meteorologicznych, możliwe
do przeprowadzenia gry
temperaturach sięga powyżej
5oC

Policja;
 społeczeństwo

Wojewódzka Inspektorat
Transportu Drogowego

DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE
1. Zbudowanie i bieżąca
aktualizacja bazy
danych o jednostkach
oświatowych
i opiekuńczych

1) Zbudowanie i aktualizacja pełnej listy
jednostek oświatowych
i opiekuńczych, które należy
powiadomić w trakcie ostrzeżeń
o konieczności zastosowania działań
zapobiegawczych

2. Zbudowanie
i aktualizacja bazy
danych o podmiotach
wykonujących
działalność leczniczą
w zakresie
podstawowej opieki
zdrowotnej

1) Zbudowanie pełnej aktualizowanej
listy podmiotów wykonujących
działalność leczniczą w zakresie
podstawowej opieki zdrowotnej,
które należy powiadomić w trakcie
trwania poziomów alarmowych
o konieczności zastosowania działań
przygotowawczych na wypadek
zwiększonej liczby zachorowań

3. Zbudowanie
i aktualizacja bazy
danych o mediach
publicznych lokalnych
i ogólnego zasięgu

1) Zbudowanie bazy danych
o sposobach przekazywania
informacji o jakości powietrza
za pomocą mediów, uwzględniająca
media lokalne, regionalne
i ogólnokrajowe, sieci
telekomunikacyjne, strony
internetowe, sieci informacji
multimedialnej media
społecznościowe

Baza aktualizowana
corocznie, musi być
przygotowana w pierwszej
kolejności

 placówki oświatowe;
Kuratorium Oświaty;
Placówki opiekuńcze

samorządy powiatowe i
gminne w zakresie
podległych jednostek

samorządy powiatowe;
 szpitale
Baza aktualizowana
corocznie, musi być
przygotowana w pierwszej
kolejności

Baza musi być aktualizowana
na bieżąco

samorządy gminne
w zakresie podmiotów
wykonujących podstawową
opiekę zdrowotną

 podmioty wykonujące
działalność leczniczą
w zakresie podstawowej
opieki zdrowotnej

samorządy gminne

 zarządzający mediami

Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego
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 placówki oświatowe
i opiekuńcze;
 placówki ochrony zdrowia;

4. Aktualizacja procedur
postępowania
w ramach Programu
zarządzania
kryzysowego

1) Aktualizacja procedur postępowania
w trakcie ogłoszenia alarmów przez
jednostki prowadzące działania
informacyjne i zapobiegawcze
odnośnie sposobu postępowania po
uzyskaniu informacji o złej jakości
powietrza

 jednostki informacyjne;
Procedury muszą być
ustalone w poszczególnych
grupach jednostek
realizujących działania na
etapie Programu zarządzania
kryzysowego

 obiekty użyteczności
publicznej;
 domy kultury;

Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego;
samorządy lokalne

 muzea;
 urzędy;
 placówki kultury i nauki

5. Promocja stosowania
lepszej jakości paliw

1) Indywidualne źródła spalania paliw
stałych

6. Zalecenia korzystania
z komunikacji miejskiej

1) Działanie promocyjno-edukacyjne
mające na celu zachęcenie ludności
do zastąpienia komunikacji
indywidualnej komunikacją zbiorową

7. Przygotowanie
szablonu do zastosowania przy
wystąpieniu Alarmu I
i Alarmu II stopnia

Apele do mieszkańców
o możliwe wykorzystanie
innego rodzaju źródła ciepła
jeżeli nie ma możliwości
całkowitego zaprzestania
używania tego rodzaju paliwa
W czasie trwania Alarmu I
i Alarmu II stopnia zaleca się
wprowadzenie przez rady
miast czasowej możliwości
bezpłatnego korzystania
na podstawie dowodu
rejestracyjnego samochodu
z komunikacji miejskiej

 samorządy lokalne

samorządy lokalne

 samorządy lokalne

samorządy lokalne

 Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego

1) Przygotowanie szablonu do zastosowania przy wystąpieniu Alarmu I
i Alarmu II stopnia.
Szablon komunikatu powinien być
określony w Wojewódzkim Planie
Zarządzania Kryzysowego dla
województwa opolskiego, natomiast
w Programie zostanie wskazana
konieczność określenia tego
szablonu dla Planu działań przez
WCZK

Szablon musi być
przygotowany w pierwszej
kolejności

Realizacja Planu Działań Krótkoterminowych jest działaniem złożonym oraz wymaga
zaangażowania wielu instytucji. Najważniejszym jednak elementem jest dobrze zorganizowany
system przekazywania informacji o jakości powietrza i możliwych do podjęcia działaniach,
poprawiających jego stan.
Szczegółowe zadania dla organów województwa opolskiego w zakresie reagowania
kryzysowego w przypadku zaistnienia skażenia chemiczno-ekologicznego, w tym
zanieczyszczenia powietrza znajdują się w procedurze reagowania kryzysowego PRK – 6.
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Załącznik X

OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Alarm II stopnia
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
o przekroczeniu dobowego poziomu alarmowego PM 10

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Państwowego Monitoringu
Środowiska Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska:
komunikat nr ……… z dnia ………………………… informuje, że w dniu ………………………. W
strefie…………………………………………… (obszar pow. ……………. m. ……………….)
wystąpiło przekroczenie dobowego poziomu alarmowego tj. ……………………
(wartość alarmowa 300µg/m3) PM10 w powietrzu.
Przekroczenie alarmowego poziomu pyłu PM10 (tj. 300µg/m3) wiąże się z ryzykiem wystąpienia
przez 3 kolejne doby niekorzystnych skutków zdrowotnych.
Przyczyną złej jakości powietrza jest emisja zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw
domowych, przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych, związanych z bezwietrzną lub
prawie bezwietrzną pogodą (prędkość wiatru poniżej 1,5m/s) i brakiem opadów atmosferycznych.
Spalanie w wielu gospodarstwach domowych paliw o bardzo złej jakości oraz odpadów powoduje,
że przy obecnych warunkach pogodowych stężenie pyłu zawieszonego zawartego w powietrzu
osiągnęły
…………………..µg/m3
(wartość
alarmowa
została
przekroczona
o
…………………..µg/m3).

Zaleca się podjęcie działań mających na celu:
 ograniczenie ruchu pojazdów samochodowych i korzystanie z transportu
zbiorowego;
 ograniczenie spalania niskojakościowych paliw, takich jak: muły i miały
węglowe oraz stosowanie do celów grzewczych gazu (w przypadku
posiadania odpowiedniego pieca), bądź grzejników elektrycznych;

9.Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji
 rezygnację ze spacerów z dziećmi;
kryzysowej
 unikanie wychodzenia z domów, szczególnie przez osoby wrażliwe
na zanieczyszczenia, tj. cierpiące na przewlekłe choroby układu
oddechowego.
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Załącznik Y
Informacje zdrowotne przypisane do odpowiednich poziomów indeksu jakości
powietrza

Poziom Indeksu
jakości powietrza

Bardzo dobry

Dobry

Informacje zdrowotne

Jakość powietrza jest bardzo dobra, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia
dla zdrowia, warunki bardzo sprzyjające do wszelkich aktywności na wolnym powietrzu,
bez ograniczeń
Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza powoduje brak
lub niskie ryzyko zagrożenia dla zdrowia. Można przebywać na wolnym powietrzu
i wykonywać dowolną aktywność, bez ograniczeń

Umiarkowany

Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenie powietrza może stanowić
zagrożenie dla zdrowia w szczególnych przypadkach (dla osób chorych, osób starszych,
kobiet w ciąży oraz małych dzieci). Warunki umiarkowane do aktywności na wolnym
powietrzu

Dostateczny

Jakość powietrza jest dostateczna, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie
dla zdrowia (szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci)
oraz może mieć negatywne skutki zdrowotne. Należy rozważyć ograniczenie (skrócenie
lub rozłożenie w czasie) aktywności na wolnym powietrzu, szczególnie jeśli ta aktywność
wymaga długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego

Zły

Jakość powietrza jest zła, osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci
powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna
ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu
 szczególnie wymagającą długotrwałego lub wzmożonego wysiłku fizycznego

Bardzo zły

Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore,
starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać
przebywania na wolnym powietrzu. Pozostała populacja powinna ograniczyć
przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum. Wszelkie aktywności
fizyczne na zewnątrz są odradzane. Długotrwała ekspozycja na działanie substancji
znajdujących się w powietrzu zwiększa ryzyko wystąpienia zmian m.in. w układzie
oddechowym, naczyniowo-sercowym oraz odpornościowym

124

II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK
SYTUACJI KRYZYSOWYCH
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1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń

Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

POSTĘPOWANIE STANDARDOWE – BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ ZAGROŻENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ
STRAŻY POŻARNEJ W KRAPKOWICACH
KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W KRAPKOWICACH
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU
WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W OPOLU
ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI
WODNEJ WE WROCŁAWIU
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ
W OPOLU REJON SNinN wSTRZELCACH
OPOLSKICH
PRZEDSIĘBIORSTWA ODPOWIEDZIALNE ZA
DOSTAWĘ I DYSTRYBUCJĘ WODY
- Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o, w
Zdzieszowicach;
- Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział w
Zdzieszowicach

Całodobowy – poprzez służbę
dyżurną/dyżur.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

ZARZAD POWIATU KRAPKOWICKIEGO - drogi
POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMILOGICZNA W KRAPKOWICACH
POWIATOWY INSPEKTORAR WETERYNARII
W KRAPKOWICACH
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO W KRAPKOWICACH
KURATOR OŚWIATY W OPOLU
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY
ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE
WODY POLSKIE
– REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI
WODNEJ W GLIWICACH
– ZARZĄD ZLEWNI W OPOLU/ NADZÓR
WODNY W KRAPKOWICACH
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW
PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH
NADLEŚNICTWO W STRZELCACH
OPOLSKICH

raporty dobowe,
meldunki okresowe,
raporty sytuacyjne,
komunikaty
ostrzegawcze, w tym
na stronach
internetowych www.

Każdy podmiot –
zgodnie z
kompetencjami

Doraźny – na czas występowania
zagrożenia.
1.
2.






1. uzyskiwanie, przetwarzanie
i przekazywanie informacji o zaistniałym
zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania, w zakresie
rozpoznania analizowania i prognozowania
rozwoju sytuacji,
2. analizowanie sytuacji na administrowanym
terenie,
3. przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji do
określonych podmiotów,
4. sporządzanie raportów dobowych i notatek,
meldunków o powstałych zagrożeniach,
5. współdziałanie z administracją publiczną
i innymi instytucjami w zakresie analiz
i prognoz,
6. zapewnienie obiegu informacji na potrzeby
zarządzania kryzysowego.

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
BEZPOŚREDNIO BĄDŹ POPRZEZ PCZK
W KRAPKOWICACH
 POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
 WOJEWÓDZKIEGO CENTRUM ZARZĄDZANIE
KRYZYSOWEGO W OPOLU
 SĄSIEDNIE GMINNE CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
 KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W KRAPKOWICACH
 KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W KRAPKOWICACH
 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY
POLSKIE
– REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
W GLIWICACH
– ZARZĄD ZLEWNI W OPOLU/ NADZÓR WODNY
W KRAPKOWICACH
 WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W OPOLU
 PRZEDSIĘBIORCY ODPOWIEDZIALNI ZA
DYSTRYBUCJĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODY,
 MEDIA.
POZOSTAŁE PODMIOTY:
inne jednostki administracji publicznej w zależności od
kompetencyjnego zakresu odpowiedzialności.
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Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

POSTĘPOWANIE SPECJALISTYCZNE PODMIOTÓW WIODĄCYCH – W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAGROŻENIA
1. Powódź
1. INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ WE
WROCŁAWIU

Biuro Prognoz
Meteorologicznych
Ciągły, przez 24 godziny na dobę.

Biuro Prognoz
Hydrologicznych
– w normalnej sytuacji
hydrologicznej
7:00 – 15:00,
– w stanie alarmu
hydrologicznego
ciągły.

2. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO
WODNE WODY POLSKIE
– REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI
WODNEJ W GLIWICACH
– ZARZĄD ZLEWNI W OPOLU/ NADZÓR
WODNY W KRAPKOWICACH

3. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO
WODNE WODY POLSKIE
– REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI
WODNEJ W GLIWICACH
– ZARZĄD ZLEWNI W OPOLU/ NADZÓR
WODNY W KRAPKOWICACH

 prognozy,
 ostrzeżenia,
komunikaty, w tym na stronie
www.
 prognozy,
 ostrzeżenia,
 komunikaty o bieżącej sytuacji
hydrologicznej w stanie
zagrożenia i alarmu
hydrologicznego,
 komunikaty o bieżącej sytuacji
hydrologicznej w normalnym
stanie hydrologicznym,
 komunikaty na stronie www.






 PCZK,
 GCZK.

Regionalna Stacja
HydrologicznoMeteorologiczna w Opolu
Całodobowy.

 komunikaty o bieżącej sytuacji
hydrologicznej w stanie
zagrożenia i alarmu
hydrologicznego dla terenu
województwa opolskiego.

Dyżury powodziowe
w Zarządzie i na zbiornikach
wodnych.
Na stopniach praca
w systemie ciągłym. Odczyty
zależne od stopnia zagrożenia
powodziowego:
– na stopniach od
3 do 6 razy/dobę,
– na zbiornikach
wodnych
3-8 razy/dobę.

 odczyty z wodowskazów na
rzece Osobłodze oraz Białej.

 systematyczne zbieranie, gromadzenie
i prognozowanie rozwoju sytuacji
hydrologiczno-meteorologicznej, w układzie
krótko i długoterminowym,
 analizowanie sytuacji na administrowanym
terenie,
 sporządzanie raportów dobowych i notatek
służbowych o powstałych zagrożeniach
powodziowych mogących prowadzić do
sytuacji kryzysowej.

 meldunki sytuacyjne do GCZK,
 komunikaty na stronie www,

 prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie
krótko i długoterminowym współdziałanie
z administracją publiczną i innymi
instytucjami w sytuacjach kryzysowych
w ramach informowania o aktualnej sytuacji
na administrowanym terenie.

Doraźny – na czas występowania
zagrożenia:
 oględziny w terenie stanów
rzek oraz zbiorników.

PCZK, GCZK,
służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, Policji,
media,
inne podmioty – w zależności od potrzeb.

 gromadzenie danych hydrologiczno meteorologicznych,
 analiza aktualnej sytuacji meteorologicznej
i hydrologicznej,
 opracowywanie i przekazywanie zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska
z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie
podmiotów, którym państwowa służba
hydrologiczno-meteorologiczna
i państwowa służba hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywać ostrzeżenia,
prognozy, komunikaty i biuletyny oraz
sposobu i częstotliwości ich przekazywania:
– prognoz meteorologicznych,
– ostrzeżeń meteorologicznych
i hydrologicznych,
– komunikatów meteorologicznych
i komunikatów o bieżącej sytuacji
hydrologicznej w stanie zagrożenia
i alarmu hydrologicznego,
– prognoz hydrologicznych dla Osobłogi
w stanie zagrożenia i alarmu
przeciwpowodziowego.

Informacja o podejmowanych działaniach w zakresie sterowania
falą powodziową i zdarzeniach mających wpływ na transformację
fali powodziowej a w szczególności o: decyzjach dotyczących
zalania polderów, samoczynnym napełnieniu się polderów,
przerwaniach wałów, podniesieniu korony wałów, awariach i
katastrofach związanych z obiektami gospodarki wodnej
zlokalizowanych na terenie woj. opolskiego.

 PCZK,
 GCZK,
 Kierownik ZZ w Opolu i Nadzoru Wodnego
w Krapkowicach
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1. Powódź
4.POWIATOWA STACJA SANITARNO
EPIDEMIOLOGICZNA W KRAPKOWICACH

5. POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII W KRAPKOWICACH

Zbieranie i analizowanie
informacji

Stan spoczynku w godzinach pracy PIW
Stan podwyższonej gotowości –
w zależności od skali zagrożenia.

 dane statystyczne
zarejestrowanych zachorowań,
 wykaz stałych nosicieli
pałeczek duru i paraduru
brzusznego,
 informacje odnośnie
zapotrzebowania na środki
dezynfekcyjne,
 informacje o liczbie dawek
niezbędnych szczepionek,
 liczba zagrożonych
zatopieniem lub zatopione
obiekty produkcji i obrotu
żywnością,
 sposób zabezpieczenia
żywności dla ludności, w tym
dla osób ewakuowanych,
 informacje o zalanych
zakładach pracy stosujących
niebezpieczne substancje
chemiczne,
 zaopatrzenie w wodę
przeznaczoną do spożycia,
 obiekty użyteczności
publicznej,
 dane liczbowe dotyczące:
– zalanych lub podtopionych
placówek oświatowych,
– placówek zamkniętych,
unieruchomionych z powodu
zalania, podtopienia obiektów lub
dróg dojazdowych,
– zapotrzebowania placówek na
środki dezynfekcyjne,
– uczniów/wychowanków
przebywających na terenie
bezpośrednio zagrożonym
powodzią.

 analizowanie sytuacji epidemiologicznej
chorób zakaźnych w powiecie
krapkowickim,
 nadzór nad stałymi nosicielami pałeczek
duru brzusznego na zalanych terenach,
 zabezpieczenie środków dezynfekcyjnych
dla zalanych zakładów opieki zdrowotnej
i dezynfekcji studni,
 zapewnienie (w razie potrzeby) sprawnego
przeprowadzenia niezbędnych szczepień
ochronnych,
 współdziałanie z administracją publiczną
i innymi instytucjami i służbami w zakresie
analiz i prognoz,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji do
określonych instytucji i służb,
 sporządzanie raportów dobowych i notatek
służbowych o powstałych zagrożeniach
powodziowych mogących prowadzić do
sytuacji kryzysowej,
 współdziałanie z komórkami
organizacyjnymi WSSE,
 analizowanie sytuacji w zakresie
sprawowanego nadzoru,
 sporządzanie bieżących raportów
w zakresie stanu placówek,
 współpraca z organami prowadzącymi
placówki oświatowo wychowawcze
w zakresie bieżącego pozyskiwania
informacji dotyczących potrzeb oraz
udzielania wskazówek na temat
postępowania w sytuacji zagrożenia
powodzią i/lub powodzi,
 zamieszczanie bieżących informacjiwskazówek dla placówek oświatowowychowawczych na stronie internetowej
WSSE.

 PCZK, GCZK,
 Placówki służby zdrowia powiatu krapkowickiego.

 raporty,
 informacje,
 tabele,

 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie
powiatu krapkowickiego,
 nadzorowanie tworzonych utylizacji
utopionych zwierząt,
 współdziałanie z administracją publiczną i
innymi instytucjami i służbami w ramach
„Powiatowego Planu Zarządzania
Kryzysowego",
 sporządzanie raportów i tabel dotyczących
powstałych zagrożeń.






Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
Lekarze weterynarii z powiatu krapkowickiego,
GCZK, PCZK,
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 Inne jednostki administracji publicznej w zależności od
rozwoju sytuacji.
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2. Pożary
1. KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KRAPKOWICACH

Tryb pracy – całodobowy
poprzez służbę dyżurną na
Stanowisku Kierowania
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej.

2. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW
PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH
NADLEŚNICTWO STRZELCE OPOLSKIE

Ciągły, lub w zależności od
stopnia zagrożenia pożarowego
lasu.

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków
łączności.

 stopień zagrożenia
pożarowego
 komunikaty na stronie www.

 analizowanie sytuacji na administrowanym
terenie,
 współdziałanie z administracją publiczną
i innymi instytucjami i służbami w zakresie
analiz i prognoz poprzez:

sporządzanie raportów dobowych
i notatek służbowych o powstałych
zagrożeniach mogących prowadzić do
sytuacji kryzysowej,

przekazywanie komunikatów,
ostrzeżeń i innych niezbędnych
informacji do określonych instytucji
i służb,
 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby
Stanowiska Kierowania Komendy
Wojewódzkiej PSP,
 uzyskiwanie, przetwarzanie i
przekazywanie informacji o zaistniałym
zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania,
w szczególności dla zespołów
funkcjonalnych powołanego sztabu
dowódcy operacji w zakresie rozpoznania,
analizowania i prognozowania rozwoju
sytuacji.

 ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego
lasu,
 wykrywanie pożarów.

Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi (KDR)
a poszczególnymi stanowiskami kierowania
i dowódcami poszczególnych odcinków bojowych,
a ponadto z:
 PCZK, GCZK
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego powiatu krapkowickiego,
 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna
w Krapkowicach,
 zarządcy dróg.

 Rejonowy Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny
w Nadleśnictwie Strzelce Opolskie,
 PCZK, GCZK.

3. Huraganowy wiatr/trąba powietrzna
1. INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

ciągły, dyżur całodobowy
prowadzonych przez synoptyków
meteorologicznych z
wykorzystaniem systemów
automatycznych pomiarów.

 komunikaty o możliwości
wystąpienia i ostrzeżenia
o przewidywanym wystąpieniu
niebezpiecznego zjawiska
przy aktualnie obowiązujących
kryteriach.

 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji o rozwoju
sytuacji synoptycznej,
 ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji
synoptycznej przy pomocy systemów
detekcji atmosfery, takich jak zdjęcia
satelitarne, obrazy radarowe, rejestrator
wyładowań atmosferycznych oraz
automatyczne stacje pomiarowe, zmiana
lub odwołanie ostrzeżenia
o niebezpiecznych zjawiskach.






PCZK, GCZK
służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, Policji,
media,
inne podmioty – w zależności od potrzeb.
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3. Huraganowy wiatr/trąba powietrzna
2. POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU
BUDOWLANEGO W KRAPKOWICACH




w godzinach pracy urzędu,
w razie potrzeby stały dyżur
w PINB w Krapkowicach

 od kierownika budowy (robót),
właściciela, zarządcy lub
użytkownika,
 informacje pochodzące
z środków masowego
przekazu,
 od innych instytucji i służb.

 analizowanie sytuacji w zakresie ochrony
obiektów budowlanych, zbieranie informacji
o zaistniałych katastrofach budowlanych na
administrowanym terenie,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji do
określonych instytucji i służb oraz
właścicieli obiektów budowlanych,
 współdziałanie z administracją
samorządowa oraz innymi instytucjami
i służbami (przyjmowanie i analiza
meldunków dotyczących możliwości
wystąpienia zagrożeń związanych np.
z silnymi wiatrami mogącymi doprowadzić
do wystąpienia katastrofy budowlanej).

 PCZK, GCZK,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

3. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY
W GŁUBCZYCACH




patrole drogowe
Punkt Informacji Drogowej
(PID) – całodobowo.

 stan zagrożenie do
odpowiednich centrów
zarządzania kryzysowego,
 Stan sieci drogowej do Punktu
Informacji Drogowej.

 analizowanie sytuacji na administrowanych
drogach,
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń
jednostkom własnym,
 systematyczne zbieranie informacji
o ograniczeniach w ruchu drogowym,
utrudnieniach i zamkniętych drogach,
 systematyczne przekazywanie informacji
o sytuacji na drogach do odpowiednich
instytucji, służb i mediów.

 PCZK, GCZK,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

 stan zagrożenia do
Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego

 Analizowanie sytuacji na drogach
powiatowych,
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń
jednostkom własnym,
 systematyczne zbieranie informacji
o ograniczeniach w ruchu drogowym,
utrudnieniach i zamkniętych drogach.

4.STAROSTWO POWIATOWE
W KRAPKOWICACH
ZARZAD POWIATOWY KRAPKOWICEdrogi
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4. Mróz i opady śniegu
1. INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ WE
WROCŁAWIU

dyżur całodobowy prowadzonych
przez synoptyków
meteorologicznych
z wykorzystaniem systemów
automatycznych pomiarów.

 komunikaty o możliwości
wystąpienia i ostrzeżenia
o przewidywanym wystąpieniu
niebezpiecznego zjawiska
przy aktualnie obowiązujących
kryteriach,

 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji o rozwoju
sytuacji synoptycznej,
 ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji
synoptycznej przy pomocy systemów
detekcji atmosfery, takich jak zdjęcia
satelitarne, obrazy radarowe, rejestrator
wyładowań atmosferycznych oraz
automatyczne stacje pomiarowe, zmiana
lub odwołanie ostrzeżenia.






2. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY
W GŁUBCZYCACH

patrole drogowe

 stan zagrożenie do
odpowiednich centrów
zarządzania kryzysowego,
 komunikaty na stronie,

 analizowanie sytuacji na administrowanych
drogach,
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń
jednostkom własnym,
 systematyczne zbieranie informacji
o ograniczeniach w ruchu drogowym,
utrudnieniach i zamkniętych drogach
 systematyczne przekazywanie informacji
o sytuacji na drogach do odpowiednich
instytucji, służb i mediów.
 Analizowanie sytuacji na drogach
powiatowych,
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń
jednostkom własnym,
 systematyczne zbieranie informacji
o ograniczeniach w ruchu drogowym,
utrudnieniach i zamkniętych drogach.

 PCZK, GCZK
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci
przesyłowej na administrowanym obszarze,
 udzielanie informacji o stanie pracy sieci
przesyłowej,
wymiana informacji z odbiorcami
końcowymi przyłączonymi do sieci
przesyłowej oraz wytwórcami.

 PCZK, GCZK
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

3. STAROSTWO POWIATOWE
W KRAPKOWICACH
ZARZĄD POWIATOWY KRAPKOWICEdrogi

4.TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ
W OPOLU, REGION SN i nN
W STRZELACH OPOLSKICH

 stan zagrożenia do
Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Ciągły – Pogotowie
Energetyczne





informacje o zagrożeniach
w pracy sieci przesyłowej,
informacje o zakłóceniach
i awariach w sieci
przesyłowej,
Informację o ograniczeniach
występujących w przesyle
energii.

PCZK, GCZK
służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, Policji,
media,
inne podmioty – w zależności od potrzeb.
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5. Susza i upał
1. INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY ODDZIAŁ WE
WROCŁAWIU

dyżur całodobowy prowadzonych
przez synoptyków
meteorologicznych
z wykorzystaniem systemów
automatycznych pomiarów.

 komunikaty o możliwości
wystąpienia i ostrzeżenia
o przewidywanym wystąpieniu
niebezpiecznego zjawiska przy
aktualnie obowiązujących
kryteriach.

 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych informacji o rozwoju sytuacji
synoptycznej,
 ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji
synoptycznej przy pomocy systemów
detekcji atmosfery: zdjęcia satelitarne,
obrazy radarowe, rejestratory wyładowań
atmosferycznych, automatyczne stacje
pomiarowe,
zmiana lub odwołanie ostrzeżenia
o niebezpiecznych zjawiskach.






PCZK, GCZK,
służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, Policji,
media,
inne podmioty – w zależności od potrzeb.
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5. Susza i upał
2. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW
PAŃSTWOWYCH W KATOWICACH
NADLEŚNICTWO STRZELCE OPOLSKIE

Ciągły, lub w zależności od
stopnia zagrożenia pożarowego
lasu, z wykorzystaniem
zautomatyzowanych punktów
informacyjno-dyspozycyjnych.

3. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY
W GŁUBCZYCACH

patrole drogowe

 stopień zagrożenia
pożarowego,
 komunikaty na stronie www.

 stan zagrożenie do
odpowiednich centrów
zarządzania kryzysowego,
 stan sieci drogowej do Punktu
Informacji Drogowej.

 Stan zagrożenia Powiatowego
Centrum Zarządzania
Kryzysowego

4. STAROSTWO POWIATOWE
W KRAPKOWICACH

 ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego
lasu,
 wykrywanie pożarów.

 PCZK, GCZK,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach.

 analizowanie sytuacji na administrowanych
drogach,
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń
jednostkom własnym,
 systematyczne zbieranie informacji
o ograniczeniach w ruchu drogowym,
utrudnieniach i zamkniętych drogach
 systematyczne przekazywanie informacji
o sytuacji na drogach do odpowiednich
instytucji, służb i mediów.
 Analizowanie sytuacji na drogach
powiatowych,
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń
jednostkom własnym,
 systematyczne zbieranie informacji
o ograniczeniach
w ruchu drogowym, utrudnieniach
i zamkniętych drogach.

 PCZK, GCZK,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

6. Skażenie chemiczno-ekologiczne
1. KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KRAPKOWICACH

Tryb pracy – całodobowy
poprzez służbę dyżurną na
Stanowisku Kierowania
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej.

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków
łączności.

 analizowanie sytuacji na administrowanym
terenie,
 współdziałanie z administracją publiczną
i innymi instytucjami i służbami w zakresie
analiz i prognoz poprzez:
– sporządzanie raportów dobowych
i notatek służbowych o powstałych
zagrożeniach mogących prowadzić do
sytuacji kryzysowej,
– przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji do
określonych instytucji i służb,
 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby
Komendy Wojewódzkiej PSP oraz PCZK,
uzyskiwanie, przetwarzanie, przekazywanie
informacji o zaistniałym zdarzeniu na
potrzeby kierowania, dowodzenia i
współdziałania, w szczególności dla
zespołów funkcjonalnych powołanego
sztabu dowódcy operacji w zakresie
rozpoznania, analizowania i prognozowani

Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi (KDR)
a poszczególnymi stanowiskami kierowania i dowódcami
poszczególnych odcinków bojowych, a ponadto z:
 PCZK, GCZK,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego Powiatu Krapkowickiego,
 Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w
Krapkowicach,
 Zarząd dróg.
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7. Zdarzenia radiacyjne
1.

POWIATOWA STACJA SANITARNO
EPIDEMIOLOGCZNA
W
KRAPKOWICACH

2.

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII W KRAPKOWICACH

Zbieranie i analizowanie
informacji z częstotliwością
określaną przez Wojewódzką
Stację Sanitarno
Epidemiologicznej w zależności
od rozwoju sytuacji.

Stan spoczynku
w godzinach pracy.
Stan podwyższonej gotowości –
w zależności od skali zagrożenia.

 dane statystyczne liczby
zarejestrowanych
zachorowań,
 informacje odnośnie
zapotrzebowania na środki
dezynfekcyjne
 sposób zabezpieczenia
żywności dla ludności, w tym
dla zorganizowanego pobytu
osób ewakuowanych,
 zaopatrzenie w wodę
przeznaczoną do spożycia.





raporty,
informacje,
tabele,
raporty RASFF,

 współdziałanie z administracją publiczną i
innymi instytucjami,
 sporządzanie raportów z monitorowania
środowiska związane z zagrożeniem,
 wymiana informacji z właściwymi
jednostkami organów administracji
publicznej.

 Współdziałanie z placówkami służby zdrowia
z terenu powiatu,
 PCZK, GCZK,
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach.

 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie
powiatu,
 nadzorowanie tworzonych utylizacji
zwierząt,
 współdziałanie z administracją publiczną
i innymi instytucjami i służbami,
sporządzanie raportów i tabel dotyczących
powstałych zagrożeń.

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu,
 PCZK, GCZK,
 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 inne jednostki administracji zespolonej i niezespolonej
w zależności od rozwoju sytuacji.

8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia
1. POWIATOWA STACJA SDANITARNO
EPIDEMILOGICZNA
W KRAPKOWICACH

Zbieranie i analizowanie informacji
z częstotliwością określaną przez
Wojewódzką Stację SanitarnoEpidemiologiczną
w zależności od rozwoju sytuacji.








dane statystyczne dot. liczby
zarejestrowanych
zachorowań,
wykaz stałych nosicieli
pałeczek duru i paraduru
brzusznego (imię
i nazwisko, miejsce
zamieszkania, warunki
mieszkaniowe),
informacje dotyczące
zapotrzebowania na środki
dezynfekcyjne ,
zbieranie informacji dot. liczby
dawek niezbędnych
szczepionek,
zbieranie Informacji o liczbie
osób poddanych izolacji,
liczbie chorych u których
wystąpiły objawy chorobowe
i kwarantannie

 analizowanie sytuacji epidemiologicznej
chorób zakaźnych w powiecie
krapkowickim,
 monitorowanie sytuacji w zakresie
ewentualnej konieczności wprowadzenia
szczepień ochronnych,
 monitorowanie sytuacji w zakresie
konieczności przeprowadzania zabiegów
dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
 współpraca z jednostkami ochrony zdrowia
i innych resortów,
 monitorowanie sytuacji w obiektach
przewidzianych do izolacji i kwarantanny
osób.

 PCZK, GCZK,
 Współdziałanie z placówkami służby zdrowia
z terenu powiatu oraz administracją publiczną.
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9.1. Zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej
1. TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAŁ W OPOLU, REGION SN i nN
STRZELCACH OPOlSKICH

Ciągły – Pogotowie
Energetyczne





informacje o zagrożeniach
w pracy sieci przesyłowej,
informacje o zakłóceniach
i awariach w sieci
przesyłowej,
informację o ograniczeniach
występujących w przesyle
energii.

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci
przesyłowej na administrowanym obszarze,
 udzielanie informacji o stanie pracy sieci
przesyłowej,
 wymiana informacji z odbiorcami
końcowymi przyłączonymi do sieci
przesyłowej oraz wytwórcami.

 PCZK, GCZK,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

9.2. Zakłócenia w dostarczaniu paliwa
1.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W KRAPKOWICACH

Tryb pracy – całodobowy
poprzez służbę dyżurna na
Stanowisku Kierowania.
W przypadku zaistnienia
zagrożenia – każdorazowo ustala
podmiot wiodący.

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków
łączności.
Adresatami są podmioty
współdziałające, w szczególności:
GCZK, PCZK i Stanowisko
Kierowania Komendy Powiatowej
Policji.

 analizowanie sytuacji na administrowanym
terenie,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji do
określonych instytucji i służb,
uzyskiwanie, przetwarzanie
i przekazywanie informacji o zaistniałym
zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania,
w szczególności dla zespołów
funkcjonalnych powołanego sztabu
dowódcy operacji w zakresie rozpoznania,
analizowania i prognozowania rozwoju
sytuacji.

 PCZK, GCZK

9.3. Zakłócenia w dostarczaniu gazu


1.Podmiot odpowiedzialny za dostawę
i dystrybucje gazu :
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu, Oddział Gazowniczy w
Opolu – rozdzielnia gazu, Gazownia w
Krapkowicach


Ciągły – Pogotowie Gazowe





informacje o zagrożeniach
w pracy przesyłowej,
informacje o zakłóceniach
i awariach w sieci
przesyłowej.
informację o
ograniczeniach
występujących w przesyle
gazu,
-komunikaty na stronie
www

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci
przesyłowej na administrowanym
obszarze,
 udzielanie informacji o stanie pracy sieci
przesyłowej,
 wymiana informacji z odbiorcami
końcowymi przyłączonymi do sieci
przesyłowej oraz wytwórcami.

-GZZK,
-media,
- inne podmioty w zależności od potrzeb

9.4. Zakłócenia w dostarczaniu energii cieplnej
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1.Podmiot odpowiedzialny za dostawę
i dystrybucje ciepła:

Ciągły – Pogotowie Ciepłownicze


- Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział w
Zdzieszowicach



informacje o zagrożeniach
w pracy przesyłowej,
informacje o zakłóceniach
i awariach w sieci
przesyłowej.
informację o ograniczeniach
występujących w przesyle
ciepła,
-komunikaty na stronie www

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci
przesyłowej na administrowanym
obszarze,
 udzielanie informacji o stanie pracy sieci
przesyłowej,
 wymiana informacji z odbiorcami
końcowymi przyłączonymi do sieci
przesyłowej oraz wytwórcami.

-GZZK,
-media,
- inne podmioty w zależności od potrzeb

9.5. Zakłócenia w dostarczaniu wody
1. ODPOWIEDZIALNI ZA DOSTAWĘ
I DYSTRYBUCJĘ WODY:
- Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
- Wodociągi i Kanalizacja Sp. o.o. w
Zdzieszowicach ul. Wschodnia
- Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział w
Zdzieszowicach

Ciągły – Pogotowie WodnoKanalizacyjne.

2. POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII
W KRAPKOWICACH

Stan spoczynku w godzinach pracy.
Stan podwyższonej gotowości
– w zależności od skali
zagrożenia.










informacje o zagrożeniach
w pracy sieci wodociągowej,
informacje o zakłóceniach
i awariach w sieci
wodociągowej,
informację o ograniczeniach
występujących w przesyle
wody.

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci
wodociągowej na administrowanym
obszarze,
 udzielanie informacji o stanie pracy sieci
wodociągowej,
 wymiana informacji z odbiorcami
końcowymi przyłączonymi do sieci
wodociągowej oraz wytwórcami.

 PCZK, GCZK,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

raporty,
informacje,
tabele,
komunikaty na stronie www.

 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie
powiatu krapkowickiego,
 współdziałanie z administracją publiczną
i innymi instytucjami i służbami,
 utylizacją martwych zwierząt,
 sporządzanie raportów i tabel dotyczących
powstałych zagrożeń.

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii,
 PCZK, GCZK,
 Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach.
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10.1. Katastrofy budowlane
1.

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO W
KRAPKOWICACH

 w godzinach pracy urzędu,
 w razie potrzeby stały dyżur.

 od kierownika budowy (robót),
właściciela, zarządcy lub
użytkownika,
 informacje pochodzące
z środków masowego
przekazu,
 od innych instytucji i służb.

 zbieranie informacji o zaistniałych
katastrofach budowlanych na terenie
powiatu krapkowickiego,
 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu
nadzoru budowlanego – PINB lub WINB
w zależności od rodzaju obiektu
budowlanego i robót budowlanych..
współdziałanie z administracją publiczną
i innymi instytucjami i służbami
(przyjmowanie i analiza meldunków
dotyczących możliwości wystąpienia
zagrożeń związanych np. z podtopieniami,
powodzią bądź silnymi wiatrami mogącymi
w konsekwencji doprowadzić do
wystąpienia katastrofy budowlanej).

 PCZK, GCZK,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Opolu.

10.2. Katastrofy drogowe
1.

2.

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY
W GŁUBCZYCACH
ZARZĄD POWIATOWY
KRAPKOWICE-drogi

Doraźny – na czas występowania
zagrożenia

W godzinach pracy
3.

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W KRAPKOWICACH

 meldunki okresowe,
 notatki sytuacyjne,
 komunikaty na stronie www.

 od kierownika budowy (robót),
właściciela, zarządcy lub
użytkownika,
 informacje pochodzące ze
środków masowego przekazu,
 od innych instytucji i służb,
 komunikaty na stronie www

 analizowanie sytuacji na drogach,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
jednostkom,
 systematyczne przekazywanie informacji
o sytuacji na drogach do odpowiednich
instytucji, służb i mediów.

 analizowanie sytuacji na drogach,
 zbieranie informacji o zaistniałych
katastrofach budowlanych
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń
jednostkom własnym,
 systematyczne zbieranie informacji
o ograniczeniach
w ruchu drogowym, utrudnieniach
i zamkniętych drogach,
 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu
nadzoru budowlanego – PINB lub WINB w
zależności od rodzaju obiektu
budowlanego, robót budowlanych.
 Współdziałanie z administracja publiczną i
innymi instytucjami i służbami (
przyjmowanie i analizą meldunków
dotyczących możliwości wstąpienia
zagrożeń związanych np. z podtopieniami,
powodzią bądź silnymi wiatrami mogącymi
w konsekwencji doprowadzić do
wystąpienia katastrofy budowlanej)

 Zarządcy dróg
 PCZK, GZZK
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb]

 GCZK,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Krapkowicach,
 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Opolu
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10.3. Katastrofy kolejowe
1.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJE S. A.
ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH
W OPOLU

2.

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO W
KRAPKOWICACH

Okresowo w zależności od
potrzeb

 Komunikaty,
 Komunikaty na stronie www

w godzinach pracy

 od kierownika budowy (robót),
właściciela, zarządcy lub
użytkownika,
 informacje pochodzące ze
środków masowego przekazu,
 od innych instytucji i służb,
 komunikaty na stronie www

 monitorowanie miejsc zagrożonych.

 analizowanie sytuacji na trasach
kolejowych,
 zbieranie informacji o zaistniałych
katastrofach budowlanych
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń
jednostkom własnym,
 systematyczne zbieranie informacji
o ograniczeniach
w ruchu drogowym, utrudnieniach
i zamkniętych drogach,
 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu
nadzoru budowlanego – PINB lub WINB w
zależności od rodzaju obiektu
budowlanego, robót budowlanych.
 Współdziałanie z administracja publiczną i
innymi instytucjami i służbami (
przyjmowanie i analizą meldunków
dotyczących możliwości wstąpienia
zagrożeń związanych np. z podtopieniami,
powodzią bądź silnymi wiatrami mogącymi
w konsekwencji doprowadzić do
wystąpienia katastrofy budowlanej).

 dyspozytor zakładu

 GCZK,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Krapkowicach,
 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Opolu
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11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt
1.

POWIATOWY INPEKTORATU
WETERYNARII W KRAPKOWICACH

Stan spoczynku w godzinach pracy.

 raporty,
 informacje,
 tabele.

Stan pełnej aktywności –
w zależności od potrzeb.

Zadania Powiatowego Inspektoratu
Weterynarii polegają na:
Utrzymaniu stanu gotowości zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt:
 analizowanie stanu zagrożenia,
wyznaczanie zadań, koordynacja działań
i nadzór nad czynnościami lekarzy
weterynarii.
Po przyjęciu zawiadomienia o podejrzeniu
wystąpienia choroby zakaźnej:
 rejestracja zgłoszeń o podejrzeniu
wystąpienia choroby zakaźnej dokonanych
przez lekarzy weterynarii lub inne osoby
i instytucje,
 powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii o zgłoszonym podejrzeniu
wystąpienia choroby zakaźnej oraz
aktywacja PZK przy PLW.
Po wykluczeniu podejrzenia wystąpienia
jednostki chorobowej w ognisku:
 powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza
Weterynarii o wykluczeniu podejrzenia
wystąpienia choroby zakaźnej.
Po potwierdzeniu wystąpienia w ognisku:
 przekazanie informacji o stwierdzeniu
choroby zakaźnej wójtowi,
 analiza stanu zagrożenia, wyznaczanie
zadań, koordynacja działań
i przekazywanie informacji o przebiegu
zwalczania choroby,
 przygotowywanie zasięgu obszarów:
zapowietrzonego i zagrożonego,
 współdziałanie z instytucjami
i organizacjami niezbędnymi do zwalczenia
choroby.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii,
Lekarze weterynarii z terenu powiatu,
PCZK, GCZK,
Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach.






12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego
1.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W OPOLU

Tryb pracy –
8 godzinny w terenie.

 komunikaty plakatowe,
 komunikaty na stronie www,
 komunikaty w prasie lokalnej.

 analizowanie sytuacji na administrowanym
terenie,
 systematyczne zbieranie, gromadzenie
danych,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji do
określonych instytucji i służb,
 współdziałanie z innymi instytucjami
i służbami w zakresie analiz i prognoz,
 sporządzanie doraźnych raportów i notatek
służbowych o powstałych zagrożeniach.

 PCZK, GCZK,
 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Krapkowicach,
 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach.
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13. Zagrożenia terrorystyczne
1. KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W KRAPKOWICACH

Tryb pracy – całodobowy
poprzez służbę dyżurną na
Stanowisku Kierowania.
W przypadku zaistnienia
zagrożenia – każdorazowo ustala
podmiot wiodący (w zależności od
eskalacji zagrożenia
i posiadanych informacji np.
niezwłocznie).

2. KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KRAPKOWICACH
W przypadku zdarzeń terrorystycznych
z wyciekiem lub emisją do powietrza
substancji niebezpiecznych oraz w wyniku
których powstaną rozległe pożary.

Tryb pracy – całodobowy
poprzez służbę dyżurną na
Stanowisku Kierowania
Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej.

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków
łączności.
UWAGA
Policja wspólnie z ABW prowadzi
rozpoznanie operacyjne osób, grup
pod katem zagrożenia
terrorystycznego w sposób ciągły
przy czym podmiotem wiodącym jest
Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków
łączności.

 analizowanie sytuacji na administrowanym
terenie,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji do
określonych instytucji i służb,
 sporządzanie raportów dobowych i notatek
służbowych o powstałych zagrożeniach
mogących prowadzić do sytuacji
kryzysowej,
 współdziałanie z administracją publiczną
i innymi instytucjami i służbami w zakresie
analiz i prognoz,
 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby
Centrum Operacyjnego Komendy
Wojewódzkiej Policji w Opolu
i Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego,
 uzyskiwanie, przetwarzanie
i przekazywanie informacji o zaistniałym
zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania,
w szczególności dla zespołów
funkcjonalnych powołanego sztabu
dowódcy operacji w zakresie rozpoznania,
analizowania i prognozowania rozwoju
sytuacji.

 analizowanie sytuacji na administrowanym
terenie,
 współdziałanie z administracją publiczną
i innymi instytucjami i służbami w zakresie
analiz i prognoz poprzez:
– sporządzanie raportów dobowych
i notatek służbowych o powstałych
zagrożeniach mogących prowadzić do
sytuacji kryzysowej
– przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji do
określonych instytucji i służb,










GCZK, PCZK,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
Komenda Wojewódzka Policji w Opolu,
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
Żandarmeria Wojskowa,
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Śląski Oddział Straży Granicznej,
Służba Ochrony Kolei.

UWAGA :
W zależności od rodzaju zagrożenia terrorystycznego /atak
bombowy, materiał promieniotwórczy, chemiczny,
uprowadzenie osób, środka transportu, zajęcie obiektu itp.)
Policja współpracuje z innymi właściwym i podmiotami jak
Inspekcje sanitarne, weterynaryjne, pogotowia, PSP i inne)

Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi (KDR) a
poszczególnymi stanowiskami kierowania i dowódcami
poszczególnych odcinków bojowych, a ponadto z:
 PCZK, GCZK,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego powiatu krapkowickiego,
 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Krapkowicach,
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w
Krapkowicach,
 Zarząd dróg.
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13. Zagrożenia terrorystyczne
3.POWIATOWA STACJA SANITARNOEPIDEMIOLOGICZNA W KRAPKOWICACH

Zbieranie i analizowanie
informacji

 dane statystyczne dotyczące
liczby zarejestrowanych
zachorowań,
 informacje dotyczące
zapotrzebowania na środki
dezynfekcyjne,
 zbieranie informacji dot. liczby
dawek niezbędnych
szczepionek,
 zbieranie Informacji o liczbie
osób poddanych izolacji,
liczbie chorych, u których
wystąpiły objawy chorobowe
i kwarantannie,
 komunikaty na stronie www.

 analizowanie sytuacji epidemiologicznej
chorób zakaźnych w powiecie
krapkowickim.
 monitorowanie sytuacji w zakresie
ewentualnej konieczności wprowadzenia
szczepień ochronnych,
 monitorowanie sytuacji w zakresie
konieczności przeprowadzania zabiegów
dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,
 współpraca z jednostkami ochrony zdrowia
i innych resortów,
 monitorowanie sytuacji w obiektach
przewidzianych do izolacji i kwarantanny
osób.

 Wojewódzka Stacja sanitarno-Epidemiologiczna w
Opolu
 PCZK, GCZK,
 Współdziałanie z placówkami służby zdrowia
z terenu powiatu oraz administracją publiczną,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach.

Doraźny – na czas występowania
zagrożenia:
 oględziny w terenie stanów
rzek oraz zbiorników.

 meldunki sytuacyjne do PCZK,
 komunikaty na stronie www.

 analizowanie sytuacji na administrowanym
terenie,
 prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie
krótko i długoterminowym współdziałanie
z administracją publiczną i innymi
instytucjami w sytuacjach kryzysowych
w ramach informowania o aktualnej sytuacji
na administrowanym terenie.

 PCZK, GCZK,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Krapkowicach.

 patrole drogowe

 stan zagrożenie do
odpowiednich centrów
zarządzania kryzysowego,
 komunikaty na stronie www.

 analizowanie sytuacji na administrowanych
drogach,
 systematyczne przekazywanie informacji
o sytuacji na drogach do odpowiednich
instytucji, służb i mediów.

 PCZK, GZZK,
 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

BIOTERRORYZM

4. PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO
WODNE WODY POLSKIE
– REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI
WODNEJ W GLIWICACH
– ZARZĄD ZLEWNI W OPOLU/ NADZÓR
WODNY W KRAPKOWICACH

W przypadku zdarzeń terrorystycznych,
w wyniku których uszkodzone zostaną
zbiorniki wodne.

5. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY
W GŁUBCZYCACH

6. STAROSTWO POWIATOWE
W KRAPKOWICACH
ZARZAD POWIATU KRAPKOWICKIEGO –
drogi powiatowe

W przypadku zdarzeń terrorystycznych
w wyniku, których uszkodzone zostaną
mosty, wiadukty, estakady drogowe.

meldunki sytuacyjne do PCZK

 analizowanie sytuacji na drogach
powiatowych,
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń
jednostkom własnym,
 systematyczne zbieranie informacji
o ograniczeniach
w ruchu drogowym, utrudnieniach
i zamkniętych drogach.
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14. Awaria sieci teleinformatycznych
1.

INFORMATYK

W godzinach pracy urzędu gminy
plus reagowanie na wezwania.

Odnośnie awarii w Urzędzie Miejskim w
Zdzieszowicach

 awarie sieci teleinformatycznej
w budynku urzędu gminy,
 komunikaty na stronie www

 analizowanie sytuacji na administrowanym
terenie,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji do
określonych odbiorców,
 współdziałanie z administracją publiczną
i innymi instytucjami i służbami w zakresie
prognoz i przeciwdziałaniu,
 minimalizowanie ryzyk wystąpienia awarii
również w zakresie ataku
cyberterrorystycznego.






Sekretarz Gminy,
GCZK,
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Krapkowicach

15. Strajki, zamieszki i demonstracje
1. KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w KRAPKOWICACH

Tryb pracy – całodobowy
poprzez służbę dyżurna na
Stanowisku Kierowania.
W przypadku zaistnienia
zagrożenia – każdorazowo ustala
podmiot wiodący (w zależności od
eskalacji zagrożenia
i posiadanych informacji np.
niezwłocznie).

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków
łączności,
 komunikaty na stronie
internetowej,
 UWAGA
Policja na bieżąco pozyskuje
informacje na temat planowych
(zgłoszonych i nie zgłoszonych)
protestów społecznych, zgromadzeń
i imprez masowych.

 analizowanie sytuacji na administrowanym
terenie,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji do
określonych instytucji i służb,
 sporządzanie raportów dobowych i notatek
służbowych o powstałych zagrożeniach
mogących prowadzić do sytuacji
kryzysowej,
 współdziałanie z administracją publiczną
i innymi instytucjami i służbami w zakresie
analiz i prognoz,
 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby
Stanowiska Kierowania Komendy
Wojewódzkiej Policji oraz Powiatowego
Centrum Zarządzania Kryzysowego,
uzyskiwanie, przetwarzanie
i przekazywanie informacji o zaistniałym
zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania,
w szczególności dla zespołów
funkcjonalnych powołanego sztabu
dowódcy operacji w zakresie rozpoznania,
analizowania i prognozowania rozwoju
sytuacji.










Komisariat Policji w Zdzieszowicach,
Powiatowy/Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego,
PCZK, GCZK,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
zarządcy dróg,
administracje budynków,
Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu,
Inne podmioty – w zależności od potrzeb
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15. Strajki, zamieszki i demonstracje
2. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W OPOLU ODDZIAŁ TERENOWY
W GŁUBCZYCACH

 patrole drogowe

3. STAROSTWO POWIATOWE
W KRAPKOWICACH
ZARZĄD POWIATU KRAPKOWICKIEGO drogi

 meldunki sytuacyjne do PCZK.

W przypadku blokady dróg.

 stan zagrożenie do
odpowiednich centrów
zarządzania kryzysowego,
 komunikaty na stronie www.

 analizowanie sytuacji na drogach,
 systematyczne zbieranie informacji
o ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach
i zamkniętych drogach,
 systematyczne przekazywanie informacji
o sytuacji na drogach do odpowiednich
instytucji, służb i mediów.
 Analizowanie sytuacji na drogach
powiatowych,
 przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń
jednostkom własnym,
 systematyczne zbieranie informacji
o ograniczeniach
w ruchu drogowym, utrudnieniach
i zamkniętych drogach.

 zarządcy dróg,
 PCZK, GZZK,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.
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Zakres realizacji monitoringu zagrożeń przez podmioty szczebla gminnego.
Monitorowanie zagrożeń odbywa się w Systemie Wczesnego Ostrzegania, określone
z zarządzeniem nr SG.0050.84.2015r Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 lipca 2015r w
sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania w m ieście i gminie. SWO
powołano w celu szybkiego uzyskania informacji o zdarzeniach zagrażających ludziom ich
mieniu oraz środowisku, utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń, szybkiego
ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności.

Obieg informacji oraz ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach.

Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego
Instytucje współdziałające:

PCZK sąsiednich
powiatów

 Ko mi sar ia t P o li cj i w
Zd zie szo wi cac h ,
 N ZO Z Gr up o wa P r a k t yk a
L e kar z a Ro d z i n ne go S. C .
Ro ma no wi cz - C ie śle wi cz
ul . Fil ar s kie go 1 9
4 7 -3 3 0 Z d zi es zo wi ce ,
 Sp ó łd zie l ni a M ie sz ka n io wa
„Ko k so wn i k ” w
Zd zie szo wi cac h ,

Powiatowe Centrum
Zarządzania
Kryzysowego

System Wczesnego
Ostrzegania
szczebla gminnego

 KP PSP w Krapkowicach
 KP Policji w Krapkowicach;
 Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Krapkowicach;
 Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego;
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii;
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin
Oddział Terenowy w Opolu

Sł. Dyż. Zakładów
pracy stwarzających
zagrożenie

koordynacj a i współdziałanie
przekazywanie inf ormacji
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2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących w realizacji
planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej
Rodzaj Służb Ratowniczych w Mieście i Gminie Zdzieszowice

Ocena możliwości
wykorzystania sił i środków

Przyjęty tryb uruchamiania

Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Do udziału w realizacji zadań zarządzania kryzysowego na terenie miasta i gminy
są zaangażowane poniżej podane służby :
Straż Miejska w ilości - 3 osoby
Ochotnicza Straż Pożarna – pięć jednostek wraz z wyposażeniem bojowym
Służby Obrony Cywilnej - trzy Drużyny Przeciwpowodziowe po 10 ratowników
każda,
Radiofoniczna Drużyna Alarmowania – 7 osób
Uruchomienie odpowiednich służb odbywa się na polecenia Burmistrza
Zdzieszowic i w zależności od rodzaju zagrożenia występującego na terenie
podległym. Informowanie powyższych służb odbywa się za pomocą środków
zarówno łączności przewodowej jak i bezprzewodowej, a także systemu
alarmowania
Czas uzyskania pełnej gotowości do działania zależy od pory dnia i nocy. W ciągu
dnia jest to czas krótszy bo około 4 godzin, natomiast po godzinach pracy czas ten
wydłuża się do 8 godzin.
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

Ocena możliwości
wykorzystania sił i środków

Ocena, uruchomienie i koordynacja działań w sytuacjach kryzysowych

Przyjęty tryb uruchamiania

Polecenie ustne Burmistrza lub telefoniczne po godzinach pracy. W razie braku
łączności telefonicznej, powiadomienie następuje gońcem

Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

W godzinach pracy urzędu stała gotowość do podjęcia działań. Po godzinach pracy
czas gotowości do 1,5 godz.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Ocena możliwości
wykorzystania sił i środków
Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Ocena występujących zagrożeń, koordynowanie działań ratowniczych,
przygotowywanie propozycji działań dla Burmistrza, ostrzeganie i alarmowanie
ludności
W trybie alarmowym na polecenie Burmistrza, telefonicznie z wykorzystaniem
urządzenia do alarmowania DSP 15
W godzinach pracy do 2 godzin
Po godzinach pracy do 6 godzin

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy i Jednostka Ratownicza Zakładów Koksowniczych
Zdzieszowice
(OSP, JRZK)
Siły i środki jakimi dysponuje Ochotnicza Straż Pożarna są przeznaczone do akcji
ratowniczych na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice i są do użycia w krótkim
Ocena możliwości
czasie w zależności od pory dnia.
wykorzystania sił i środków
Natomiast Zakładowa Straż Pożarna Zakładów Arcelor Mittal Poland S.A. jest do
dyspozycji natychmiastowego wyjazdu do akcji.

Przyjęty tryb uruchamiania

Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Uruchomienie odpowiednich służb odbywa się na polecenia Burmistrza
Zdzieszowic i w zależności od rodzaju zagrożenia występującego na terenie
podległym. Informowanie powyższych służb odbywa się za pomocą środków
zarówno łączności przewodowej jak i bezprzewodowej, a także systemu
alarmowania
JRZK Zd-ce – 1 godzina
OSP - 2-3 godzin
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

Ocena możliwości
wykorzystania sił i środków

Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Siły i środki Policji mogą być użyte przez Komendanta Powiatowego na wniosek
Burmistrza Zdzieszowic
Powiadamianie poszczególnych funkcjonariuszy Komisariatu Policji następuje
droga telefoniczną za pomocą telefonii stacjonarnej, a w przypadku jej uszkodzenia
telefonią komórkową lub też osobiste informowanie poprzez wysłany patrol
pojazdem służbowym.
Od otrzymania polecenia, czas pełnej gotowości do działań wacha się od 2-3
godzin w zależności od pory dnia.
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
Ocena możliwości
wykorzystania sił i środków

Stała gotowość do działań

Przyjęty tryb uruchamiania

Poprzez Powiatowe Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Od otrzymania polecenia, czas pełnej gotowości do działań - niezwłocznie
grupy specjalistyczne i kompanie gaśnicze max. do 1 godz.
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach

Ocena możliwości
wykorzystania sił i środków

Udzielanie pomocy ewakuowanym w zakresie zakwaterowania, żywności i odzieży

Przyjęty tryb uruchamiania

Na polecenie Kierownika OPS telefonicznie lub przez gońca

Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

W godzinach pracy od 7,30 do 15,30 stała gotowość do działania, po godzinach
pracy do 4 godzin
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach

Ocena możliwości
wykorzystania sił i środków

Miasto i Gmina Zdzieszowice nie posiada Inspekcji Sanitarnej, a korzystanie z jej
usług może nastąpić w porozumieniu z Powiatową Inspekcją Sanitarną w
Krapkowicach.

Przyjęty tryb uruchamiania

Na podstawie oddzielnego porozumienia.

Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Czas uzyskania pełnej gotowości do działania określa powyższa instytucja.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach

Ocena możliwości
wykorzystania sił i środków

Miasto i Gmina Zdzieszowice nie posiada Inspekcji Weterynaryjnej, a korzystanie
z jej usług może nastąpić w porozumieniu z Powiatową Inspekcją Weterynaryjną
w Krapkowicach.

Przyjęty tryb uruchamiania

Na podstawie oddzielnego porozumienia.

Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Czas uzyskania pełnej gotowości do działania określa powyższa instytucja.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Zdzieszowice

Ocena możliwości
wykorzystania sił i środków

Spółka Wodociągi i Kanalizacja ma do dyspozycji sprzęt i ludzi którzy mogą być
uruchomieni i skierowani do działań ratowniczych w razie konieczności

Przyjęty tryb uruchamiania

Uruchomienie nastąpi na polecenie Burmistrza

Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Pełną gotowość do działania w czasie dnia pracy może nastąpić po jednej godzinie
gdyż ludzie i sprzęt mogą być w terenie. Natomiast po godzinach pracy i w porze
nocnej czas ten się wydłuży do paru godzin
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Straż Miejska w Zdzieszowicach
Ocena możliwości
wykorzystania sił i środków

Straż Miejska dysponuje trzema pracownikami ochrony w tym Komendant . Załoga
dysponuje sprzętem łączności bezprzewodowej oraz środkami bezpośredniego
przymusu.

Przyjęty tryb uruchamiania

Uruchomienie nastąpi na polecenie Burmistrza

Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Pełną gotowość do działania w czasie dnia pracy może nastąpić niemal
natychmiastowo. Natomiast po godzinach pracy i w porze nocnej czas ten się
wydłuży
do 2-ch godzin

Gminne Formacje Obrony Cywilnej
Ocena możliwości
wykorzystania sił i środków

Obrona Cywilna Urzędu Miejskiego posiada trzy drużyny przeciwpowodziowe,
które mogą być wykorzystane w sytuacjach zagrożenia powodziowego na terenie
gminy, wraz ze sprzętem który jest w ich dyspozycji.

Przyjęty tryb uruchamiania

Uruchomienie nastąpi na polecenie Burmistrza

Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Pełną gotowość do działania w czasie dnia pracy może nastąpić w ciągu 4 godzin .
Natomiast po godzinach pracy i w porze nocnej czas ten się wydłuży do 8 godzin

Radiowa Drużyna Alarmowania
Ocena możliwości
wykorzystania sił i środków

Obrona Cywilna Urzędu Miejskiego posiada drużynę , która może być
wykorzystana w sytuacjach zagrożenia na terenie gminy, wraz ze sprzętem który
jest w ich dyspozycji.

Przyjęty tryb uruchamiania

Uruchomienie nastąpi na polecenie Burmistrza

Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Pełną gotowość do działania w czasie dnia pracy może nastąpić w ciągu 4 godzin.
Natomiast po godzinach pracy i w porze nocnej czas ten się wydłuży do 8 godzin

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, zarząd
Zlewni w Opolu, Nadzór wodny w Krapkowicach
Ocena możliwości
wykorzystania sił i środków
Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Zespół osobowy gotowy do podjęcia działań w wyznaczonym czasie zgodnie z
planem gotowości
Telefonicznie
w godzinach pracy - natychmiast
w dni robocze po pracy – do 6 godz.
w dni wolne od pracy – do 8 godz.
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3. Procedur reagowania kryzysowego, określających sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych (PRK)
Rodzaj zagrożenia

Numer procedury

Nazwa procedury

Strona

1.

2.

3.

4.

Powódź (w tym zalania, zatopienia
i katastrofalne zatopienia)

PRK - 1

Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia
powodzi

150

Pożary

PRK - 2

Postępowanie podczas pożarów

156

Huraganowy wiatr/trąba
powietrzna

PRK - 3

Postępowanie podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych

161

Mróz i opady śniegu

PRK - 4

Postępowanie podczas mrozów i opadów śniegu

166

Susza i upały

PRK - 5

Postępowanie podczas suszy i upałów

171

Skażenia chemiczno-ekologiczne

PRK - 6

Postępowanie podczas skażenia chemiczno-ekologicznego

176

Zdarzenia radiacyjne

PRK - 7

Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych

180

Zagrożenia epidemiczne
i epidemia

PRK - 8

Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii

185

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii

189

Zakłócenia w dostawach energii

PRK - 9.1

148

1.

2.

3.

4.

Zakłócenia w dostawach paliwa

PRK - 9.2

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach paliwa

192

Zakłócenia w dostawach gazu

PRK - 9.3

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach gazu

194

Zakłócenia w dostawach energii
cieplnej

PRK - 9.4

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii cieplnej

196

Zakłócenia w dostawach wody

PRK - 9.5

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody

197

Katastrofa budowlana

PRK - 10.1

Postępowanie podczas katastrofy budowlanej

197

Katastrofa drogowa

PRK - 10.2

Postępowanie podczas katastrofy drogowej

204

Katastrofa kolejowa

PRK - 10.3

Postępowanie podczas katastrofy kolejowej

204

Zagrożenie wystąpienia lub
wystąpienie choroby zwierząt

PRK - 11

Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia
choroby
zwierząt

211

Zagrożenie wystąpienia lub
wystąpienia organizmu
szkodliwego

PRK - 12

Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia
choroby roślin

211

Zagrożenia
terrorystyczne

PRK - 13

Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego

218

Awaria sieci
teleinformatycznych

PRK - 14

Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych

218

Strajki, zamieszki
i demonstracje

PRK - 15

Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji

224
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PRK – 1 – Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9A

Art. 19, ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

2. Ogłoszenie stanu pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego – ich odwołanie z chwilą ustania
zagrożenia – zgodnie z „Planem operacyjnym ochrony przed powodzią gminy Zdzieszowice”

Art. 31a

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

3. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi
– zgodnie z PZK – 23

Art. 7

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

4. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Art. 19, ust. 2, pkt 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

5. Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

6. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

7. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21

Art. 14, ust. 2, pkt 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

8. Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23.

Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

1. Art. 20 i 21
2. Art. 15, 21, 22

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Art. 2 i 14

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

9. Wydanie zarządzenia lub decyzji w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18.
10. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.
11. Wyznaczanie objazdów.
12. Ocenianie i dokumentowanie strat spowodowanych przez klęskę żywiołową – zgodnie z SPO – 12.
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

2. Ogłoszenie zarządzenia lub decyzji ws. wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18.

Art. 21, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – zagrożenie
powodziowe, roztopy – zgodnie z SPO – 9A
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty wydanych aktów prawnych
– zgodnie z SPO – 4
5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
– zgodnie z SPO – 6

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7
7. Współpraca z organami pozarządowymi.
8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
9. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Referat Spraw Obywatelskich i Obronny Cywilnej
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz gminnego magazynu przeciwpowodziowego
– zgodnie z SPO – 11.
2. Koordynowanie wsparcia ewakuacji – zgodnie z SPO – 22 – oraz zgodnie z „Planem ewakuacji
(przyjęcia) ludności II stopnia Gminy Zdzieszowice.

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

3. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP.
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4. Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych – zgodnie z SPO – 19.
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Referat Budżetowo-Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów w określonym przez wojewodę obszarze
pomocy społecznej.

1. Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

Referat Organizacyjny, Podatków i Opłat, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, Gospodarki
Mieniem i Rolnictwa
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

1. Art. 2 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w rolnictwie.

Jednostki Organizacyjne Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych.

Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy OSP
1. Działania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Zdzieszowice podczas zagrożenia
powodziowego lub wystąpienia powodzi

Art. 22 ust. 1,
Art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Art. 11

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach
Gminnych

Straż Miejska
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej.
3. Współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych.

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
1. Działania logistyczne Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podczas powodzi.
2. Działania Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. podczas powodzi mające na celu zabezpieczenie ujęć
wody pitnej zlokalizowanych na terenie Gminy Zdzieszowice
Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach podczas sytuacji
kryzysowych– zgodnie z PZK – 3.

1. Art. 1
2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi – zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach.

Art. 84

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach
1. Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach podczas zakłóceń w
dostarczaniu wody (skażenia ujęcia wody) – zgodnie z PZK – 10.

Art. 1

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach
1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla jednostek samorządu terytorialnego.
2. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej.
Art. 14, ust. 1

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

3. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych.
4. Sprawowanie nadzoru nad jakością produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Zarząd Powiatu Krapkowickiego – drogi powiatowe

1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.
Art. 20
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2.

Wyznaczanie objazdów.
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INNE PODMIOTY
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
1. Prowadzenie państwowego monitoringu środowiska.
Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4

2. Przeciwdziałanie poważnym awariom chemiczno-ekologicznym.
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska

Podstawa prawna

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, Nadzór Wodny w Krapkowicach
1. Działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Krapkowicach
podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi – zgodnie z PZK– 1.

§6

Statut Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.
Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2. Wyznaczanie objazdów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej.
Art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu podczas zagrożenia
powodziowego lub wystąpienia powodzi.

Art. 25 ust. 1, 2, 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w Krapkowicach
1. Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w
Krapkowicach podczas zakłóceń w dostarczaniu gazu – zgodnie z PZK – 9

Art. 4 ust. 1 i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
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Zadania

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu , Region SN i nN ww Strzelcach Opolskich
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostarczania
energii elektrycznej na znacznej części gminy.
2. Udostępnienie indywidualnego zasilania obiektów wysokiej preferencji.
3. Prowadzenie działań (w miarę możliwości), zabezpieczających infrastrukturę energetyczną przed
dalszą awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania

Art. 4 ust. 1 i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

4. Utrzymywanie łączności pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A., a służbą dyżurną RSOiOC Urzędu
Miejskiego.
5. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania
w obiektach preferencyjnych – zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń zapasowych
źródeł zasilania z uwzględnieniem odłączeń nieżywotnych obwodów.

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 2 – Postępowanie podczas pożarów (wielkopowierzchniowych)
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9I

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Art. 19, ust. 2

3. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21
4. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20.

Art. 14, ust. 2, pkt 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Art. 20, ust. 1 i 2

5. Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23

Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

6. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

Art. 2 i 14

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

7. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.
8. Wyznaczanie objazdów
9. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

Art. 22

2. Wydanie zarządzenia lub decyzji w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18

Art. 21 i 23

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I.
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1.

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3.
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4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty wydanych aktów prawnych
– zgodnie z SPO – 4
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnych
5. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń – zgodnie z SPO – 5.
6. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7.

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

7. Współpraca z organami pozarządowymi.
8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11
2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20
3. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z SPO – 22
oraz zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia Gminy Zdzieszowice”

Art. 14, ust. 6
Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

4. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP.

Referat Budżetowo-Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów w określonym przez wojewodę obszarze
pomocy społecznej.

1. Art. 2, 7 i 18
2. § 15

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego
w Zdzieszowicach

Referat Organizacyjny, Podatków i Opłat, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, Gospodarki
Mieniem i Rolnictwa
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

1. Art. 2 i 14

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Jednostki Organizacyjne Gminy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych.

Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy ( OSP )
Art. 22 ust. 1
Art. 25 ust. 1

1. Działania Ochotniczej Straży Pożarnej podczas pożarów

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
1. Działania logistyczne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. podczas pożarów.
2. Działania Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.. podczas pożaru mające na celu zabezpieczenie ujęć wody
pitnej zlokalizowanych na terenie Gminy Zdzieszowice.

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Straż Miejska
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji
ratowniczej.
3. Współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych.

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach
Gminnych

Art. 11

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Art. 1

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas pożarów – zgodnie z PZK – 3.

2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas pożarów – zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
1. Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas pożarów
– zgodnie z PZK – 5.

Art. 84

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach
1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla jednostek samorządu terytorialnego.
Art. 14, ust. 1

2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej

Zarząd Powiatu Krapkowickiego – drogi powiatowe
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.
Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2. Wyznaczanie objazdów.

INNE PODMIOTY
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
1. Prowadzenie państwowego monitoringu środowiska.
Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4

2. Przeciwdziałanie poważnym awariom chemiczno-ekologicznym.

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.
Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2. Wyznaczanie objazdów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej.
Art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu podczas pożarów.

Art. 25 ust. 1, 2, 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu , Gazownia w Krapkowicach
1. Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w
Krapkowicach podczas zakłóceń w dostarczaniu gazu – zgodnie z PZK – 9

Art. 4 ust. 1 i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN w Strzelcach Opolskich
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostarczania
energii elektrycznej na znacznej części gminy.
2. Udostępnienie indywidualnego zasilania obiektów wysokiej preferencji.
3. Prowadzenie działań (w miarę możliwości), zabezpieczających infrastrukturę energetyczną
przed dalsza awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania.

Art. 4 ust. 1 i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

4.Utrzymywanie łączności pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a służbą dyżurną RSOiOC Urzędu
Miejskiego.
5. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania
w obiektach preferencyjnych – zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń
zapasowych źródeł zasilania z uwzględnieniem odłączeń nieżywotnych obwodów.

Nadleśnictwo w Strzelcach Opolskich
1. Prowadzenie monitoringu – dozoru zagrożonego rejonu, z wykorzystaniem systemu wież
obserwacyjnych (punktów alarmowo-dyspozycyjnych).
2. Przekazanie informacji z wież obserwacyjnej (punktów alarmowo-dyspozycyjnych) do właściwego
Nadleśnictwa oraz Państwowej Straży Pożarnej

Art. 18 i 34

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

3. Zorganizowanie działań obserwacyjno-gaśniczych, z wykorzystaniem wyczarterowanych samolotów.
4. Współdziałanie z podmiotami biorącymi udział w gaszeniu pożarów.

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 3 – Postępowanie podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9B

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Art. 19, ust. 2, pkt 1

3. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21

Art. 14, ust. 2, pkt 4

4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 - 6

5. Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23.

Art. 5, ust. 1

6. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
.
– zgodnie z SPO – 12

Art. 2 i 14

7. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20.

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

8. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.
Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Art. 7

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

9. Wyznaczanie objazdów.
10. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas wystąpienia zagrożenia.

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

3. Wydanie zarządzenia lub decyzji w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18.

1. Art. 20 i 21
2. Art. 15, 21, 22

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – zagrożenie silne
burze, silne wiatry – zgodnie z SPO – 9B
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty wydanych aktów prawnych
– zgodnie z SPO – 4
5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
– zgodnie z SPO – 6

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7
7. Współpraca z organami pozarządowymi.
8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
9. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego
– zgodnie z SPO – 11
2. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z SPO – 22
– oraz zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia Gminy Zdzieszowice”

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

3. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP.

Wydział Budżetowo-Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów w określonym przez wojewodę obszarze
pomocy społecznej.
1) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych kataklizmem
2) zapewnienie możliwości pomocy finansowej osobom poszkodowanym.

1. Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Referat Organizacyjny, Podatków i Opłat, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, Gospodarki
Mieniem i Rolnictwa
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

Art. 2 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury krytycznej.

Jednostki Organizacyjne Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych.

Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnej RP Gminy ( OSP )
1. Działania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Zdzieszowice podczas zagrożenia lub
wystąpienia huraganowych wiatrów i trąb powietrznych.

Art. 22 ust. 1,
Art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Wodociągi i Kanalizacja Sp. o.o.
1. Działania logistyczne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. podczas zagrożenia lub wystąpienia
huraganowych wiatrów i trąb powietrznych.
2. Działania Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. podczas wystąpienia huraganowych wiatrów i trąb
powietrznych mające na celu zabezpieczenie ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie Gminy
Zdzieszowice.

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Straż Miejska
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej.

Art. 11

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach
Gminnych

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych.

163

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zagrożenia lub wystąpienia huraganowych wiatrów
i trąb powietrznych.– zgodnie z PZK – 3.

1. Art. 1
2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zagrożenia lub wystąpienia huraganowych wiatrów i trąb powietrznych
– zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach.

Art. 84

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Zarząd Powiatu Krapkowickiego – drogi powiatowe
1. Monitorowanie sytuacji na drogach, udrażnianie dróg.
2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach.
3. Wyznaczanie objazdów.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

INNE PODMIOTY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.
2. Wyznaczanie objazdów.

Art. 20

3. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4. Udrażnianie dróg i autostrad.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej.
2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania.
Art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

3. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej.
4. Współudział w naprawie sieci energetycznych.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu podczas zagrożenia
powodziowego lub wystąpienia powodzi.

Art. 25 ust. 1, 2, 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
1. Monitorowanie sytuacji w lasach.
Art. 18 i 34

2. Usuwanie wiatrołomów

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

3. Szacowanie szkód

TAURON Dystrybucja S.A. Region Sn i nN w Strzelcach Opolskich
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostarczania
energii elektrycznej na znacznej części gminy.
2. Udostępnienie indywidualnego zasilania obiektów wysokiej preferencji .
3. Prowadzenie działań (w miarę możliwości), zabezpieczających infrastrukturę energetyczną przed
dalsza awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania

Art. 4 ust. 1 i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

4. Utrzymywanie łączności pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a Służbą Dyżurną RSOiOC.
5. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych źródeł zasilania.
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PRK – 4 – Postępowanie podczas mrozów i opadów śnieg
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9C

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Art. 19, ust. 2, pkt 1

3. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21

Art. 14, ust. 2, pkt 4

4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 - 6

5. Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23

Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

6. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

Art. 2 i 14

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

7. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Art. 7

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

8. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.
9. Wyznaczanie objazdów.
10. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas wystąpienia zagrożenia.

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

2. Wydanie zarządzenia lub decyzji w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18

Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

1. Art. 20 i 21
2. Art. 15, 21, 22

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
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Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Zadania

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – mróz, opady śniegu –
zgodnie z SPO – 9C
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4
5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
– zgodnie z SPO – 6

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7
7. Współpraca z organami pozarządowymi.
8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
9. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego
– zgodnie z SPO – 11
2. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z SPO – 22
– oraz zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia Gminy Zdzieszowice”
Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

3.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP.
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Referat Budżetowo-Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów w określonym przez wojewodę obszarze
pomocy społecznej.
1) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych kataklizmem
2) zapewnienie możliwości pomocy finansowej osobom poszkodowanym.

1. Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Referat Organizacyjny, Podatków i Opłat, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, Gospodarki
Mieniem i Rolnictwa
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

1. Art. 2 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury krytycznej.

Jednostki Organizacyjne Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych.

1. Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy
1. Działania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Zdzieszowice podczas zagrożenia lub
wystąpienia mrozów i intensywnych opadów śniegu.

Art. 22 ust. 1,
Art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
1. Działania logistyczne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. podczas zagrożenia lub wystąpienia mrozów
i intensywnych opadów śniegu.

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Straż Miejska
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
Art. 11

2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej.

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach
Gminnych
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3. Współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych.

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Wymiana informacji ze służbą dyżurną Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Art. 1

2. Współdziałanie z pozostałymi siłami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych.

2. Art. 25 ust. 1

3. Uruchamianie w razie potrzeby dodatkowe siły i środki do prowadzenia działań ratowniczych.

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas mrozów i opadów śniegu – zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach.

Art. 84

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Zarząd Powiatu Krapkowickiego - drogi powiatowe
1. Monitorowanie sytuacji na drogach, udrażnianie dróg.
2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach.
3. Wyznaczanie objazdów.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

INNE PODMIOTY
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Krapkowicach
1. Działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Krapkowicach
podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi (spowodowane zatorami lodowymi –
zgodnie z PZK –1

§6

Statut Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie..

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu , Oddział Terenowy w Głubczycach
1. Monitorowanie sytuacji na drogach.
2. Udrażnianie dróg.
3. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4. Wyznaczanie objazdów.
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Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu podczas mrozów i opadów
śniegu.

Art. 25 ust. 1, 2, 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej.
2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania.
3. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej.

Art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

4. Współudział w naprawie sieci energetycznych.

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
1. Monitorowanie sytuacji w lasach.
2. Usuwanie śniegołomów
3. Szacowanie szkód
2. Usuwanie śniegołomów
3. Szacowanie szkód

Art. 18 i 34

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Region SN i nN Strzelcach Opolskich
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostarczania
energii elektrycznej na znacznej części gminy.
2. Udostępnienie indywidualnego zasilania obiektów wysokiej preferencji .
3. Prowadzenie działań (w miarę możliwości), zabezpieczających infrastrukturę energetyczną przed
dalsza awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania

Art. 4 ust. 1 i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

4. Utrzymywanie łączności pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A., a służbą dyżurną RSOiOC
5. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania
w obiektach preferencyjnych – zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń
zapasowych źródeł zasilania z uwzględnieniem odłączeń nieżywotnych obwodów

Arcelor Mittal Poland S.A. Odział Zdzieszowice, KOTŁOWNIE LOKALNE
1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.

Art. 4 ust. 1 i 9b

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w Krapkowicach
1. Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w
Krapkowicach podczas zakłóceń w dostarczaniu gazu – zgodnie z PZK – 9

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
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PRK – 5 – Postępowanie podczas suszy i upałów
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9C

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Art. 19, ust. 2, pkt 1

3. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – zgodnie z SPO – 21.

Art. 14, ust. 2, pkt 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

4. Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23

Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
– zgodnie z SPO – 12.

Art. 2 i 14

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie z SPO – 20

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Art. 7

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

7. Monitorowanie sytuacji na drogach.
8. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach.
9. Naprawa uszkodzonych dróg.
10. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas wystąpienia zagrożenia.

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17
2. Wydanie zarządzenia lub decyzji w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18

Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

1. Art. 20 i 21
2. Art. 15, 21, 22

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
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1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Podstawa prawna

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby dyżurnej po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – upał
– zgodnie z SPO – 9C
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4
5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
– zgodnie z SPO – 6

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7
7. Koordynacja działań ratowniczych organizacji pozarządowych.
8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
9. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP.

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów w określonym przez wojewodę obszarze
pomocy społecznej.
1) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych kataklizmem
2) zapewnienie możliwości pomocy finansowej osobom poszkodowanym.

1. Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

Referat Organizacyjny, Podatków i Opłat, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, inwestycji i pozyskiwania Środków Pozabudżetowych, Gospodarki
Mieniem i Rolnictwa
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

1. Art. 2 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
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2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Jednostki Organizacyjne Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych.

Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Gminy
1. Działania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Zdzieszowice podczas suszy i upałów

Art. 22 ust. 1,
Art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
1. Działania logistyczne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. podczas wystąpienia suszy i upałów.
2. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostarczania wody.
3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyżurnym Wodociągi i Kanalizacja Sp.o.o.
a służbą dyżurną RSOiOC

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Art. 20, ust. 1 i 2

Art. 3, 5 i 6

4. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł w zakresie
dostarczania i dystrybucji wody.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

5. Uruchomienie dodatkowych źródeł dostarczania wody.

Straż Miejska
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej.

Art. 11

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach
Gminnych

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych.
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Art. 1

1. Działanie Państwowej Straży Pożarnej podczas suszy i upałów – zgodnie z PZK – 3.

2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas suszy i upałów – zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach
1. Działanie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego podczas suszy i upałów
– zgodnie z PZK – 2.

Art. 1

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Krapkowicach
1. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej i bezpieczeństwa produktów pochodzenia
zwierzęcego
Art. 14, ust. 1

2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

3. Sprawowanie nadzoru nad jakością produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Zarząd Powiatu Krapkowickiego- drogi powiatowe
1. Monitorowanie sytuacji na drogach, udrażnianie dróg.
2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach.
3. Naprawa uszkodzonych dróg.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

INNE PODMIOTY
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
1. Prowadzenie państwowego monitoringu środowiska.
Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4

2. Przekazywanie informacji do służby dyżurnej RSOiOC

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu , Rejon Prudnik
1. Działanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa podczas zagrożenia
wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego – zgodnie z PZK – 17.

Art. 25 ust. 1, 2, 3

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach
1. Monitorowanie sytuacji na drogach.
2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

3. Naprawa uszkodzonych dróg.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej.
2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania.
Art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

3. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej.
4. Współudział w naprawie sieci energetycznych.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu podczas suszy i upałów.

Art. 25 ust. 1, 2, 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Nadleśnictwo w Strzelcach Opolskich
1. Monitorowanie sytuacji w lasach.
Art. 18 i 34

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

2. Szacowanie szkód
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PRK – 6 – Postępowanie podczas skażenia chemiczno-ekologicznego
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9I

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Art. 19, ust. 2, pkt 1

3. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – zgodnie z SPO – 21

Art. 14, ust. 2, pkt 4

4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 - 6

5. Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23

Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

6. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

Art. 2 i 14

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

7. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie z SPO – 20

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

8. Wyznaczanie objazdów.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

9. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas wystąpienia zagrożenia.

Art. 7

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

2. Wydanie zarządzenia lub decyzji w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18

1. Art. 20 i 21
2. Art. 15, 21, 22

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby dyżurnej po otrzymaniu ostrzeżenia o skażeniu chemiczno-ekologicznym – zgodnie z
SPO – 9I
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4
Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

5. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń – zgodnie z SPO – 5
7. Współpraca z organami pozarządowymi.
8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
9. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11
2. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z SPO – 22
oraz „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia Gminy Zdzieszowice.

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

3. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP.

Referat Budżetowo-Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów w określonym przez wojewodę obszarze
pomocy społecznej.
1) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych kataklizmem
2) zapewnienie możliwości pomocy finansowej osobom poszkodowanym.

1. Art. 2, 7 i 18
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych.
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa i Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

1. Art. 2 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Jednostki Organizacyjne Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych.

1. Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
1. Działania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Zdzieszowice podczas skażenia chemicznoekologicznego – zgodnie z PZK – 24

Art. 22 ust. 1,
Art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
1. Działania logistyczne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. podczas skażenia chemicznoekologicznego.
2. Działania Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. podczas skażeń chemiczno-ekologicznych mające na
celu zabezpieczenie ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie Gminy Zdzieszowice.
3. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostarczania
wody.

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Art. 3, 5 i 6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

4. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł w zakresie
dostarczania i dystrybucji wody.

Straż Miejska
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
Art. 11

2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej.

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach
Gminnych
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działanie Państwowej Straży Pożarnej podczas skażenia chemiczno-ekologicznego
– zgodnie z PZK – 3.

1. Art. 1
2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas skażenia chemiczno-ekologicznego – zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach
1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla jednostek samorządu terytorialnego.
2. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej.

Art. 14, ust. 1

3. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

4. Sprawowanie nadzoru nad jakością produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Zarząd Powiatu Krapkowickiego – drogi powiatowe
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.
2. Wyznaczanie objazdów.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

INNE PODMIOTY
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
1. Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podczas skażenia chemicznoekologicznego – zgodnie z PZK – 6

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4,
art. 23 i 29

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzki w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg krajowych i autostrady oraz drogowych obiektów
inżynierskich dla ruchu.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2. Wyznaczanie objazdów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej.
2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania.

Art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu podczas skażenia chemicznoekologicznego.

Art. 25 ust. 1, 2, 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
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PRK – 7 – Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9H
2. Wprowadzenie działań interwencyjnych na obszarze gminy – zgodnie z SPO – 16 oraz
„Wojewódzkim planem postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych”
we współdziałaniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Art. 19, ust. 4 - 6
Art. 91a

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe

Art. 19, ust. 4 - 6
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

5. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – zgodnie z SPO – 21

Art. 14, ust. 2, pkt 4

6. Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23

Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

7. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

Art. 2 i 14

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

8. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie z SPO – 20

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Art. 7

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

9. Monitorowanie sytuacji na drogach.
10. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach.
11. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas wystąpienia zagrożenia.

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

2. Wydanie zarządzenia lub decyzji w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18

1. Art. 20 i 21
2. Art. 15, 21, 22

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym – zgodnie z SPO – 9H
2. Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym – zgodnie z SPO – 2
3. Działanie Służby Dyżurnej w ramach krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania
– zgodnie z SPO – 9J
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty wydanych aktów prawnych
– zgodnie z SPO – 4

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

5. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
6. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
7. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej i Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11
2. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z SPO – 22
oraz „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia Gminy Zdzieszowice.

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

3. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP.

Wydział Budżetowo-Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów w określonym przez wojewodę obszarze
pomocy społecznej.
1) na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji
rolnej, znajdujących się na obszarach dotkniętych kataklizmem
2) zapewnienie możliwości pomocy finansowej osobom poszkodowanym.

1. Art. 2, 7 i 18
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

3.

Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).
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Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa , Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowisk, Referat Inwestycji i Pozyskania Środków Pozabudżetowych
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

1. Art. 2 i 19

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Podstawa prawna

Jednostki Organizacyjne Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych.

1. Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP OSP )
1. Działania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Zdzieszowice podczas wystąpienia zdarzeń
radiacyjnych – zgodnie z PZK – 24

Art. 22 ust. 1,
Art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
1. Działania logistyczne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. podczas skażenia
chemiczno-ekologicznego.
2. Działania Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. podczas zdarzeń radiacyjnych mające na celu
zabezpieczenie ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie Gminy Zdzieszowice.
3. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostarczania
wody.

Art. 20, ust. 1 i 2

Art. 3, 5 i 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

4. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł w zakresie
dostarczania i dystrybucji wody.

Straż Miejska
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej.

Art. 11

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach
Gminnych

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych.

182

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działanie Państwowej Straży Pożarnej podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych
– zgodnie z PZK – 3.

1. Art. 1
2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych – zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Krapkowicach
1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla jednostek samorządu terytorialnego.
Art. 14, ust. 1

2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych.

3. Kontrola żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt na zgodność
z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych.

§2

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie określenia podmiotów właściwych w sprawach
kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków
żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi
dopuszczalnymi poziomami skażeń promieniotwórczych

INNE PODMIOTY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO NA DROGACH KRAJOWYCH
I AUTOSTRADZIE, DROGACH WOJEWÓDZKICH

Art. 20

1. Monitorowanie sytuacji na drogach i autostradzie oraz drogach wojewódzkich

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach i autostradzie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
1. Inicjowanie działań tworzących warunki do usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego.
2. Przywracanie środowiska do stanu właściwego.

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4,
art. 23 i 29

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO NA LINIACH KOLEJOWYCH:
1. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania.

Art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

2. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu w sytuacji wystąpienia zdarzeń
radiacyjnych.

Art. 25 ust. 1, 2, 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
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PRK – 8 – Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowice
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9I
Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

3. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – zgodnie z SPO – 21

Art. 14, ust. 2, pkt 4

4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 - 6

5. Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23

Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

6. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie z SPO – 20

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Art. 7

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

7. Monitorowanie sytuacji na drogach.
8. Przekazywanie informacji do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji
i utrudnieniach na drogach.
9. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policją, przejezdności na drogach gminnych w zakresie:
1) koordynowania działań jednostek systemu ratownictwa medycznego,
2)

prowadzenia ewakuacji.

10. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas wystąpienia zagrożenia.

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ WYJĄTKOWEGO) LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO (EPIDEMII)
1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17
2. Wydanie zarządzenia lub decyzji w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18

Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

1. Art. 20 i 21
2. Art. 15, 21, 22

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby dyżurnej w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I
2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4
Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

4. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
6. Współpraca z organami pozarządowymi.
7. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej i Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11
2. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP.

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Referat Budżetowo-Finansowy
1. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

1. Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Jednostki Organizacyjne Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych.

1. Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty
. Ograniczenie działalności edukacyjnej w drodze zarządzenia, poprzez okresowe zawieszenia działań
dydaktycznych – zgodnie z SPO-37

1.Art. 21.pkt 3

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 o stanie wyjątkowym
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ( OSP)
1. Działania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Zdzieszowice podczas zagrożenia
epidemicznego i epidemii – zgodnie z PZK – 24

Art. 22 ust. 1,
Art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
1. Działania logistyczne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. podczas zagrożenia epidemicznego
i epidemii
2. Działania Wodociągi Kanalizacja Sp. z o.o. podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii mające na
celu zabezpieczenie ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie Gminy Zdzieszowice.
3. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostarczania
wody.

Art. 20, ust. 1 i 2

Art. 3, 5 i 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

4. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł w zakresie
dostarczania i dystrybucji wody.

Straż Miejska
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej.

Art. 11

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach
Gminnych

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych – dla celów ratowniczych.

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działanie Państwowej Straży Pożarnej podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii
– zgodnie z PZK – 3.

1. Art. 1
2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii – zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1. Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podczas zagrożenia epidemicznego
i epidemii – zgodnie z PZK – 7, a w tym m.in.:
1) Wprowadzenie obowiązkowych szczepień podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii
– zgodnie z SPO – 26.
2) Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym
– zgodnie z SPO – 27

1. Art. 89, ust. 1 oraz
art. 90, 91 i 91a
2. Art. 1
Art. 138, ust. 3

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

INNE PODMIOTY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach
1. Monitorowanie sytuacji na drogach i autostradach oraz drogach wojewódzkich – przekazywanie
informacji do
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.
2. Typowanie możliwych objazdów stref dotkniętych epidemią, przygotowanie oznakowania.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

3. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policja, przejezdności na drogach i autostradach.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
1. Współdziałanie z Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym w zakresie rozpoznawania
i monitorowania sytuacji epidemiologicznej, w tym związane z systemem wczesnego powiadamiania
o zagrożeniu epidemiologicznym w województwie.

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4, art.
23 i 29

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska

2. Prowadzenie nadzoru nad utylizacją odpadów medycznych i odprowadzaniem ścieków.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania.
Art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

2. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu podczas zagrożenia
epidemiologicznego i epidemii.

Art. 25 ust. 1, 2, 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
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PRK – 9.1 – Postępowanie podczas zakłóceń w dostarczaniu energii
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9I

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Art. 19, ust. 2, pkt 1

3. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 - 6

4. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – zgodnie z SPO – 21

Art. 14, ust. 2, pkt 4

5. Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23

Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

6. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas wystąpienia zagrożenia.

Art. 7

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

2. Wydanie zarządzenia lub decyzji w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18

1. Art. 20 i 21
2. Art. 15, 21, 22

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby – zgodnie z procedurą SPO – 9
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4
5. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7

Art. 19, ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Współpraca z organami pozarządowymi.
7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
8. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń
– zgodnie z SPO – 9I
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

2. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Jednostki Organizacyjne Gminy
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ( OSP )
1. Działania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Zdzieszowice podczas zakłóceń w
dostarczaniu energii – zgodnie z PZK – 24.

Art. 22 ust. 1,
Art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
1. Działania logistyczne Wodociągi i Kanalizacja Spółka o.o. podczas zakłóceń w dostarczaniu energii.
2. Działania Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. podczas zakłóceń w dostarczaniu energii mające na celu
zabezpieczenie ujęć wody pitnej zlokalizowanych na terenie Gminy Zdzieszowice.

Art. 20, ust. 1 i 2

3. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostarczania wody.

Art. 3, 5 i 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

4. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł w zakresie
dostarczania i dystrybucji wody.

Straż Miejska
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
Art. 11

2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej.

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach
Gminnych
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostarczaniu energii – zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Art. 1

1. Działanie Państwowej Straży Pożarnej podczas zakłóceń w dostarczaniu energii
– zgodnie z PZK – 3.

2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krapkowicach
1. Działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej podczas zagrożenia epidemicznego
i epidemii w oparciu o własny plan – zgodnie z PZK – 7, a w tym m.in.:
-współdziałanie w przeprowadzenie obowiązkowych szczepień podczas stanu zagrożenia
epidemicznego lub epidemii

Art. 1
Art. 46

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

INNE PODMIOTY
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej.
Art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu podczas zakłóceń
w dostarczaniu energii – według oddzielnego planu.

Art. 25 ust. 1, 2, 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu , Region SN i nN w Strzelcach Opolskich
1. Działanie Oddziału Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu, Region SN i nN w Strzelcach Opolskich
podczas zakłóceń w dostarczaniu energii – zgodnie z PZK – 8

Art. 17 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
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PRK – 9.2 – Postępowanie podczas zakłóceń w dostarczaniu paliwa
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9I

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.
Art. 19, ust. 2, pkt 1

3. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie z SPO – 20

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

4. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – zgodnie z SPO – 21

Art. 14, ust. 2, pkt 4

5. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 - 6

6. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas wystąpienia zagrożenia.

Art. 7

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

7. Uruchomienie planu rozdziału paliw i nadzorowanie jego dystrybucji – zgodnie z SPO – 32

Art. 44

Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby – zgodnie z procedurą SPO – 9
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

4. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń
– zgodnie z SPO – 9I
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Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Współudział w opiniowaniu aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza Zdzieszowic

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Podstawa prawna

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostarczaniu paliwa zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
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PRK – 9.3 – Postępowanie podczas zakłóceń w dostarczaniu gazu
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9I

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Zdzieszowic
Art. 19, ust. 2, pkt 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

3. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie z SPO – 20
4. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas wystąpienia zagrożenia.

Art. 7

5. Uruchomienie planu rozdziału paliw i nadzorowanie jego dystrybucji – zgodnie z SPO – 32

Art. 44

6. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby – zgodnie z procedurą SPO – 9
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

5. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7

Jednostki Organizacyjne Gminy
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ( OSP )
1. Działania Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej podczas zakłóceń w dostarczaniu gazu –
w przypadku WYBUCHU GAZU – zgodnie z PZK – 24.

1. Art. 1
2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostarczaniu paliwa zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zakłóceń w dostarczaniu gazu – w przypadku
WYBUCHU GAZU – zgodnie z PZK – 3.

1. Art. 1
2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
W PRZYPADKU WYBUCHU GAZU:
1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych.
Art. 84

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2. Ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków.
3. Ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów infrastruktury.

INNE PODMIOTY
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w Krapkowicach
1. Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu , Gazownia w
Krapkowicach, podczas zakłóceń w dostarczaniu gazu – zgodnie z PZK – 9.

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
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PRK – 9.4 – Postępowanie podczas zakłóceń w dostarczaniu energii cieplnej
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9I

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.
Art. 19, ust. 2, pkt 1

3. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie z SPO – 20

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 - 6

5. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – zgodnie z SPO – 21

Art. 14, ust. 2, pkt 4

6. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas wystąpienia zagrożenia.

Art. 7

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

7. Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23

Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby – zgodnie z procedurą SPO – 9
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

5. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń
– zgodnie z SPO – 9I
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Współudział w opracowaniu zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na
obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Jednostki Organizacyjne Gminy
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ( OSP )
1. Działania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej podczas zakłóceń w dostarczaniu energii cieplnej
– zgodnie z PZK – 24

1. Art. 1
2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostarczaniu paliwa zgodnie z PZK – 4

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

INNE PODMIOTY
Acelor Mittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice, Kotłownie lokalne
1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.

Art. 4 ust. 1 i 9b

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
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PRK – 9.5 – Postępowanie podczas zakłóceń w dostarczaniu wody
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowice
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC– zgodnie z SPO – 9I

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.
Art. 19, ust. 2, pkt 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

3. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie z SPO – 20
4. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas wystąpienia zagrożenia.

Art. 7

5. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby – zgodnie z procedurą SPO – 9
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
– zgodnie z SPO – 6
6. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń
– zgodnie z SPO – 9I

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej i Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Jednostki Organizacyjne Gminy
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (OSP)
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1. Działania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej podczas zakłóceń w dostarczaniu wody
– zgodnie z PZK – 24.

1. Art. 1
2. Art. 25 ust. 1

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Podstawa prawna

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
1. Działania logistyczne jednostki organizacyjnej gminy podczas zakłóceń w dostarczaniu wody.

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

2. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.

Art. 3, 5 i 6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostarczaniu wody – zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
W PRZYPADKU AWARII SIECI WODOCIĄGOWYCH:

1. Art. 1

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zakłóceń w dostarczaniu wody
– zgodnie z PZK – 3.

2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach
1. Badanie stanu jakości wody

Art. 1

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

INNE PODMIOTY
Inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i dystrybucję wody ( Arcelor Mittal Poland S.A. oddział Zdzieszowice )
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostarczania
wody.
2. Utrzymywanie łączności pomiędzy służbami podmiotów odpowiedzialnych za dostarczanie
i dystrybucję wody, a Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Art. 3, 5 i 6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

3. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł w zakresie
dostarczania i dystrybucji wody.
4. Uruchomienie dodatkowych źródeł dostarczania wody.
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PRK – 10.1 – Postępowanie podczas katastrofy budowlanej
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9F

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Zdzieszowic.
Art. 19, ust. 2, pkt 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

3. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie z SPO – 20
4. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – zgodnie z SPO – 21

Art. 14, ust. 2, pkt 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

5. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas katastrofy budowlanej.

Art. 7

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY DROGOWE itp.
6. Monitorowanie sytuacji na drogach gminnych.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

7. Przekazywanie informacji do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.
8. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policja, przejezdności na drogach gminnych
– organizacja objazdów
9. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby – zgodnie z procedurą SPO – 9F
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
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4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4
6. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej i Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

2. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków
Pozabudżetowych
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

1. Art. 2 i 14

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Jednostki Organizacyjne Gminy
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ( OSP )
1. Działania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej podczas katastrofy budowlanej
– zgodnie z PZK – 24.

1. Art. 1
2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas katastrofy budowlanej – zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Art. 1

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas katastrofy budowlanej – zgodnie z PZK – 3.

2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
1. Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy budowlanej
– zgodnie z PZK – 5.

Art. 84 ust. 1

Ustawa z dni 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

INNE PODMIOTY
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE INSTALACJE PRZEMYSŁOWE, SKŁADOWISKA ODPADÓW,
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW itp.
1. Monitorowanie sytuacji.

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4
oraz art. 23 i 29

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska

2. Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.
3. Prowadzenie nadzoru nad utylizacją odpadów i odprowadzaniem ścieków.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Krapkowicach
W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE URZĄDZENIA HYDROTECHNICZNE, ZBIORNIKI WODNE,
PRZEPUSTY itp.
§6

1. Monitorowania sytuacji na określonym cieku wodnym.

Statut Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.

2. Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji
i utrudnieniach na ciekach wodnych.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu podczas katastrofy
Budowlanej.

Art. 25 ust. 1, 2, 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY KOLEJOWE itp.
1. Typowanie możliwych objazdów stref dotkniętych katastrofą, przygotowanie oznakowania.

Art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

2. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej.
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Zadania

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY DROGOWE itp.
1. Monitorowanie sytuacji na drogach krajowych i autostradach, drogi wojewódzkie – przekazywanie
informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policja, przejezdności na drogach krajowych
i autostradach, wojewódzkich – organizacja objazdów.
W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ NASTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU ENERGII, GAZU, WODY, ENERGII CIEPLNEJ

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Region SN i nN Strzelcach Opolskich
1. Działanie Oddziału Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu, Region SN i nN w Strzelcach Opolskich
podczas zakłóceń w dostarczaniu energii – zgodnie z PZK – 8.

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w Krapkowicach
1. Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Gazownia w
Krapkowicach podczas zakłóceń w dostarczaniu gazu – zgodnie z PZK – 9

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice, kotłownie lokalne, inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i dystrybucję energii cieplnej
1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.

Art. 4 ust. 1 i 9b

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i dystrybucję wody
1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.

Art. 3, 5 i 6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
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PRK – 10.2 – Postępowanie podczas katastrofy drogowej
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowicach
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9E

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.
Art. 19, ust. 2, pkt 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

3. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie z SPO – 20
4. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas katastrofy drogowej oraz
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu,
- wyznaczanie objazdów.

Art. 7
Art. 20

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

5. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby – zgodnie z procedurą SPO – 9E
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń – zgodnie z SPO – 5
7. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
1. Monitorowanie sytuacji na drogach . Informowanie służby dyżurnej RSOiOC

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Udzielanie pomocy turystom w powrocie do kraju – w przypadku ich udziału w katastrofie
drogowej poza granicami kraju – zgodnie z SPO – 33

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Jednostki Organizacyjne Gminy
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (OSP)
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

1. Art. 1

1. Działania Ochotniczej Straży Pożarnej podczas katastrofy drogowej – zgodnie z PZK – 24.

2. Art. 25 ust. 1

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas katastrofy drogowej – zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Art. 1

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej - podczas katastrofy drogowej – zgodnie z PZK – 3.

2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE OBIEKTY BUDOWLANE
1. Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy drogowej
– zgodnie z PZK – 5.

Art. 84 ust. 1

Ustawa z dni 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Zarząd Powiatu Krapkowickiego- drogi powiatowe
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.
2. Wyznaczanie objazdów.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

INNE PODMIOTY
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE INSTALACJE PRZEMYSŁOWE, SKŁADOWISKA ODPADÓW,
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW itp.
1. Monitorowanie sytuacji.

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4
oraz art. 23 i 29

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska

2. Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.
3. Prowadzenie nadzoru nad utylizacją odpadów i odprowadzaniem ścieków.
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Krapkowicach
W PRZYPADKU KATASTROFY DOGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE URZĄDZENIA HYDROTECHNICZNE, ZBIORNIKI WODNE,
PRZEPUSTY itp. itp.
1. Monitorowania sytuacji na określonym cieku wodnym.

§6

Statut Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie..

2. Przekazywanie informacji do Służby Dyżurnej RSOiOC Urzędu Miejskiego o sytuacji

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach
1. Działanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu i zarządu Dróg
Wojewódzkich podczas katastrof drogowej – zgodnie z PZK – 13.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ DOTYCZĄCEJ MOSTÓW, WIADUKTÓW,
ESTAKAD KOLEJOWYCH itp.
Art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

1. Działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu podczas
katastrofy drogowej – jak podczas katastrofy kolejowej – zgodnie z PZK – 14.
W PRZYPADKU KATASTROFY DOGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ NASTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU ENERGII, GAZU, WODY, ENERGII CIEPLNEJ
TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu, Region SN i nN w Strzelcach Opolskich

1. Działanie Tauronu Dystrybucja S.A. w Opolu ,Region SN i nN w Strzelcach Opolskich podczas
zakłóceń w dostarczaniu energii – zgodnie z PZK – 8.

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w Krapkowicach
1. Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
,Gazownia w Krapkowicach podczas zakłóceń w dostarczaniu gazu – zgodnie z PZK – 9.

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
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Zadania

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach, kotłownie lokalne, inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i dystrybucję energii cieplnej
1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.

Art. 4 ust. 1 i 9b

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach, inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i dystrybucję wody
1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.

Art. 3, 5 i 6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
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PRK – 10.3 – Postępowanie podczas katastrofy kolejowej
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC– zgodnie z SPO – 9E

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.
Art. 19, ust. 2, pkt 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

3. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie z SPO – 20
4. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas katastrofy kolejowej oraz
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu,
- wyznaczanie objazdów.

Art. 7
Art. 20

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

5. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby – zgodnie z procedurą SPO – 9E
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń – zgodnie z SPO – 5
7. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
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1. Udzielanie pomocy turystom w powrocie do kraju – w przypadku ich udziału w katastrofie
kolejowej poza granicami kraju – zgodnie z SPO – 33

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Jednostki Organizacyjne Gminy
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP (OSP)
1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

1. Art. 1

1. Działania Ochotniczej Straży Pożarnej podczas katastrofy kolejowej – zgodnie z PZK – 24

2. Art. 25 ust. 1

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas katastrofy drogowej – zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Art. 1

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej - podczas katastrofy drogowej – zgodnie z PZK – 3.

2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
W PRZYPADKU KATASTROFY KOLEJOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE OBIEKTY BUDOWLANE
1. Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy drogowej
– zgodnie z PZK – 5.

Art. 84 ust. 1

Ustawa z dni 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

INNE PODMIOTY
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE INSTALACJE PRZEMYSŁOWE, SKŁADOWISKA ODPADÓW,
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW itp.
1. Monitorowanie sytuacji.

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4
oraz art. 23 i 29

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska

2. Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.
3. Prowadzenie nadzoru nad utylizacją odpadów i odprowadzaniem ścieków.
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ DOTYCZĄCEJ MOSTÓW, WIADUKTÓW,
ESTAKAD KOLEJOWYCH itp.
Art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

1. Działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu podczas
katastrofy kolejowej – zgodnie z PZK – 14.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach
1. Działanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Opolu, Oddział terenowy w Głubczycach podczas katastrofy kolejowej – zgodnie z
PZK – 14.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

W PRZYPADKU KATASTROFY KOLEJOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ NASTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU ENERGII, GAZU, WODY, ENERGII CIEPLNEJ

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Region SN i nN Strzelcach Opolskich
1. Działanie Oddziału Tauron Dystrybucja S.A.w Opolu, Region SN i nN w Strzelcach Opolskich
podczas zakłóceń w dostarczaniu energii – zgodnie z PZK – 8.

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w Krapkowicach
1. Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu
,Gazownia w Krapkowicach podczas zakłóceń w dostarczaniu gazu – zgodnie z PZK – 9.

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice. Kotłownie Lokalne, inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i dystrybucję energii cieplnej
1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.

Art. 4 ust. 1 i 9b

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice, inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i dystrybucję wody
1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.

Art. 3, 5 i 6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
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PRK – 11 – Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowice
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9I

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Art. 19, ust. 2, pkt 1

3. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – zgodnie z SPO – 21

Art. 14, ust. 2, pkt 4

4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 - 6

4. Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23

Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

5. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie z SPO – 20

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Monitorowanie sytuacji w rejonach zagrożonych
7. Przekazywanie informacji do Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

8. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policją, przejezdności na drogach.
9. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas wystąpienia zagrożenia.

Art. 7

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

2. Wydanie zarządzenia lub decyzji w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18

1. Art. 20 i 21
2. Art. 15, 21, 22

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4
5. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej i Referat Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11
2. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Referat Budżetowo-Finansowy
1. Wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

1. Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Inwestycji i Pozyskiwania Pozabudżetowych
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

1. Art. 2 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Jednostki Organizacyjne Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych.

1. Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ( OSP )
1. Podejmowanie działań interwencyjnych związanych przede wszystkim z:
1) dezynfekcją i dekontaminacją;
2) zabezpieczeniem miejsc spalania zwierząt;
3) oświetleniem terenu.

1. Art. 1
2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

1. Działania logistyczne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. podczas wystąpienia zagrożenia.

Art. 20, ust. 1 i 2

Art. 3, 5 i 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Straż Miejska
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeń

Art. 11

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach
Gminnych

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych.

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Podejmowanie działań interwencyjnych związanych przede wszystkim z:
1) dezynfekcją i dekontaminacją;
2) zabezpieczeniem miejsc spalania zwierząt;
3) oświetleniem terenu.

1. Art. 1
2. Art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji związane z:
1) izolacją rejonu i miejsca zdarzenia;
2) organizacją ruchu w rejonie zagrożenia;
3) pilotowaniem transportów z padłymi zwierzętami oraz materiałami do badań;

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

4) egzekwowaniem przestrzegania przepisów wydanych w związku ze zwalczaniem choroby zakaźnej;
5) prowadzeniem czynności dochodzeniowo-śledczych.
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego podczas zagrożenia
wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt – zgodnie z PZK – 16.

1. Art. 89, ust. 1 oraz
art. 90, 91 i 91a
2. Art. 1

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Krapkowicach
1. Działanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podczas zagrożenia wystąpieniem lub
wystąpienia choroby zwierząt – zgodnie z PZK – 15.

Art. 14

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

INNE PODMIOTY
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
1. Współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w zakresie rozpoznawania
i monitorowania sytuacji epizootycznej.

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4
oraz art. 23 i 29

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska

2. Prowadzenie nadzoru nad utylizacją padłych zwierząt.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach
1. Monitorowanie sytuacji na drogach i autostradzie, drogi wojewódzkie – przekazywanie informacji do
Służby Dyżurnej RSOiOC Urzędu Miejskiego o sytuacji.

Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policja, przejezdności na drogach i autostradzie.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu podczas zagrożenia
epidemicznego i epidemii – według oddzielnego planu.

Art. 25 ust. 1, 2, 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
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PRK – 12 – Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC– zgodnie z SPO – 9I

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Art. 19, ust. 2, pkt 1

3. Powołanie komisji określającej zakres i wysokość szkód – zgodnie z SPO – 12

Art. 19, ust. 2

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 - 6

4. Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23

Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

5. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie z SPO – 20

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

2. Wydanie zarządzenia lub decyzji w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18

1. Art. 20 i 21
2. Art. 15, 21, 22

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby dyżurnej w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4
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5. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego – zgodnie z SPO – 22
oraz z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia Gminy Zdzieszowice”

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Referat Budżetowo-Finansowy
1. Art. 2, 7 i 18

1. Wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków
Pozabudżetowych
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

1. Art. 2 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Jednostki Organizacyjne Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych.

1. Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Art. 11

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach
Gminnych

Straż Miejska
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeń

JEDNOSTKI POWIATOWE
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
1. Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podczas zagrożenia
wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego – zgodnie z PZK – 16.

1. Art. 89, ust. 1 oraz
art. 90, 91 i 91a
2. Art. 1

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Wymiana informacji z służbą dyżurną RSOiOC

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
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2. Współpraca z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Wojewódzkim
Inspektoratem Transportu Drogowego w zakresie urzędowej kontroli roślin i produktów
roślinnych na drogach.

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Krapkowicach
1. Działanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podczas zagrożenia wystąpieniem lub
wystąpienia organizmu szkodliwego – zgodnie z PZK – 15.

Art. 14

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

INNE PODMIOTY
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
1. Działanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podczas zagrożenia wystąpieniem
lub wystąpienia organizmu szkodliwego – zgodnie z PZK – 17.

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4
oraz art. 23 i 29

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, Oddział w Prudniku
1. Działanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa podczas zagrożenia
wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego – zgodnie z PZK – 6.

Art. 79

Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin

Nadleśnictwo w Strzelcach Opolskich
1. Działania Nadleśnictwa Strzelce Opolskie podczas zagrożenia
wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego – zgodnie z PZK – 18.

Art. 18 i 34

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
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PRK – 13 – Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9G

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Art. 19, ust. 2, pkt 1

3. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 - 6

4. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – zgodnie z SPO – 21

Art. 14, ust. 2, pkt 4

5. Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23

Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

6. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – zgodnie z SPO – 20

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

7. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas wystąpienia zagrożenia.

Art. 7

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

8. Realizacja zadań po wprowadzeniu (zmianie, odwołaniu) stopni alarmowych na wypadek zagrożenia
atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym – zgodnie z SPO – 42.

Art. 19 ust. 2 pkt 5
pkt 19 Załącznika Nr 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12
października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć
i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

2. Wydanie zarządzenia lub decyzji w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18.

1. Art. 20 i 21
2. Art. 15, 21, 22

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

Art. 31a

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

W PRZYPADKU AKTU TERRORYSTYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZAISTNIEJE
ZAGROŻENIE POWODZIĄ

1. Ogłoszenie stanu pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego – ich odwołanie z chwilą
ustania zagrożenia.
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

W PRZYPADKU AKTU TERRORYSTYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZAISTNIEJE
ZDARZENIE RADIACYJNE
1. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego,
w tym kierowanie akcją likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zakażeń oraz działaniami
interwencyjnymi (zagrożenie o zasięgu gminnym) we współpracy z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.

1. Art. 14, ust. 2, pkt 1
2. Art. 19, ust. 4 - 6

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
2. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe

2. Wprowadzenie działań interwencyjnych na obszarze gminy – zgodnie z SPO – 16

Art. 89, ust. 1 oraz
art. 90, 91 i 91a

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe

Art. 44

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Art. 46

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

W PRZYPADKU AKTU TERRORYSTYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZAISTNIEJE
ZAGROZENIE EPIDEMICZNE I EPIDEMIA
1. Koordynowanie działań.
2. Ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – zgodnie z SPO - 25
3. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii
– zgodnie z SPO – 26
4. Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym
– zgodnie z SPO – 27

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Służba Dyżurna Referatu Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby dyżurnej po otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym – zgodnie zSPO – 9G
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4
5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
– zgodnie z SPO – 6

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń – zgodnie z SPO – 5
7. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej , Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11
2. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego
– zgodnie z SPO – 22 oraz „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia Gminy
Zdzieszowic.

Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

3. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP.

Referat Budżetowo-Finansowy
1. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

1. Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Inwestycji i Pozyskiwania środków
Pozabudżetowych
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych atakiem terrorystycznym
– zgodnie z SPO – 12

1. Art. 2 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.
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1. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
2. STRAŻE
3. INNE PODMIOTY
– JEŻELI, W WYNIKU AKTU TERRORYSTYCZNEGO ZAISTNIEJE ZAGROŻENIE(…) –
TO POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z (…) JAK NIŻEJ:
POWÓDŹ – PRK – 1
POŻARY – PRK – 2
SKAŻENIA CHEMICZNO-EKOLOGICZNE – PRK – 6
ZDARZENIA RADIACYJNE – PRK – 7
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE I EPIDEMIA – PRK – 8
ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU ENERGII – PRK – 9.1
ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU GAZU – PRK – 9.3
ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU ENERGII CIEPLNEJ – PRK – 9.4

UPRAWNIENIA I PODSTAWY PRAWNE
WYMIENIONE SĄ W POSZCZEGÓLNYCH
PROCEDURACH REAGOWANIA
KRYZYSOWEGO (PRK)

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU WODY – PRK – 9.5
KATASTROFY BUDOWLANE – PRK – 10.1
KATASTROFY DROGOWE – PRK – 10.2
KATASTROFY KOLEJOWE – PRK – 10.3
ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY ZWIERZĄT – PRK – 11
ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE ORGANIZMU SZKODLIWEGO – PRK – 12
AWARIE SIECI TELEINFORMATYCZNYCH – PRK – 14
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PRK – 14 – Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
Burmistrz Zdzieszowicach
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC – zgodnie z SPO – 9I

Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego – w tym
koordynowanie przedsięwzięć w zakresie przesyłania informacji, danych, wiadomości pomiędzy
podmiotami ratowniczym

Art. 19, ust. 2, pkt 1

3. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 - 6

3. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – zgodnie z SPO – 21

Art. 14, ust. 2, pkt 4

4. Działania Burmistrza podczas awarii sieci teleinformatycznych.

Art. 7

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Służba Dyżurna Referatu Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby – zgodnie z procedurą SPO – 9
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

5. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń
– zgodnie z SPO – 9I
6. Opracowywanie i przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń dla mieszkańców terenów
pozbawionych dostępu do sieci teleinformacyjnych – zgodne z SPO – 7
7. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP.
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej i Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
Art. 20, ust. 1 i 2
Art. 14, ust. 6

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Referat Organizacyjny
1. Działanie Wydziału Organizacyjnego podczas awarii sieci teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim w
Zdzieszowicach– zgodnie z PZK – 19
.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w
Zdzieszowicach

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas awarii sieci teleinformatycznej - zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

INNE PODMIOTY
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu podczas awarii sieci
teleinformatycznych.

Art. 25 ust. 1, 2, 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
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PRK – 15 – Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urząd Miejski w Zdzieszowice
Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie służby dyżurnej RSOiOC– zgodnie z SPO – 9I
Art. 19, ust. 3

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.
3. Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – zgodnie z SPO – 21

Art. 14, ust. 2, pkt 4

4. Prowadzenie negocjacji i rozmów.

Art. 8

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych

5. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.
Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

6. Wyznaczanie objazdów.
7. Działania Burmistrza Zdzieszowic podczas wystąpienia zagrożenia.

Art. 7

8. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ WYJĄTKOWEGO) LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO (EPIDEMII)
1. Wprowadzenie cenzury – zgodnie z SPO – 39

Art. 20, ust. 1 i 2

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

2. Opracowanie zarządzenia lub decyzji w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18.

1. Art. 20 i 21
2. Art. 15, 21, 22

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.

Art. 19, ust. 4 - 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

Służba Dyżurna Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Działanie służby w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I
2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego – zgodnie z SPO – 4

Art. 20, ust. 2
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

4. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
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Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
1. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP.

Referat Budżetowo-Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów w określonym przez wojewodę obszarze
pomocy społecznej.

Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

2. Współudział w wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie
stanu nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 13

Art. 4 i 5

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

Straż Miejska
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeń.

Art. 11

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Strażach
Gminnych

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych

Jednostki Organizacyjne Gminy
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej

Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty

1. Ograniczanie działalności edukacyjnej w drodze zarządzenia, poprzez okresowe
zawieszanie działań dydaktycznych – zgodnie z SPO – 37

Art. 21, pkt 3

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP ( OSP )
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1. Podjęcie działań interwencyjnych w przypadku zagrożenia pożarowego lub skażenia
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi – zgodnie z PZK –3.

Art. 22 ust. 1,
Art. 25 ust. 1

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Podstawa prawna

JEDNOSTKI POWIATOWE
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas strajków, zamieszek i demonstracji – zgodnie z PZK – 20.

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

INNE PODMIOTY
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
1. Podjęcie działań interwencyjnych w przypadku skażenia niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi – zgodnie z PZK – 6.

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4,
art. 23 i 29

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Oddział Terenowy Głubczyce
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu.
Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2. Wyznaczanie objazdów.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej.
Art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
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1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu .

Art. 25 ust. 1, 2, 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
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WYKAZ
standardowych procedur operacyjnych (SPO)
Numer
procedury

Nazwa procedury

Strona

SPO – 1

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

231

SPO – 2

Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym

234

SPO – 3

Informowanie ludności o zagrożeniach

239

SPO – 4

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych

242

SPO – 5

Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo
o możliwości takich przekroczeń

244

SPO – 6

Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych

246

SPO – 7

Ostrzeganie i alarmowanie ludności

249

SPO – 8

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego

253

SPO – 9

Działanie Służby Dyżurnej Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych – W STANIE NORMALNYM

256

SPO – 9A

Działanie Służby Dyżurnej Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologicznometeorologicznego – intensywne opady deszczu, roztopy, zagrożenie powodziowe

258

SPO – 9B

Działanie Służby Dyżurnej Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologicznometeorologicznego – silne burze, silne wiatry, zawieje, zamiecie śnieżne

261

SPO – 9C

Działanie Służby Dyżurnej Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologicznometeorologicznego – mrozy i opady śniegu, susze i upały

264

SPO – 9D

Działanie Służby Dyżurnej Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych po otrzymaniu ostrzeżenia o skażeniu
chemiczno – ekologicznym

267

SPO – 9E

Działanie Służby Dyżurnej Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych po otrzymaniu informacji o poważnej
katastrofie drogowo-kolejowej

270

SPO – 9F

Działanie Służby Dyżurnej Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych po otrzymaniu informacji o poważnej
katastrofie budowlanej

273

SPO – 9G

Działanie Służby Dyżurnej Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych po otrzymaniu informacji o zamachu
terrorystycznym

275
228

Numer
procedury
SPO – 9H
SPO – 9I
SPO – 9J

Nazwa procedury
Działanie Służby Dyżurnej Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych po otrzymaniu informacji o zdarzeniu
radiacyjnym
Działanie Służby Dyżurnej Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych w przypadku różnych
zdarzeń
Działanie Służby Dyżurnej Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych w ramach krajowego
systemu wykrywania skażeń i alarmowania

Strona
279
282
285

SPO – 10

Działanie wojewódzkiej drużyny wykrywania zagrożeń radiacyjnych

287

SPO – 11

Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego

288

SPO – 12

Ocenianie i dokumentowanie szkód

290

SPO – 13

Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności oraz praw człowieka
i obywatela

292

SPO – 14

Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej

293

SPO – 15

Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii

294

SPO – 16

Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym

298

SPO – 17

Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych

300

SPO – 18

Opracowywanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw
człowieka i obywatela

302

SPO – 19

Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych

304

SPO – 20

Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia

305

SPO – 21

Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych

307

SPO – 22

Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego

310

SPO – 23

Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

311

229

Numer
procedury

Nazwa procedury

Strona

SPO – 24

Wydanie zarządzenia wojewody, w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa

314

SPO – 25

Ogłaszanie przez wojewodę stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii

315

SPO – 26

Wprowadzanie obowiązkowych szczepień podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego

316

SPO – 27

Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym

318

SPO – 28

Podwyższanie stanu gotowości szpitali

320

SPO – 29

Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych

321

SPO – 30

Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w przypadku strajku pracowników systemu

321

SPO – 31

Opracowanie wniosku do ministra gospodarki w sprawie zwiększenia dostaw paliwa – zmniejszenia zapasów

321

SPO – 32

Wydawanie upoważnień do zakupy paliw i nadzorowanie ich dystrybucji

322

SPO – 33

Udzielanie pomocy turystom w powrocie do kraju

322

SPO – 34

Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie pełnomocnika do kierowania działaniami

323

SPO – 35

Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym

323

SPO – 36

Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie komisarza rządowego

324

SPO – 37

Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczania działalności edukacyjnej

324

SPO – 38

Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia osób

327

SPO – 39

Wprowadzanie cenzury

327

SPO – 40

Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem

328

SPO – 41

Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych

330

SPO – 42

Wprowadzanie, zmiana i odwoływanie stopni alarmowych

332
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STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

ORGANIZOWANIE PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA LUDNOŚCI

Podmiot
opracowujący

Referat Organizacyjny

SPO – 1

I.

Cel procedury
Określenie sposobu organizowania punktu informacyjnego.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Sekretarz Gminy, Referat Organizacyjny

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Powstanie zdarzenia
wymagającego zorganizowania Zakończenie pracy punktu
 Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
punktu informacyjnego dla
informacyjnego.
ludności.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Podjęcie decyzji o uruchomieniu punktu informacyjnego dla ludności w Urzędzie Miejskim.

Burmistrz

2. Przekazanie Sekretarzowi Gminy polecenia o uruchomieniu punktu informacyjnego dla ludności, określenie
jego zadań i kompetencji stosownie do powstałej sytuacji.

Burmistrz

3. Zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności, wyznaczenie osób do pracy zmianowej, wydanie
dokumentów oraz udzielenie instruktażu dotyczącego zakresu i sposobu przekazywania informacji.
a) Za organizację punktu kontaktowego odpowiada pracownik realizujący zadania obronne. Punkt kontaktowy
organizowany jest z uwzględnieniem następujących zasad:
 obsadę personalną zapewnia Referat Organizacyjny,
 obsada może być wzmocniona przez przedstawicieli innych służb, np. straży miejskiej.
 Pracownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego opracowuje grafik obsady punktu
kontaktowego, który zatwierdza Sekretarz Gminy,
 należy zapewnić w każdej zmianie osobę ze znajomością języka obcego.
b) Podstawowym miejscem tworzenia punktu kontaktowego jest pokój nr 109 w urzędzie.
c) Na potrzeby punktu kontaktowego uruchamia się następujące numery telefonów:
 077 4064 448,
 077 4064 449,
d) Sekretarz Gminy przekazuje środkom masowego przekazu informację o uruchomieniu punktu kontaktowego
oraz
o numerach telefonów w celu podania ich do publicznej wiadomości.
e) Nie podaje się do publicznej wiadomości numerów telefonów operacyjnych Gminnego Centrum Zarządzania
Kryzysowego (służby dyżurnej).
1. Uruchomienie punktu informacyjnego w czasie 1 godziny od momentu podjęcia decyzji o jego uruchomieniu:
1) powiadomienie wyznaczonych pracowników wydziałów Urzędu i jednostek organizacyjnych.
2) przekazanie informacji o uruchomieniu punktu informacyjnego i jego numer telefonu mediom
(wykaz mediów),
2. Nadzorowanie pracy punktu informacyjnego.

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy,
Kierownik Referatu
Organizacyjnego
Sekretarz Gminy,
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3. Ciągłe zbieranie informacji niezbędnych do informowania mieszkańców powiatu oraz rodzin osób
poszkodowanych nie będących mieszkańcami powiatu o liczbie osób poszkodowanych (rannych – do którego
szpitala zostali przetransportowani oraz o ofiarach zdarzenia), zasadach zachowania się w rejonie zdarzenia
i innych informacji stosownie do powstałego zdarzenia.

Sekretarz Gminy,
Kierownik Referatu
Organizacyjnego

4. Przekazywanie informacji mieszkańcom gminy oraz rodzinom osób poszkodowanych, nie będących
mieszkańcami Miasta i Gminy Zdzieszowice.

Kierownik Referatu
Organizacyjnego

5. Podjęcie decyzji o zakończeniu pracy punktu informacyjnego.

Burmistrz
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PRZEKAZYWANIE LUDNOŚCI INFORMACJI WYPRZEDZAJĄCEJ
O ZDARZENIU RADIACYJNYM

Podmiot
opracowujący

Referat Organizacyjny

SPO - 2

I. Cel procedury:

Określenie czynności do wykonania przez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w czasie informowania mieszkańców o zdarzeniu radiacyjnym.
II. Lider/Uczestnicy procedur:

Burmistrz/Sekretarz Gminy, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Referat Organizacyjny
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Podjęcie informacji
o możliwości
wystąpienia zdarzenia
radiacyjnego

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Poinformowanie
mieszkańców o zasadach
postępowania na wypadek
możliwości wystąpienia
zdarzenia radiacyjnego

 Art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe;
 § 6 i 8 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji
wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych;
 Zarządzenie Wojewody Opolskiego w sprawie informacji wyprzedzającej dla ludności na
wypadek zdarzenia radiacyjnego – po jego wydaniu;
 Rozporządzenie RM z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów postępowania
awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych ;
 Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie
w
sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych;
 Rozporządzenie RM z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizującego;
 Rozporządzenie RM z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu
przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne
państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.
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Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury
 Rozporządzenie RM z dnia 17grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania
skażeń
promieniotwórczych
i
placówek
prowadzących
pomiary
skażeń
promieniotwórczych;
 Rozporządzenie RM z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania
oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne
państwa oraz właściwości organów w tych sprawach;
 Rozporządzenie RM z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podmiotów
właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków
żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń
promieniotwórczych;
 Rozporządzenie RM z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i
właściwości organów w tych sprawach.

IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie od Wojewody Opolskiego informacji wyprzedzającej w formie zarządzenia Wojewody dla osób
przebywających na terenach:
1) mogą być dotknięte skutkami zdarzeń radiacyjnych powstałych poza terytorium RP;
2) na których mogą wystąpić inne zdarzenia radiacyjne, w wyniku których może dojść do znaczących
uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska lub wystąpienia w środowisku znacząco
podwyższonych poziomów mocy dawki promieniowania jonizującego.

Służba Dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i obrony Cywilnej

2. Przekazanie zarządzenia Wojewody Sekretarzowi Gminy celem jego rozpowszechnienia.

Kierownik
Referatu Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
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Podstawowe informacje :
Wypadki radiologiczne mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, składowane
lub transportowane. Ponadto mogą one mieć miejsce w elektrowniach jądrowych, szpitalach, uniwersytetach,
laboratoriach badawczych, w zakładach przemysłowych, na głównych drogach, liniach kolejowych oraz w
stoczniach. Materiały radioaktywne są niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziaływania niektórych typów
promieniowania na komórki ciała. Im dłużej dana osoba jest narażona na promieniowanie, tym większe jest
zagrożenie.
Są trzy czynniki, które minimalizują oddziaływanie promieniowania na Twoje ciało: odległość, osłona oraz czas.
Odległość - im większa pomiędzy Tobą a źródłem promieniowania - tym mniejszą dawkę promieniowania
otrzymasz. W razie poważnych awarii jądrowych władze prawdopodobnie bądź wzywać do ewakuacji, aby
oddalić się od źródła promieniowania.
Osłona - podobnie jak odległość - im bardziej ciężkie i gęste materiały pomiędzy Tobą a źródłem
promieniowania, tym lepiej. Właśnie dlatego w czasie wypadków radiologicznych władze bądź zalecać
pozostawanie wewnątrz pomieszczeń. W niektórych przypadkach ściany Twojego domu będą wystarczającym
zabezpieczeniem.
Czas - w większości przypadków natężenie promieniowania szybko maleje. Ograniczenie czasu przebywania
w zasięgu promieniowania zmniejszy wielkość pochłoniętej dawki promieniowania.
Po wystąpieniu
wypadku radiologicznego służby Burmistrza będą monitorować wszystkie przypadki pojawienia się
promieniowania i określać, kiedy minie zagrożenie.
1. Opracowanie komunikatu informującego mieszkańców o przedsięwzięciach, które należy wykonać by ograniczyć
do minimum skutki ewentualnego zdarzenia:
Na wypadek katastrofy miej przygotowane następujące rzeczy:
1) latarkę z zapasowymi bateriami,
2) przenośne radio z zapasowymi bateriami,
3) apteczkę pierwszej pomocy,
4) zapas żywności i wody (co najmniej na trzy dni),
5) zapas worków do przechowywania żywności,
6) otwieracz do konserw, obuwie.
Bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się w swoim domu. Opracuj plan
komunikowania się na
wypadek zagrożenia. Przygotuj plan oraz sposoby powrotu do domu członków rodziny, jeżeli w czasie
wystąpienia zagrożenia są rozdzieleni (realna możliwość w ciągu dnia, gdy dorośli są w pracy, a dzieci w
szkole). Poproś krewnych lub znajomych, zamieszkałych w innych miejscowościach, aby służyli jako miejsce
kontaktu dla Twojej rodziny. Upewnij się, czy wszyscy członkowie Twojej rodziny znają nazwisko, adres i nr
telefonu osoby kontaktowej.
Jeżeli prowadzisz samodzielne gospodarstwo rolne, przygotuj paszę dla zwierząt hodowlanych, zabezpiecz ujęcie
wody pitnej oraz pomieszczenia dla nich

Służba Dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
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2. Zachowaj spokój:
nie każdy wypadek związany z wydostaniem się substancji promieniotwórczej jest dla Ciebie
niebezpieczny;
wypadek może dotyczyć tylko terenu zakładu i może nie powodować żadnych zagrożeń zewnętrznych.
Uważnie i stale słuchaj lokalnych mediów, oglądaj telewizję ogólnokrajową lub lokalną. Komunikaty określą
charakter wypadku, stopień zagrożenia oraz jego zasięg i szybkość rozprzestrzeniania się
- wykonuj zalecenia
wynikające z komunikatów.

Służba Dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i obrony Cywilnej



3. Przekazanie zarządzenia Wojewody do środków masowego przekazu (ustawowy obowiązek jego
bezpłatnego opublikowania), (wykaz mediów),
Publikacja zarządzenia w lokalnych mediach:
 Radio OPOLE
 Telewizja Kablowa w mieście
W miarę posiadanego czasu publikacja zarządzenia w prasie lokalnej tj.:
 Tygodnik Krapkowicki

4. Umieszczenie treści zarządzenia Wojewody na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Sekretarz Gminy,
Kierownik Referatu
Organizacyjnego

Kierownik Referatu
Organizacyjnego
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INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH

Podmiot
opracowujący

Referat Organizacyjny

SPO – 3

I.

Cel procedury
Określenie sposobu organizowania punktu informacyjnego.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Sekretarz Gminy, Referat Organizacyjny, Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Potrzeba przekazania
informacji dla ludności
w związku z zaistnieniem
lub możliwością zaistnienia
zagrożenia.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
 § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej
wiadomości przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej;
 Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019 r. w
sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 § 1 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości
Poinformowanie ludności.
przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej;
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ;
 Rozporządzenie RM z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin;
 Rozporządzenie RM z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania
skażeń i właściwości organów w tych sprawach;
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Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury
 § 1 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.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego poprzez
wymianę informacji z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Wojewódzkim Centrum Zarządzania
Kryzysowego OUW.

Wykonawcy

Służba Dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony Cywilnej

2. Przyjęcie i weryfikacja informacji oraz przekazanie informacji Burmistrzowi.
3. Informowanie ludności, stosownie do rodzaju zagrożenia i czasu jego powstania (z wyjątkiem sposobu
informowania po zaistnieniu zdarzeń radiacyjnych ujętych w SPO – 2 poprzez:
1) konferencje prasowe Burmistrza lub na jego polecenie organów służb, inspekcji i straży,
2) konferencje prasowe rzeczników prasowych służb, inspekcji i straży w zakresie uzgodnionym
z Sekretarzem Gminy,
3) przekazywanie informacji do mediów,
4) umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
5) ulotki i obwieszczenia.

Burmistrz,
Sekretarz Gminy,
Kierownik Referatu
Organizacyjnego

4. Na polecenie Burmistrza zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Sekretarz Gminy,
Kierownik Referatu
Organizacyjnego

5. Przekazanie informacji do:
1) służb dyżurnych,
2) jednostek organizacyjnych,
3) służb, inspekcji i straży.

Służba Dyżurna Spraw
Obywatelskich i Obrony Cywilnej
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PRZEKAZYWANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W SPOSÓB
ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY AKTÓW PRAWNYCH

Podmiot
opracowujący

Referat Organizacyjny

SPO – 4
.
I.

Cel procedury
Określenie sposobu rozpowszechniania aktów prawnych.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Sekretarz Gminy, Referat Organizacyjny, Radca Prawny.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Konieczność podania
do publicznej wiadomości
treści aktu prawnego.

Wyjścia

Przekazanie treści aktu
prawnego do publicznej
wiadomości.

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 13 – 15 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych;
 Art. 40 – 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 Art. 26 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Wydanie polecenia o podaniu do publicznej wiadomości określonych aktów prawnych.
2. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych Prezydenta, Rady Ministrów i ministrów oraz Wojewody
(stosownie do zapisów w danym akcie prawnym):
 wydrukowanie obwieszczenia,
 powielenie odpowiedniej liczby egzemplarzy wydrukowanego aktu prawnego i rozesłanie do
zainteresowanych,
 umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
 przekazanie pocztą elektroniczną do jednostek organizacyjnych,
 przekazywanie informacji do nadawców programów radiowych i telewizyjnych,
przeprowadzanie konferencji prasowej.
3. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych Burmistrza Zdzieszowic, Rady Miejskiej w Zdzieszowicach:
 opublikowanie w Dzienniku Urzędowym,
 wydrukowanie obwieszczenia,
 powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy i rozesłanie do zainteresowanych,
 umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
 przekazywanie pocztą elektroniczną do jednostek organizacyjnych,
 przekazywanie informacji do redaktorów naczelnych prasy lokalnej oraz nadawców programów radiowych
i telewizyjnych, (wykaz mediów)
przeprowadzanie konferencji prasowej.

Wykonawcy
Burmistrz

Sekretarz Gminy,
Kierownik Referatu
Organizacyjnego

Rada Gminy,
Sekretarz Gminy,
Radca Prawny
Kierownik Referatu
Organizacyjnego
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20 maja 2018 r.

Nazwa
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INFORMOWANIE O PRZEKROCZENIACH DOPUSZCZALNYCH
ALBO ALARMOWYCH POZIOMÓW SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNYCH W POWIETRZU ALBO O MOŻLIWOŚCI
TAKICH PRZEKROCZEŃ

Podmiot
opracowujący

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

SPO – 5

I.

Cel procedury
Określenie sposobu informowania ludności i zainteresowanych podmiotów.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz/ Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej , Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Sekretarz Gminy,
Referat Organizacyjny.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wystąpienie lub ryzyko
wystąpienia przekroczeń
dopuszczalnych lub
alarmowych poziomów
substancji w powietrzu.

Wyjścia

Poinformowanie ludności
i zainteresowanych
podmiotów.

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 28, ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska;
 Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Otrzymanie z PCZK informacji o wystąpieniu lub ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub
alarmowych poziomów substancji w powietrzu.
2. Przyjęcie informacji oraz przekazanie informacji Burmistrzowi.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich i Obrony
Cywilnej

3. Podjęcie decyzji o niezwłocznym powiadomieniu ludności i podmiotów korzystających ze środowiska.

Burmistrz

4. Powiadomienie ludności i podmiotów korzystających ze środowiska – zgodnie z SPO – 3. Informacja powinna
w szczególności zawierać:
1) datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia albo przekroczenie oraz przyczyny tego
stanu;
2) prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, obszaru, którego
dotyczy oraz czasu trwania przekroczenia albo ryzyka jego wystąpienia;
3) wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenia oraz środki ostrożności, które mają być przez nie
podjęte;
4) informację o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych.

Sekretarz Gminy,
służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony
Cywilnej

5. Podjęcie decyzji o uruchomieniu pracy punktu informacyjnego (SPO – 1).

Burmistrz
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
Cywilnej

6. Przekazanie komunikatów odwołujących zagrożenia na podstawie informacji otrzymanych z PCZK.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony
Cywilnej

i Obrony
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE O ZAGROŻENIACH
WYNIKAJĄCYCH ZE ZJAWISK HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Podmiot
opracowujący

SPO – 6

.
I.

20 maja 2019 r.

służba dyżurna
Referatu Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

Cel procedury
Określenie sposobu rozpowszechniania aktów prawnych.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Wystąpienie zagrożenia
hydrometeorologicznego na
obszarze gminy lub w sytuacji
gdy Burmistrz pierwszy uzyska
informację o zagrożeniu na
terenie gminy.

Ostrzeżenie,
zaalarmowanie ludności,
wprowadzenie pogotowia
albo alarmu
przeciwpowodziowego.

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 6, Art. 7, ust. 1, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 § 2, ust. 1, pkt 37 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna
i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia,
prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich
przekazywania;
 Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji od WCZK OUW o powstaniu zdarzenia hydrometeorologicznego lub dużym
prawdopodobieństwie jego powstania, zagrażającego zdrowiu, życiu ludności czy środowisku.
2. Uzyskanie potwierdzenia otrzymanej informacji.
3. Analiza informacji o zdarzeniu:
1) wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju,
2) szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia,
3) jakie mogą być następstwa zdarzenia.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
Burmistrz

4. Powiadomienie Burmistrza.
5. Dalsze postępowanie zgodnie z decyzją o ostrzeżeniu, alarmowaniu ludności lub wprowadzeniu pogotowia
albo alarmu przeciwpowodziowego.

6. Przekazanie informacji do jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży. Komunikat uwzględnia:
1) datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło lub może wystąpić zagrożenie,
2) informację o zalecanych sposobach zachowania się, ograniczeniach i innych środkach zaradczych.

7. Sprawdzanie, czy informacja o wprowadzeniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego doszła
do adresatów.
8. Otrzymanie decyzji o odwołaniu zagrożeń meteorologicznych.
9. Przekazanie decyzji o odwołaniu zagrożeń meteorologicznych do jednostek organizacyjnych, służb,
inspekcji i straży,

W przypadku:
 alarmowania:
służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
 ostrzegania:
służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
Sekretarz Gminy,
służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
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Przedsięwzięcia

10. Odwołanie pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego.

11. Przekazanie decyzji o odwołaniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego.

Wykonawcy

Burmistrz
służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI

Podmiot
opracowujący

SPO – 7
Nazwa
dokumentu

20 maja 2019 r.

służba dyżurna
Referatu Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Straż Miejska, gminne jednostki OSP, Zakład
Kanalizacji Sp. z o.o. w Zdzieszowicach

III.

Wodociągów i

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Potrzeba przekazania
informacji dla ludności
w związku z zaistnieniem
lub możliwością zaistnienia
zagrożenia.

Wyjścia

Ostrzeżenie
lub zaalarmowanie
ludności.

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
 § 3, pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony
cywilnej województw, powiatów i gmin;
 § 3 i 4, pkt 1. lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 roku
w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego.

 WCZK OUW,
 wojewódzkie i powiatowe
służby, inspekcje i straże.
 służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich i Obrony
Cywilnej

2. Ostrzeganie:
 otrzymanie informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu ludności lub
środowisku oraz jej analiza i potwierdzenie;
 przekazanie informacji o konieczności ostrzeżenia ludności Burmistrzowi;
 podjęcie decyzji przez Burmistrza o ostrzeżeniu ludności;
 przygotowanie komunikatów ostrzegawczych;
 ostrzeżenie ludności, przekazanie zasad postępowania w danej sytuacji.

 służba dyżurna Referatu
 Spraw Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
 Burmistrz ,
 Straż Miejska,
 gminne jednostki OSP,
 Zakład Wodociągów
i Kanalizacji

3. Alarmowanie:
 otrzymanie informacji o zdarzeniu zagrażającym życiu i zdrowiu ludności lub środowisku, jej analiza oraz
potwierdzenie;
 przekazanie informacji Burmistrzowi;
 podjęcie decyzji o zaalarmowaniu ludności;
 zaalarmowanie ludności o grożącym niebezpieczeństwie oraz przekazanie zasad postępowania;
 przekazanie komunikatu odwołującego zagrożenie.

 służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
 Burmistrz,
 Straż Miejska,
 gminne jednostki OSP,
 Zakład Wodociągów
i Kanalizacji

Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach
i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań.
Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na
danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o innym zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania.
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RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Sposób ogłoszenia alarmów

Lp. Rodzaj alarmu
akustyczny system alarmowy

Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny
w okresie trzech minut
Ogłoszenie
1
alarmu

Odwołanie
2
alarmu

Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny
okresie trzech minut

środki masowego przekazu

wizualny sygnał
alarmowy
Znak żółty w kształcie trójkąta lub
w uzasadnionych przypadkach innej
figury geometrycznej

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
........................ dla .............................

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
w Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm
(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)
....................... dla .............................
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KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE
Lp.

1

2

Rodzaj komunikatu

Uprzedzenie
o zagrożeniu skażeniami

Uprzedzenie o
zagrożeniu zakażeniami

Uprzedzenie
3 o klęskach żywiołowych
i zagrożeniu środowiska

Sposób ogłoszenia komunikatu
akustyczny system
alarmowy

środki masowego przekazu
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się
na terenie .................. około godz. ..... min. .....
może nastąpić skażenie
................................. (podać rodzaj skażenia)
w kierunku ...................... (podać kierunek)

Formę i treść komunikatu uprzedzenia
o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy
Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja o zagrożeniu
i sposobie postępowania mieszkańców ...................
(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas
wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

Sposób odwołania komunikatu
akustyczny system
alarmowy

środki masowego przekazu
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie
o zagrożeniu
......................
(podać rodzaj skażenia)
dla ..................................
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
......................
(podać rodzaj zakażenia)
dla ............................
Powtarzana trzykrotnie zapowiedź
słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję
uprzedzenie o zagrożeniu
...................... (podać rodzaj klęski)
dla ..................
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

URUCHAMIANIE I DZIAŁANIE
GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Podmiot
opracowujący

SPO – 8

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie sposobu organizacji pracy i działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej,
Kierownik Referatu Organizacyjnego, Członkowie GZZK

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wyjścia

Powstanie zdarzenia
wymagającego uruchomienia
GZZK.

Zlikwidowanie zagrożenia
i jego skutków.

Podstawy prawne realizacji procedury
 Art. 19, ust. 4, 5, 6, 7, 14 ust.8 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym;
 Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019 r. w
sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;

252

IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

URUCHOMIENIE ZESPOŁU

1. Zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Zespołu – w przypadku wystąpienia zagrożeń, mogących mieć wpływ
na bezpieczeństwo publiczne oraz środowisko naturalne.

Burmistrz,
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

2. Powiadomienie członków Zespołu o posiedzeniu.

Służba Dyżurna
Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

3. Zabezpieczenie miejsca pracy Zespołu: odpowiednia ilość miejsc, nagłośnienie, napoje, obsługa kancelaryjna.
W sytuacji całodobowej pracy Zespołu – zabezpieczenie logistyczne.

Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
Kierownik Referatu
Organizacyjnego.

4. Przeniesienie miejsca pracy Zespołu w przypadku jego zagrożenia do miejsca rezerwowego.

5. Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej i miejsc pracy dla członków GZZK oraz ich przedstawicieli.

Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
Kierownik Referatu
Organizacyjnego.
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

DZIAŁANIE ZESPOŁU
1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne
i prognozowanie tych zagrożeń.
2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub
zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Burmistrz,
GZZK.

GZZK.

3. Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem.
4. Określenie terminów cyklicznych odpraw Zespołu w trakcie posiedzenia.

Burmistrz,
GZZK.

5. W przypadku przejęcia koordynacji działań ratowniczych przez Starostę, lub na jego polecenie – wyznaczenie
swoich przedstawicieli do całodobowego dyżurowania w GCZK.

GZZK.

6. Podjęcie decyzji o odwołaniu cyklicznych posiedzeń GZZK lub dyżurów wyznaczonych przedstawicieli.

Burmistrz.
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE SŁUŻBY DYŻURNEJ REFERATU SPRAW O
OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ
– W STANIE NORMALNYM

Podmiot
opracowujący

SPO – 9

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Służby Dyżurnej Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w stanie normalnym.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Służba Dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Art. 20 ust. 2 ustawy
o zarządzaniu kryzysowym.

Wyjścia
Realizacja działań
kompensujących skutki
zdarzeń nie mających
znamion sytuacji
kryzysowych.

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 19. ust. 3, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Monitorowanie sytuacji, zagrożeń na terenie gminy.
2. Przyjęcie ostrzeżeń, komunikatów i informacji, ich weryfikacja.
3. Weryfikacja. Potwierdzenie otrzymywanych informacji.
4. Prowadzenie analizy otrzymanych ostrzeżeń, komunikatów i informacji.

służba dyżurna
Referatu Spraw Obywatelskich i
Obrony Cywilnej

5. Przekazanie ostrzeżeń, komunikatów i informacji – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6.
6. Podejmowanie działań w zakresie własnych kompetencji.
7. Przekazanie Naczelnikowi Wydziału o sposobie podjęcia działań.
8. Natychmiastowe przekazanie Naczelnikowi Wydziału informacji o zdarzeniach wymagających koordynacji
działań.
9. Prowadzenie ewidencji podejmowanych działań w „Dzienniku Działań Służby Dyżurnej RSOiOC.
10. Umieszczanie ostrzeżeń na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
11. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Służby Dyżurnej – na tryb pracy przewidziany w przypadku zaistnienia
sytuacji kryzysowej.

służba dyżurna
Referatu Spraw Obywatelskich i
Obrony Cywilnej

służba dyżurna
Referatu Spraw Obywatelskich i
Obrony Cywilnej

Burmistrz

Straż Miejska w dni robocze - w godzinach od 15.30 do 7.30, w dni wolne od pracy - przez całą dobę
zapewnia obieg informacji na temat funkcjonowania miasta i gminy oraz powiadamia osoby osiadające
uprawnienia do działania w sytuacjach szczególnych zgodnie z „Planem powiadamiania (alarmowania)
kierowniczej kadry Urzędu Miejskiego na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń”.
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE SŁUŻBY DYŻURNEJ REFERATU SPRAW
OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ PO OTRZYMANIU
OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNEGO
– INTENSYWNE OPADY DESZCZU, ROZTOPY, ZAGROŻENIE
POWODZIOWE

Podmiot
opracowujący

SPO – 9A

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Służby Dyżurnej Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej podczas intensywnych opadów deszczu,
roztopów oraz zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej ,Sekretarz Gminy

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wystąpienie zdarzenia,
które nosi znamiona sytuacji
kryzysowej.

Wyjścia

Realizacja działań
kompensujących skutki
sytuacji kryzysowej.

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 19. ust. 3, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
„Plan operacyjny ochrony przed powodzią gminy Zdzieszowice”.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji Kierownikowi Referatu
oraz Burmistrzowi.

służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony Cywilnej
Kierownik Referatu

2. Podjęcie o zmianie trybu pracy Służby Dyżurnej (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz uruchomieniem
punktu informowania ludności).

Burmistrz

3. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena priorytetu
działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
4. Monitorowanie:
1) kierunku przemieszczania się strefy opadów;
2) poziomu stanów rzek przebiegających przez gminne Zdzieszowice.
5. Zbierania informacji o obszarach podtopionych i zalanych.
6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej.
4. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień:
1) strat w rolnictwie, infrastrukturze komunalnej;
2) potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej;
3) środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.

służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony Cywilnej

5. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
6. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej.
7. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego ważnych komunikatów.
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Przedsięwzięcia

8. Redagowanie i przekazanie komunikatów do mediów, w tym do prasy lokalnej.

Wykonawcy

10. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych.

Burmistrz,
służba dyżurna
Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony Cywilnej
Sekretarz Gminy.

11. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1.

Sekretarz Gminy

9. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6.
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE SŁUŻBY DYŻURNEJ REFERATU SPRAW
OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ PO OTRZYMANIU
OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNEGO
– SILNE BURZE, SILNE WIATRY, ZAWIEJE, ZAMIECIE ŚNIEŻNE

Podmiot
opracowujący

SPO – 9B

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Służby Dyżurnej Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej podczas huraganowych wiatrów i trąb
powietrznych.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej,
Sekretarz Gminy

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wystąpienie zdarzenia,
które nosi znamiona sytuacji
kryzysowej.

Wyjścia

Realizacja działań
kompensujących skutki
sytuacji kryzysowej.

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 19. ust. 3, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

12. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji Kierownikowi Referatu
SO i OC Wydziału oraz Burmistrzowi.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej,
Kierownik Referatu

13. Podjęcie o zmianie trybu pracy Służby Dyżurnej (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz uruchomieniem
punktu informowania ludności).

Burmistrz

14. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena priorytetu
działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
15. Monitorowanie:
1) kierunku przemieszczania się strefy silnych wiatrów i trąb powietrznych;
2) przekazów stacji meteo;
3) sytuacji określonych w komunikatach wydawanych przez IMGW, przekazywanych przez PCZK
16. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień:
1) strat w rolnictwie, infrastrukturze komunalnej;
2) potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej;
3) środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

17. Prowadzenie mapy sytuacyjnej.
18. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
19. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej.
20. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego ważnych komunikatów.
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Przedsięwzięcia

21. Redagowanie i przekazanie komunikatów do mediów, w tym do prasy lokalnej.

Wykonawcy

23. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych.

Burmistrz,
służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
Sekretarz Gminy

24. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1.

Sekretarz Gminy

22. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6.
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE SŁUŻBY DYŻURNEJ REFERETU SPRAW
OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ PO OTRZYMANIU
OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNEGO
– MROZY I OPADY ŚNIEGU, SUSZE I UPAŁY

Podmiot
opracowujący

SPO – 9C

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Służby Dyżurnej Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej podczas:
1) mrozów i opadów śniegu,
2) suszy i upałów.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej,
Sekretarz Gminy

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wystąpienie zdarzenia,
które nosi znamiona sytuacji
kryzysowej.

Wyjścia

Realizacja działań
kompensujących skutki
sytuacji kryzysowej.

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 19. ust. 3, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji Kierownikowi Referatu
oraz Burmistrzowi.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
Kierownik Referatu

2. Podjęcie o zmianie trybu pracy Służby Dyżurnej (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz uruchomieniem
punktu informowania ludności).

Burmistrz

3. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena priorytetu
działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
4. Monitorowanie:
1) kierunku przemieszczania się strefy silnych wiatrów i trąb powietrznych i innych zagrożeń;
2) przekazów stacji meteo;
3) sytuacji określonych w komunikatach wydawanych przez IMGW, przekazywanych przez WCZK
2) Prowadzenie i aktualizowanie zestawień:
1) strat w rolnictwie, infrastrukturze komunalnej;
2) potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej;
3) środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

3) Prowadzenie mapy sytuacyjnej.
4) Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
5) Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej.
6) Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego ważnych komunikatów.
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Przedsięwzięcia

7)

Redagowanie i przekazanie komunikatów do mediów, w tym do prasy lokalnej.

8)

Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6.

9)

Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych.

10) Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1.

Wykonawcy

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej,
Burmistrz,
Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy
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Nazwa
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DZIAŁANIE SŁUŻBY DYŻURNEJ REFERATU SPRAW
OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ PO OTRZYMANIU
OSTRZEŻENIA O SKAŻENIU CHEMICZNO – EKOLOGICZNYM

Podmiot
opracowujący

SPO – 9D

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania służby dyżurnej Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej podczas skażenia chemiczno-ekologicznego

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Referat Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Sekretarz
Gminy.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wystąpienie zdarzenia,
które nosi znamiona sytuacji
kryzysowej.

Wyjścia

Realizacja działań
kompensujących skutki
sytuacji kryzysowej.

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 19. ust. 3, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o:
1) czasie i miejscu zdarzenia;
2) rodzaju zniszczeń;
3) liczbie poszkodowanych i rannych;
4) zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt;
5) rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność;
6) zagrożeniu środowiska;
7) siłach i środkach zaangażowanych w działania;
8) dotychczasowych i planowanych działaniach.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej,
Kierownik Referatu

2. Podjęcie o zmianie trybu pracy Służby Dyżurnej (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz uruchomieniem
punktu informowania ludności).

Burmistrz

3. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena priorytetu
działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
4. Monitorowanie rozwoju sytuacji.
5. Przekazanie informacji o zdarzeniu służbom ratowniczym.
6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej.
7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień:
a) potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej;
b) środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

8. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
9. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej.
10. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego ważnych komunikatów.
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Przedsięwzięcia
11. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo kolejowej.
12. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6.
13. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych.

14. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1.

Wykonawcy
służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej,
Burmistrz,
Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy
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STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
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DZIAŁANIE SŁUŻBY DYŻURNEJ REFERATU SPRAW
OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJPO OTRZYMANIU
INFORMACJI O POWAŻNEJ KATASTROFIE
DROGOWO-KOLEJOWEJ

Podmiot
opracowujący

SPO – 9E

20 lipca 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Służby Dyżurnej Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej podczas katastrofy drogowo kolejowej

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej,
Sekretarz Gminy

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wystąpienie zdarzenia,
które nosi znamiona sytuacji
kryzysowej.

Wyjścia

Realizacja działań
kompensujących skutki
sytuacji kryzysowej.

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 19. ust. 3, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1.

2.

Wykonawcy

Przyjęcie informacji o:
1) czasie i miejscu zdarzenia;
2) rodzaju zniszczeń;
3) liczbie poszkodowanych i rannych;
4) zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt;
5) rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność;
6) zagrożeniu środowiska;
7) siłach i środkach zaangażowanych w działania;
8) dotychczasowych i planowanych działaniach.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej,
Kierownik Referatu

Podjęcie o zmianie trybu pracy Służby Dyżurnej (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz uruchomieniem
punktu
informowania ludności).

Burmistrz

3. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena priorytetu
działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
4. Monitorowanie rozwoju sytuacji.
5. Przekazanie informacji o zdarzeniu służbom ratowniczym.
6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej.
7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień:
1) potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej;
2) środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

8. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
9. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej.
10. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego ważnych komunikatów.
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Przedsięwzięcia
11. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo kolejowej.
12. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6.
13. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych.

14. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1.

Wykonawcy
służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej,
Burmistrz,
Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE SŁUŻBY DYŻURNEJ REFERATU SPRAW
OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ PO OTRZYMANIU
INFORMACJI O POWAŻNEJ KATASTROFIE
BUDOWLANEJ

Podmiot
opracowujący

SPO – 9F

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Służby Dyżurnej Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej podczas katastrofy budowlanej

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Sekretarz
Gminy.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wystąpienie zdarzenia,
które nosi znamiona sytuacji
kryzysowej.

Wyjścia

Realizacja działań
kompensujących skutki
sytuacji kryzysowej.

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 19. ust. 3, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1.

Przyjęcie informacji o:
1) czasie i miejscu zdarzenia;
2) rodzaju zniszczeń;
3) liczbie poszkodowanych i rannych;
4) zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt;
5) rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność;
6) zagrożeniu środowiska;
7) siłach i środkach zaangażowanych w działania;
8) dotychczasowych i planowanych działaniach.

2. Podjęcie o zmianie trybu pracy Służby Dyżurnej (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz uruchomieniem
punktu informowania ludności).

Wykonawcy

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej,
Kierownik Referatu

Burmistrz

3. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena priorytetu
działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
4. Monitorowanie rozwoju sytuacji.
5. Przekazanie informacji o zdarzeniu służbom ratowniczym.
6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej.
7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień:
a) strat w infrastrukturze komunalnej;
b) potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej;
c) środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

8. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
9. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej.
10. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego ważnych komunikatów.
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Przedsięwzięcia
11. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (w przypadku katastrofy budowlanej,
w wyniku której zniszczeniu uległy obiekty inżynierskie drogowe lub kolejowe)..
12. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6.

Wykonawcy

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej,
Burmistrz,
Sekretarz Gminy

13. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych.

14. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1.

Sekretarz Gminy
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DZIAŁANIE SŁUŻBY DYŻURNEJ REFERATU SPRAW
OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ PO OTRZYMANIU
INFORMACJI O ZAMACHU TERRORYSTYCZNYM

Podmiot
opracowujący

SPO – 9G

I.

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Służby Dyżurnej Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej podczas zagrożenia terrorystycznego

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obywatelskich, Sekretarz
Gminy.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wystąpienie zdarzenia,
które nosi znamiona sytuacji
kryzysowej.

Wyjścia

Realizacja działań
kompensujących skutki
sytuacji kryzysowej.

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 19. ust. 3, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o:
1) czasie i miejscu zdarzenia;
2) rodzaju zniszczeń;
3) liczbie poszkodowanych i rannych;
4) zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt;
5) rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność;
6) zagrożeniu środowiska;
7) siłach i środkach zaangażowanych w działania;
8) dotychczasowych i planowanych działaniach.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej,
Kierownik Referatu

2. Podjęcie o zmianie trybu pracy Służby Dyżurnej (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz uruchomieniem
punktu informowania ludności).

Burmistrz

3. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena priorytetu
działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
4. Monitorowanie rozwoju sytuacji.
5. Przekazanie informacji o zdarzeniu służbom ratowniczym.
6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej.
7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień:
a) strat w infrastrukturze komunalnej;
b) potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej;
c) środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

8. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
9. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej.
10. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego ważnych komunikatów.
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Przedsięwzięcia
11. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (w przypadku katastrofy budowlanej,
w wyniku której zniszczeniu uległy obiekty inżynierskie drogowe lub kolejowe)..
12. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6.

Wykonawcy

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej,
Burmistrz,
Sekretarz Gminy

13. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych.

14. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1.

Sekretarz Gminy
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE SŁUŻBY DYŻURNEJ REFERATU SPRAW
OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ PO OTRZYMANIU
INFORMACJI O ZDARZENIU RADIACYJNYM

Podmiot
opracowujący

SPO – 9H

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Służby Dyżurnej Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej , Sekretarz
Gminy .

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wystąpienie zdarzenia,
które nosi znamiona sytuacji
kryzysowej.

Wyjścia

Realizacja działań
kompensujących skutki
sytuacji kryzysowej.

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 19. ust. 3, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1.

Przyjęcie informacji o:
1) czasie i miejscu zdarzenia;
2) rodzaju zniszczeń;
3) liczbie poszkodowanych i rannych;
4) zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt;
5) rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność;
6) zagrożeniu środowiska;
7) siłach i środkach zaangażowanych w działania;
8) dotychczasowych i planowanych działaniach.

2. Podjęcie o zmianie trybu pracy Służby Dyżurnej (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz uruchomieniem
punktu informowania ludności).

Wykonawcy

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej,
Kierownik Referatu

Burmistrz

3. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena priorytetu
działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
4. Monitorowanie rozwoju sytuacji.
5. Prowadzenie mapy sytuacyjnej.
6. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień:
a) liczby zgonów oraz liczby osób napromieniowanych;
b) potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej;
c) środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

7. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
8. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej.
9. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego ważnych komunikatów.
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Przedsięwzięcia
10. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (w przypadku katastrofy budowlanej,
w wyniku której zniszczeniu uległy obiekty inżynierskie drogowe lub kolejowe)..
11. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6.

Wykonawcy

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
Burmistrz,
Sekretarz Gminy

12. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych.

13. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1.

Sekretarz Gminy
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Rodzaj
dokumentu

SPO – 9I

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

DZIAŁANIE SŁUŻBY DYŻURNEJ REFERATU SPRAW
Nazwa
Podmiot
OBYWATELSKICH I OBRONY CYWILNEJ W PRZYPADKU RÓŻNYCH
dokumentu
opracowujący
ZDARZEŃ

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich i
Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Służby Dyżurnej Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej podczas różnych zdarzeń:
1) pożarów;
2) zagrożenia epidemicznego i epidemii;
3) zakłóceń w dostawie: energii, paliw, gazu, energii cieplnej, wody;
4) zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt;
5) zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin;
6) awarii sieci teleinformatycznych;
7) strajków, zamieszek i demonstracji.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej,
Sekretarz Gminy.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wystąpienie zdarzenia,
które nosi znamiona sytuacji
kryzysowej.

Wyjścia

Realizacja działań
kompensujących skutki
sytuacji kryzysowej.

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 19. ust. 3, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o:
1) czasie i miejscu zdarzenia;
2) rodzaju zniszczeń;
3) liczbie poszkodowanych i rannych;
4) zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt;
5) rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność;
6) zagrożeniu środowiska;
7) siłach i środkach zaangażowanych w działania;
8) dotychczasowych i planowanych działaniach.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej,
Kierownik Referatu.

2. Podjęcie o zmianie trybu pracy Służby Dyżurnej (z pełnym rozwinięciem stanowisk oraz uruchomieniem
punktu informowania ludności).

Burmistrz

3. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena priorytetu
działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
4. Monitorowanie rozwoju sytuacji.
5. Przekazanie informacji o zdarzeniu służbom ratowniczym.
6. Prowadzenie mapy sytuacyjnej.
7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień:
a) strat w rolnictwie i infrastrukturze komunalnej;
b) potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej;
c) środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

8. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
9. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej.
10. Obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających oraz umieszczanie na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego ważnych komunikatów.
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Przedsięwzięcia
11. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (zwłaszcza podczas występowania pożarów
wielkoprzestrzennych).
12. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6.

Wykonawcy

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej,
Burmistrz,
Sekretarz Gminy

13. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych.

14. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1.

Sekretarz Gminy

283

Rodzaj
dokumentu

SPO – 9J
Nazwa
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

DZIAŁANIE SŁUŻBY DYŻURNEJ REFERATU SPRW OBYWATELSKICH
Podmiot
I OBRONY CYWILNEJ W RAMACH KRAJOWEGO
opracowujący
SYSTEMU WYKRYWANIA SKAŻEŃ I ALARMOWANIA

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Służby Dyżurnej Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej podczas różnych zdarzeń:

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz – Szef OC Gminy / Radiofoniczna Drużyna Alarmowania (RDA),FOC.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wprowadzenie stanów
nadzwyczajnych
oraz przeprowadzanie
ćwiczeń i treningów.

Wyjścia

Uruchomienie działania
wojewódzkiego systemu
wykrywania
i alarmowania.

Podstawy prawne realizacji procedury

§ 3, pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony
cywilnej województw, powiatów i gmin;
 § 4, pkt 1, lit. d) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 07 stycznia 2013 r.
w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie zarządzenia o uruchomieniu i rozwinięciu wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania.
RDA
2. Przekazanie zarządzenia o uruchomieniu i rozwinięciu wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania.

3. Uruchomianie i rozwijanie elementów wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania.

Burmistrz - Szef OC Gminy,
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

4. Przekazanie informacji do PCZK o uruchomieniu gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania.
5. Opracowanie wstępnej prognozy zagrożenia – na podstawie meldunków otrzymanych od elementów
systemu:
1) wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju;
2) szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia;
3) określenie następstw zdarzenia.

RDA
FOC.

6. Przekazanie prognozy rozwoju sytuacji (w tym o skażeniach) do jednostek nadrzędnych, podległych i
współdziałających oraz sił ratowniczych.
7. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7.

Burmistrz - Szef OC Gminy,
RDA,

8. Opracowanie komunikatów informujących o zalecanych sposobach postępowania dla ludności.

Burmistrz - Szef OC Gminy,
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej.

9. Opracowanie wniosków i propozycji dla Burmistrza – Szefa OC Gminy.
RDA
10. Wymiana informacji z WCZK OUW oraz PCZK.
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE WOJEWÓDZKIEJ DRUŻYNY WYKRYWANIA
ZAGROŻEŃ RADIACYJNYCH

Podmiot
opracowujący

SPO – 10
WBiZK OUW

PROCEDURA REALIZOWANA JEST NA SZCZEBLU WOJEWÓDZKIM PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

WYKORZYSTYWANIE SPRZĘTU Z MAGAZYNU
PRZECIWPOWODZIOWEGO

Podmiot
opracowujący

SPO – 11

I.

20 maja 2019 r.

Referat
Gospodarki
Mieniem i Rolnictwa

Cel procedury
Określenie sposobu wykorzystania sprzętu w sytuacjach kryzysowych.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, Kierownik Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Referat Spraw Obywatelskich i
Obrony Cywilnej
III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia
Zaistnienie sytuacji kryzysowej
wymagającej wsparcia sił
ratowniczych sprzętem
przechowywanym w gminnym
magazynie
przeciwpowodziowym.

Wyjścia

Wydanie sprzętu
do wykonania
określonych prac.

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 7, ust. 1, pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

Na szczeblu gminnym funkcjonuje – Gminny Magazyn Przeciwpowodziowy.
1. Podjęcie decyzji o wydaniu materiałów i sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego (na podstawie
złożonego wniosku lub na zgłoszenie ustne) .
Burmistrz.
2. Wydanie polecenia Kierownikowi Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w sprawie
przygotowania do wydania wskazanego sprzętu, materiałów.
3. Podjęcie działań dot. uruchomienia sprzętu oraz przekazanie informacji o decyzji w sprawie wydzielenia
sprzętu i zasadach jego użyczenia zainteresowanemu

Kierownik Referatu
Gospodarki Mieniem i Rolnictwa,
Kierownik Spraw Obywatelskich i
Obrony Cywilnej

4. Wydanie sprzętu, materiałów na podstawie umowy użyczenia.

Kierownik Referatu
Gospodarki Mieniem i Rolnictwa

5. Prowadzenie bieżącego monitoringu i analizy potrzeb podczas występowania sytuacji kryzysowej, zwłaszcza
uzupełnień w sprzęt i materiały bezpośredniego użycia, a także po zakończeniu działań ratowniczych.

Kierownik Referatu
Gospodarki Mieniem i Rolnictwa,
Kierownik Spraw Obywatelskich i
Obrony Cywilnej
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

OCENIANIE I DOKUMENTOWANIE SZKÓD

Podmiot
opracowujący

SPO – 12

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie sposobu oceniania i dokumentowania strat.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Referat Inwestycji i
Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych,
Komisja ds. szacowania strat w mieniu gminy

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wystąpienie strat wywołanych
klęską żywiołową.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Złożenie do Wojewody
wniosku o udzielenie
dotacji celowej

 Art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 § 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad
oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku
z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych;
 § 2 i 3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 wytyczne Hz. Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca
2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego
dotacji celowych z
budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych
z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym przeciwdziałanie
skutkom takich zdarzeń w przyszłości (z późn. zm)..
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

STRATY W INFRASTRUKTURZE MIENIA GMINY, W ROLNICTWIE, SPRAWY SPOŁECZNE

1. Powołanie gminnej komisji ds. szacowania strat.

Burmistrz,
Kierownik Referatu Gospodarki
Mienia i Rolnictwa, Referat
Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska, Referat Inwestycji i
Pozyskiwania Środków
Pozabudżetowych

2. Sporządzenie protokołu szkód.

Komisja.

3. Zgłoszenie do Wojewody potrzeb związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, na podstawie ustaleń
Komisji.

Burmistrz.

4. Otrzymanie promesy dofinansowania zadań od Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Burmistrz.

5. Zawarcie umowy o dotację z Wojewodą, na podstawie promes wystawionych przez MSWiA.
6. Otrzymanie środków finansowych w ramach dotacji celowej z rezerwy celowej budżetu państwa
na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Burmistrz.

7. Rozliczenie, w zakresie rzeczowym i finansowym przyznanej dotacji.
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

WYRÓWNYWANIE STRAT MAJĄTKOWYCH WYNIKAJĄCYCH
Z OGRANICZENIA W CZASIE STANU NADZWYCZAJNEGO
WOLNOŚCI ORAZ PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Podmiot
opracowujący

SPO – 13

WBiZK OUW

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO,
Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

PRZYZNAWANIE ODSZKODOWAŃ ZA PONIESIONE STRATY
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ZORGANIZOWANEJ
AKCJI SPOŁECZNEJ

Podmiot
opracowujący

SPO – 14

WBiZK OUW

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA ZDZIESZOWIC I WOJEWODY OPOLSKIEGO
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

REFUNDOWANIE KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
UDZIELANYCH W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII

Podmiot
opracowujący

20 maja 2019 r.

SPO – 15
WBiZK OUW

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
I.

Cel procedury
Określenie sposobu refundowania kosztów zwalczania epidemii.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Wojewoda/Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny (PWIS), dyrektorzy Zakładów Opieki Zdrowotnej, świadczeniodawcy
usług medycznych, Burmistrz, Dyrektorzy Wydziałów i Biur Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego:
Biura Dyrektora Generalnego (BDG),
Wydziału Polityki Społecznej (WPS),
Wydziału Finansów i Budżetu WFiB).

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Konieczność skierowania
osób do pracy przy zwalczaniu
epidemii.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Zakończenie zwalczania
 Art. 47 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
zagrożenia epidemicznego
i chorób zakaźnych u ludzi;
lub epidemii.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
Analiza potrzeb w zakresie kierowania osób do pracy przy zwalczaniu epidemii.

Wykonawcy
 PWIS, MGOPS

1. Wystąpienie do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu do pracy
przy zwalczaniu epidemii zawierającej:
1) zakres czynności, do których wykonywania osoba została skierowana;
2) miejsce oraz czas rozpoczęcia wykonywania czynności;
3) czas, na jaki osoba została skierowana do pracy.

 Burmistrz

Decyzję przekazuje się w formie pisemnej:
1) osobie skierowanej do pracy przy zapobieganiu epidemii;
pracodawcy, u którego jest zatrudniona osoba skierowana do pracy przy zapobieganiu epidemii.
2. Opracowanie i wydanie decyzji administracyjnej o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii zawierającej:
1) zakres czynności, do których wykonywania osoba została skierowana;
2) miejsce oraz czas rozpoczęcia wykonywania czynności;
 Wojewoda,
3) czas, na jaki osoba została skierowana do pracy.
 Dyrektor BDG,
 Dyrektor WPS.
3. Decyzję przekazuje się w formie pisemnej:
1) osobie skierowanej do pracy przy zapobieganiu epidemii;
2) pracodawcy, u którego jest zatrudniona osoba skierowana do pracy przy zapobieganiu epidemii.
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4. Opracowanie miesięcznego zestawienia, zawierającego:
1) ilość, rodzaj oraz daty udzielonych świadczeń zdrowotnych wraz ze wskazaniem podstawy ich
finansowania ze środków publicznych;
2) opłatę jednostkową za każdego rodzaju świadczenie zdrowotne, przewidzianą w umowie z oddziałem
wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, na którego obszarze ma siedzibę świadczeniodawca;
3) opłatę jednostkową za każdego rodzaju świadczenie zdrowotne, ustaloną przez świadczeniodawcę,
według kosztów własnych
– na podstawie ewidencji udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz osób, którym tych świadczeń
udzielono, zawierającą:
1) imię, nazwisko oraz numer ewidencyjny PESEL osoby, której udzielono świadczenia zdrowotnego;
2) wskazanie podstawy prawnej sfinansowania z budżetu państwa kosztów udzielonego świadczenia
zdrowotnego, o którym mowa w § 1 pkt 2;
3) datę udzielenia świadczenia zdrowotnego;
4) dane o liczbie i rodzaju udzielonych świadczeń zdrowotnych w odniesieniu do każdej osoby.

 Dyrektorzy Zakładów Opieki
Zdrowotnej, do których zostały
skierowane osoby – na
podstawie powyższej decyzji.

Wystawienie faktury na ogólną kwotę stanowiącą sumę opłat jednostkowych za świadczenia zdrowotne
wymienione w załączonym do niej wyżej wspomnianym zestawieniu.

Przedsięwzięcia
Przekazanie świadczeniodawcy środków finansowych, w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentów
– faktur i zestawień.

Wykonawcy
 Burmistrz
 Referat Budżetowo-Finansowy
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UWAGI:
1) Koszty świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii są finansowane
z budżetu państwa z części, której dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce
udzielania świadczeń.
2) Osobie skierowanej do pracy na podstawie ww. decyzji przysługuje wyłącznie wynagrodzenie
zasadnicze w wysokości nie niższej niż 150 % przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego
przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakładzie wskazanym w tej decyzji lub w innym
podobnym zakładzie, jeżeli w zakładzie wskazanym nie ma takiego stanowiska.
3) Osobie, o której mowa w ust. 10, przysługuje zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania
i wyżywienia, na zasadach określonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokości należności
przysługującej pracownikom państwowych jednostek z tytułu podróży służbowych na obszarze
kraju.
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

WPROWADZANIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH PO ZDARZENIU
RADIACYJNYM

Podmiot
opracowujący

SPO – 16

I.

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

Cel procedury
Określenie sposobu wprowadzenia działań interwencyjnych oraz powiadamiania ludności o sposobach postępowania po wprowadzeniu tych działań.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej , Sekretarz
Gminy.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia
Wystąpienie zdarzenia
radiacyjnego, w wyniku
którego może dojść
do przekroczenia poziomów
interwencyjnych na obszarze
gminy.

Wyjścia

Wdrożenie działań
interwencyjnych.

Podstawy prawne realizacji procedury
 Art. 84 ust. 1, art. 89, ust. 1 oraz art. 90, 91 i 91a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r.
Prawo atomowe;
 § 7, ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie
planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.
 „Plan dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek jodku potasu na
wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie Miasta i Gminy
Zdzieszowice”
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Uzyskanie informacji z WCZK OUW o możliwości przekroczenia lub przekroczeniu poziomów interwencyjnych.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

2. Poinformowanie Burmistrza.

Kierownik
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej.

3. Przekazanie informacji do jednostek.

służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

4. Na podstawie informacji uzyskanej z WCZK OUW realizacja procedury podania ludności informacji
wyprzedzającej – zgodnie z SPO – 2.

Burmistrz

5. Opracowanie rozporządzenia w zakresie wprowadzenia działań interwencyjnych.

Wojewoda Opolski

6. Realizacja wyznaczonych w rozporządzeniu Wojewody zadań w zakresie wprowadzenia działań
interwencyjnych.

Burmistrz,
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej.

7. Przekazanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych przez
wojewodę/ starostę – zgodnie z SPO – 4.

Sekretarz Gminy.

8. Podjęcie decyzji o uruchomieniu punktu informacyjnego dla ludności według – zgodnie z SPO – 1.

Burmistrz.

9. Postępowanie zgodnie z zapisami dokumentów:
Plan dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek jodku potasu na wypadek wystąpienia
zdarzenia radiacyjnego na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice

Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

WPROWADZANIE ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH I OSOBISTYCH

Podmiot
opracowujący

SPO – 17

I.

Cel procedury
Określenie sposobu wprowadzenia do realizacji świadczeń rzeczowych i osobistych.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu ( WKU )

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wniosek o nałożenie
obowiązku wykonania
świadczeń osobistych
i rzeczowych na rzecz
zwalczania klęsk żywiołowych
i likwidacji ich skutków

Wyjścia

Realizacja świadczeń.

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

Podstawy prawne realizacji procedury
 Art. 200, art. 202 ust. 1, art. 208 ust. 1 i 2, art. 210 ust. 1 oraz art. 219 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej;
 § 3, ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie
świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.
 § 5, ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.
 art. 22 ustawy z dn. 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej ;
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
 art. 18 - 30 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz
o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej;
 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym;
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny;
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń
rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie wniosku w sprawie nałożenie świadczeń osobistych lub rzeczowych.

Burmistrz

2. Przygotowanie decyzji oraz wezwania do wykonania świadczenia.

Kierownik Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

3. Wydanie decyzji o nałożeniu świadczeń osobistych lub rzeczowych. Art 219, ust 1 ustawy o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej.

Burmistrz

4. Aktualizacja „Roczny plan świadczeń”.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

5. Na podstawie informacji uzyskanej od organu na rzecz, którego wykonywane ma być świadczenie, wezwanie
osoby, podmiotu do wykonania świadczenia. Art 219, ust 7 ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczpospolitej Polskiej.

Burmistrz
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

OPRACOWYWANIE ZARZĄDZENIA W SPRAWIE
WPROWADZENIA CZASOWYCH OGRANICZEŃ NA OBSZARZE
ZAGROŻENIA, W TYM PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Podmiot
opracowujący

Referat Organizacyjny

SPO – 18

I.

Cel procedury
Określenie sposobu opracowania zarządzenia lub decyzji w sprawie wprowadzenia czasowych zakazów i ograniczeń na obszarze zagrożenia.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Sekretarz Gminy, Radca Prawny, Referat Organizacyjny, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Powstanie zdarzenia
wymagającego wprowadzenia
czasowych ograniczeń na
obszarze zagrożenia, w tym
praw człowieka i obywatela.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Przywrócenie
konstytucyjnego ustroju
państwa, bezpieczeństwa
 Art. 20 i 21, ust. 1 oraz art. 23, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r.
obywateli i porządku
o stanie klęski żywiołowej;
publicznego, oraz
 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 o stanie wyjątkowym.
zapewnienie koordynacji
i kontroli funkcjonowania
administracji rządowej.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Przyjęcie rozporządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia ograniczenia wolności człowieka
i obywatela wynikających ze stanu wyjątkowego oraz obwieszczenia Wojewody Opolskiego wydanego
w związku z realizacją rozporządzenia o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.
2. Przekazanie informacji dot. rozporządzenia i obwieszczenia Burmistrzowi.
3. Przeprowadzenie analizy zakresu wprowadzenia czasowych ograniczeń – obszarowych, podmiotowych
i przedmiotowych oraz trybu i sposobu jego wprowadzenia.

4. Rozpropagowanie obwieszczenia Wojewody Opolskiego – dla STANU WYJĄTKOWEGO.

5. Przygotowanie projektu zarządzenia lub decyzji określającej:
podstawę prawną,
zakres i rodzaj ograniczeń,
obowiązanych podmiotów,
miejsce, dzień i godzinę osobistego stawiennictwa lub realizacji innych ograniczeń,
czas trwania ograniczeń,
pouczenie o odpowiedzialności karnej lub innych skutkach prawnych naruszenia zarządzenia

Wykonawcy
służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
Burmistrz,

Sekretarz Gminy.
Służba Dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej.

Sekretarz Gminy,

– dla STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.
6. Weryfikacja i akceptacja prawna projektu zarządzenia.

Radca Prawny.

7. Wydanie przez Burmistrza zarządzenia wprowadzającego czasowe ograniczenia na obszarze zagrożenia,
w tym praw człowieka i obywatela.

Burmistrz.

8. Przekazanie treści aktu prawnego do publicznej wiadomości – zgodnie z SPO – 4.

Sekretarz Gminy,
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

POZYSKIWANIE OSADZONYCH W ZAKŁADACH KARNYCH

Podmiot
opracowujący

SPO – 19
Nazwa
dokumentu

Referat Spraw
Obywatelskich i
Obrony Cywilnej.

PROCEDURA NIE DOTYCZY
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ WOLONTARIATU PODCZAS
PROGNOZOWANEGO ZAGROŻENIA I JEGO WYSTĄPIENIA

Podmiot
opracowujący

SPO – 20

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie procesu decyzyjnego przy kierowaniu osób do pracy podczas zagrożenia epidemicznego lub wystąpienia epidemii, a także innych
prognozowanych zagrożeń lub ich wystąpienia.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Kierownik Referatu Organizacyjnego, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony Cywilnej.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wyjścia

Sytuacja powodująca
wzmocnienie prowadzących
działania ratownicze,
dodatkowymi siłami – podczas
wystąpienia innych zagrożeń.

Przywrócenie
bezpieczeństwa
obywateli i porządku
publicznego oraz
zapewnienie koordynacji
i kontroli funkcjonowania
administracji
samorządowej.

Podstawy prawne realizacji procedury

Art. 19, ust. 3. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Burmistrz poprzez Służbę dyżurną Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej monitoruje sytuację na
podstawie danych uzyskiwanych w zakresie zabezpieczenia działań ratowniczych.

Burmistrz,
służba dyżurna
Referatu Spraw Obywatelskich i
Obrony Cywilnej

2. Opracowanie decyzji o kierowaniu do wsparcia prowadzących działania ratownicze w rejony zagrożone.

Burmistrz,
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej.

3. Wydanie przez Burmistrza decyzji o skierowaniu w zagrożone rejony dodatkowych sił.

Burmistrz.

4. Ubezpieczenie skierowanych osób od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Kierownik Referatu
Organizacyjnego.
Firma ubezpieczeniowa.

5. Zorganizowanie i przygotowanie:
1) środków transportowych do przewiezienia ww. osób do właściwych rejonów zagrożenia;
2) odzieży roboczej, narzędzi pracy, środków czystości i warunków higieniczno-sanitarnych w miejscu pracy;
3) posiłków regeneracyjnych i napojów.

Kierownik Referatu
Organizacyjnego.

6. Przeszkolenie w zakresie BHP:
1) przed podjęciem pracy;
2) na miejscu pracy.

Kierujący akcją ratunkową lub
osoba przez niego wyznaczona.

7. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie:
1) wyżywienia;
2) zabezpieczenia warunków pracy.

Burmistrz
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

WSPARCIE DZIAŁAŃ ODDZIAŁAMI I PODODDZIAŁAMI
SIŁ ZBROJNYCH

Podmiot
opracowujący

Referat
Spraw Obywatelskich i
Obrony cywilnej

SPO – 21

I.

Cel procedury
Określenie sposobu wnioskowania o wsparcie działań siłami i środkami pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz uzgodnienia ich działań.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej,
Komendant WKU w Opolu

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wyjścia


Powstanie zdarzenia

wymagającego wsparcia
Zakończenie działań
cywilnych sił i środków
oddziałów i pododdziałów
Sił Zbrojnych RP.
ratowniczych przez oddziały

i pododdziały Sił Zbrojnych RP.

Podstawy prawne realizacji procedury

Art. 25 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
§ 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu
skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu;
Art. 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Monitorowanie i ocenianie efektywności działań ratowniczych podczas akcji ratunkowej.

2. Analiza sytuacji kryzysowej i podjęcie decyzji o zwrócenie się z wnioskiem o wsparcie działań oddziałami
i pododdziałami Sił Zbrojnych.

3. Skierowanie wniosku do Wojewody Opolskiego o udział wojska do wsparcia sił i środków biorących udział
w akcji ratunkowej.
4. Do zadań oddziałów i pododdziałów wojskowych należy:
1) współudział w monitorowaniu zagrożeń;
2) wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obszarze występowania
zagrożeń;
3) wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych;
4) ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia;
5) wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do czasowego przebywania
ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach;
6) współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania zagrożeń;
7) izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej;
8) wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagrożonych obiektach
budowlanych i zabytkach;
9) prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub materiałów
wybuchowych będących w zasobach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
10) usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił i środków będących
na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
11) likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych;
12) usuwanie skażeń promieniotwórczych;
13) wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej;
14) współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych;
15) udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych;

Wykonawcy
służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich i Obrony
Cywilnej.
Burmistrz,
Kierownik
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej.
Burmistrz,
Kierownik
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej.

Siły Zbrojne RP
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Przedsięwzięcia
5. Po otrzymaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej o skierowaniu pododdziałów do wsparcia akcji ratunkowej
– koordynacja działań w tym zakresie.

Wykonawcy
Burmistrz.

6. Wskazanie celów dowódcy wydzielonego pododdziału do wsparcia akcji ratunkowej, zgodnie z zakresem
podanym przez Ministra Obrony Narodowej.

Burmistrz.

7. Organizacja logistycznego zabezpieczenia działań wydzielonych pododdziałów Sił Zbrojnych.

Burmistrz.

8. Podjęcie decyzji o zakończeniu działania przez wydzielone pododdziały Sił Zbrojnych.

Burmistrz,
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej.
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

WSPARCIE EWAKUACJI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

Podmiot
opracowujący

SPO – 22

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie sposobu wsparcia przez Starostę Krapkowickiego jednostki samorządu terytorialnego realizującej ewakuację.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Starosta, Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Powstanie zdarzenia
wymagającego wsparcia
cywilnych sił i środków
ratowniczych przez Starostę

Wyjścia

Udzielenie pomocy
w zakresie ewakuacji.

Podstawy prawne realizacji procedury
 § 3, pkt 8, 9, 10, 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin;
 „Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia gminy Zdzieszowice”.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Monitorowanie powstałego zagrożenia i przedsięwzięć realizowanych przez cywilne siły i środki w zakresie
ewakuacji.

2. Przygotowanie wniosku Burmistrza o wsparcie ewakuacji i przekazanie go Staroście wraz z niezbędnymi
informacjami.
3. Zarządzenie wsparcia ewakuacji.

Wykonawcy
służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
Burmistrz,
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
Starosta.

4. Realizacja ww. zadania
Wykonawcy przedsięwzięć.
5. Bieżące współdziałanie z wspierającymi.
6. Nadzorowanie wykonania.

Burmistrz

7. Odwołanie wsparcia ewakuacji.

Starosta.
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

WNIOSKOWANIE O WPROWADZENIE
STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Podmiot
opracowujący

SPO – 23

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie sposobu opracowania wniosku do Rady Ministrów poprzez Wojewodę Opolskiego.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Sekretarz
Gminy

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia
Powstanie zdarzenia
wymagającego podjęcia
decyzji o opracowaniu wniosku
o wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej na danym
obszarze.

Wyjścia
Otrzymanie informacji
o wprowadzeniu lub
odmowie wprowadzenia
stanu klęski przez Radę
Ministrów na danym
obszarze.

Podstawy prawne realizacji procedury

Art. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Analiza przesłanek sygnalizujących o potrzebie wystąpienia z wnioskiem o wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej.

Burmistrz,
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

2. Podjęcie decyzji o konieczności wystąpienia z wnioskiem do Rady Ministrów poprzez Wojewodę Opolskiego
o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej i przygotowanie stosownego wniosku, który powinien zawierać:
1) ocenę stanu zagrożenia mającego znamiona klęski żywiołowej i ewentualną prognozę jego rozwoju
z przewidywanymi skutkami;
2) określenie obszaru gminy objętego klęską żywiołową;
3) propozycje dotyczące zakresu ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela;
4) uzasadnienie konieczności wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.

Burmistrz,
Kierownik Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej,
Sekretarz Gminy.

3. Wysłanie wniosku.

Sekretarz Gminy.

4. Po wydaniu rozporządzenia przez Radę Ministrów przekazanie do publicznej wiadomości
– zgodnie z SPO – 4.

Sekretarz Gminy.
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

WYDANIE ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY,
W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU WYJĄTKOWEGO
TYLKO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA

Podmiot
opracowujący

SPO – 24
Nazwa
dokumentu

WBZK– OUW

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

OGŁASZANIE PRZEZ WOJEWODĘ STANU ZAGROŻENIA
EPIDEMICZNEGO LUB EPIDEMII

Podmiot
opracowujący

SPO – 25
BDG
OUW

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO

314

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

WPROWADZANIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ PODCZAS
STANU EPIDEMII LUB ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Podmiot
opracowujący

MGOPS

SPO – 26

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
I.

Cel procedury
Określenie sposobu przeprowadzenia obowiązkowych szczepień.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Przewodniczący Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK), kierownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS),

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wniosek Burmistrza do
Wojewody Opolskiego, po
uzgodnieniu
z
Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym o wprowadzenie
obowiązku na terenie miasta i
gminy szczepień w stanie
zagrożenia epidemicznego lub
epidemii.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Ogłoszenie/odwołanie
 art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
stanu zagrożenia
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
epidemiologicznego
lub stanu epidemii.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy
Burmistrz Zdzieszowic,

1. Złożenie wniosku wraz z uzasadnieniem do Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia na terenie miasta
i gminy obowiązku szczepień.

PSSE,
MGOPS.

2. Poinformowanie mieszkańców miasta i gminy o obowiązkach wynikających z rozporządzenia
- zgodnie z SPO - 4, wydając komunikat, który opublikowany będzie informacje na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego i w lokalnych mediach.

3. Wyznaczenie placówek służby zdrowia stanowiących jednostki organizacyjne podległych Burmistrzowi do
przeprowadzenia szczepień

Przewodniczący GCZK,
GCZK,

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna

4. Nadzór nad realizacją obowiązku szczepień.
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

URUCHAMIANIE MIEJSC KWARANTANNY I IZOLACJI
WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM LOGISTYCZNYM

Podmiot
opracowujący

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

SPO – 27

I.

Cel procedury
Określenie procesu decyzyjnego uruchomienia zaplanowanych miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz/ Rada Miasta (RM), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE), kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
(GCZK), dyrektorzy placówek, w których zaplanowano zorganizowanie izolatoriów i kwarantannę, Komendant Powiatowy Policji (KPP), kierownicy
Referatów Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy :




III.

Zarządzania Kryzysowego;
MGOPS;
Budżetowo-Finansowy.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Sytuacja wymagająca
uruchomienia miejsc do
izolacji lub kwarantanny.

Zorganizowanie miejsc
do izolacji lub
kwarantanny.

Podstawy prawne realizacji procedury

 art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy
Burmistrz Zdzieszowic;

1. Analiza sytuacji epidemicznej prognoza jej rozwoju wskazująca na podjęcie decyzji o uruchomieniu
organizacji miejsc do izolacji lub kwarantanny.

GZZK;
MGOPS.

2. Przekazanie decyzji do dyrektora/rów placówek o uruchomieniu określonych ilości miejsc do izolacji
lub kwarantanny wyznaczonych dla miasta i gminy.

3. Przygotowanie - uruchomienie miejsc do izolacji lub kwarantanny
4. Wystąpienie do Wojewody Opolskiego o skierowanie wytypowanych osób do pracy w izolatoriach
i miejscach przeznaczonych na kwarantannę - na podstawie decyzji.

Przewodniczący GCZK
we współdziałaniu z Urzędem Miejskim.
Dyrektorzy wyznaczonych placówek
służby zdrowia
Burmistrz Zdzieszowic
Komendant Powiatowy Policji,

5. Zapewnienie ochrony miejsc izolacji lub kwarantanny, przygotowanie odpowiedniej ilości miejsc.

6. Sprawdzenie przygotowania obiektów przeznaczonych jako miejsca izolacji lub kwarantanny.

7. Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o refundację kosztów zorganizowania
i utrzymywania miejsc izolacji lub kwarantanny - zgodnie z SPO - 15.

Dyrektorzy wybranych placówek służby
zdrowia.
przedstawiciele Burmistrza we
współdziałaniu z przedstawicielami
PSSE i Urzędu Miejskiego.
Burmistrz Zdzieszowic,
Skarbnik Gminy.
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SPO – 28

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

PODWYŻSZANIE STANU GOTOWOŚCI SZPITALI

Podmiot
opracowujący

WBiZK OUW

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ JEDNOSTEK SYSTEMU
PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Podmiot
opracowujący

SPO – 29

OUW – WBiZK

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ JEDNOSTEK SYSTEMU
PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W PRZYPADKU STRAJKU PRACOWNIKÓW SYSTEMU

Podmiot
opracowujący

SPO – 30

WBiZK OUW

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO

.
Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

OPRACOWANIE WNIOSKU DO MINISTRA GOSPODARKI
W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA DOSTAW PALIWA
– ZMNIEJSZENIA ZAPASÓW

Podmiot
opracowujący

SPO – 31

WBiZK OUW

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

WYDAWANIE UPOWAŻNIEŃ DO ZAKUPU PALIW
I NADZOROWANIE ICH DYSTRYBUCJI

Podmiot
opracowujący

SPO – 32
WBiZK OUW

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

UDZIELANIE POMOCY TURYSTOM

Podmiot
opracowujący

SPO – 33
Nazwa
dokumentu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Nazwa
dokumentu

ZAWIESZANIE ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO I WYZNACZANIE PEŁNOMOCNIKA
DO KIEROWANIA DZIAŁANIAMI

SPO – 34

Data

Podmiot
SP W KRAPKOWICACH
opracowujący

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

KONTROLOWANIE FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W STANIE WYJĄTKOWYM

Podmiot
opracowujący

SPO – 35
WBiZK OUW

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

ZAWIESZANIE ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO I WYZNACZANIE KOMISARZA RZĄDOWEGO

Podmiot
opracowujący

SPO – 36
WBiZK OUW

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

OGRANICZANIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ W DRODZE
ROZPORZĄDZENIA, POPRZEZ OKRESOWE ZAWIESZANIE
DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH

Podmiot
opracowujący

SPO – 37

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO I KURATORA OSWIATY
I.

Cel procedury
Określenie sposobu ograniczania działalności edukacyjnej.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Zastępca Burmistrza, Kierownik Referatu Organizacyjnego, Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Konieczność zawieszenia
działalności edukacyjnej

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Odwołanie stanu
wyjątkowego lub ustanie
 Art. 21, pkt 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym.
konieczności zawieszenia
działalności edukacyjnej.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie zarządzenia Wojewody w sprawie zawieszenia zajęć dydaktycznych.

Burmistrz,

2. Rozpowszechnienie zarządzenia Wojewody – zgodnie z SPO – 4.

Kierownik Referatu
Organizacyjnego,
Dyrektor Biura AdministracyjnoEkonomicznego Oświaty

3. Nadzór nad przestrzeganiem zawieszenia zajęć dydaktycznych i monitorowanie konieczności jego utrzymania.

Zastępca Burmistrza,
Dyrektor Biura AdministracyjnoEkonomicznego Oświaty
.
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

POSTĘPOWANIE I WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWACH
ODOSOBNIENIA OSÓB

Podmiot
opracowujący

SPO – 38
WBiZK OUW

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO

SPO – 39

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

Nazwa
dokumentu

WPROWADZANIE CENZURY

Podmiot
opracowujący

BDG - OUW

PROCEDURA REALIZOWANA JEST PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

REALIZOWANIE USŁUG POCZTOWYCH
NA OBSZARACH OBJĘTYCH ZAGROŻENIEM

Podmiot
opracowujący

Referat
Organizacyjny

SPO – 40

I.

Cel procedury
Zapewnienie realizacji usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz/ Przewodniczący Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK), przedstawiciele PPUP Poczta Polska Region Zdzieszowice
oraz operatorzy pocztowi (firmy kurierskie).

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wystąpienie zagrożenia ciągłości
usług pocztowych w relacji:
Burmistrz a jednostki
organizacyjne mieszczące się na
terenie Miasta i Gminy
Zdzieszowice.

Wyjścia

Ujęcie ograniczeń
funkcjonowania usług
pocztowych we
wprowadzonych przez
Wojewodę
rozporządzeniach
porządkowych.

Podstawy prawne realizacji procedury
 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe;
 § 3 i 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie
planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach
szczególnych zagrożeń;
 § 2, 3 i 4 rozporządzenia Ministra Transportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w
sprawie wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności,
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Analiza sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia ciągłości usług pocztowych:
1) ustalenie podmiotów priorytetowych do zapewnienia ciągłości obsługi pocztowej
na terenie miasta i gminy.
2. Przygotowanie i przekazanie informacji dotyczącej pkt. 1 do operatorów pocztowych zawierającej
ponadto: rodzaj zagrożenia, sposób postępowania doręczycieli, zalecenia do bezwzględnego
przestrzegania podczas podejmowania określonych czynności.
3. Działania podjęte przez PPUP Poczta Polska oraz innych operatorów pocztowych (firmy kurierskie):
1) wstępne:
a) analiza sytuacji,
b) ustalenie ilości placówek pocztowych, ilości pracowników oraz zakresu terytorialnego
działania placówek,
c) przesłanie do WCZK informacji o realizacji zadań, a szczególnie informacji dotyczących
obsługi priorytetowej firm o szczególnym znaczeniu,
d) zapewnienie ciągłości świadczenia usług dla podmiotów priorytetowych na terenach
zagrożonych;
2) główne:
a) wyznaczenie zakresu działań dla placówek pocztowych i pracowników znajdujących się na
terenie zagrożonym,
b) przekazanie zadań do placówek pocztowych na terenie zagrożonym,
c) wyposażenie pracowników w osobiste środki ochrony.

Wykonawcy

Przewodniczący
GzZK,
Kierownik Referatu Organizacyjnego

PPUP Poczta Polska,
firmy kurierskie.

Kierownik Referatu Organizacyjnego
4. Przyjmowanie informacji od operatorów o realizacji przedmiotowych zadań.
5. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił
Zbrojnych RP - zgodnie z SPO - 21.
Burmistrz Zdzieszowic
6. Realizacja rozporządzenia Wojewody Opolskiego, o wstrzymaniu lub ograniczeniu świadczenia usług
i przekazanie tej informacji operatorom pocztowym.
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Data

Nazwa
dokumentu

URUCHAMIANIE ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH

Podmiot
opracowujący

SPO – 41

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

I.

Cel procedury
Określenie działań umożliwiających rozwinięcie zastępczych miejsc szpitalnych, uzupełniających istniejącą łóżkową bazę szpitalną powiatu
krapkowickiego, wynikającą z potrzeb spowodowanych wystąpieniem określonej sytuacji kryzysowej.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Kierownik
ZMSz Nr 2 w Zdzieszowicach

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wystąpienie sytuacji
kryzysowej, powodującej
konieczność uzupełnienia
istniejącej łóżkowej bazy
szpitalnej powiatu
krapkowickiego.

Wyjścia
Zorganizowanie
odpowiedniej liczby
zastępczych miejsc
szpitalnych
– uzupełniających
istniejącą łóżkową bazę
szpitalną – w pełni
zabezpieczającą aktualne
potrzeby.

Podstawy prawne realizacji procedury
 § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków
i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na
potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.
 Zarządzenie Nr 173/15 Wojewody Opolskiego z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie
liczby i lokalizacji zastępczych miejsc szpitalnych w województwie opolskim
 Plan organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie
Miasta i Gminy Zdzieszowice Zespół ZMSZ NR - 2
w oparciu o budynek Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach

329

IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjmowanie informacji o sytuacji i przekazywanie ich Burmistrzowi.

Służba Dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

2. Otrzymanie decyzji Wojewody o uruchomieniu zastępczych miejsc szpitalnych.

Służba Dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

3. Przekazanie decyzji o uruchomieniu zespołów zastępczych miejsc szpitalnych Burmistrzowi oraz Kierownikowi
ZMSz Nr 2 Zdzieszowicach.

Służba Dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej

4. Uruchomienie zespołu i rozwinięcie zastępczych miejsc szpitalnych zgodnie z Planem organizacji
i funkcjonowania zespołu zastępczych miejsc szpitalnych Nr 2 w oparciu o budynek Szkoły
Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach

Burmistrz,
Służba Dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
Kierownik ZMSz Nr 2

5. Realizacja decyzji Wojewody o zakończeniu działalności zespołów zastępczych miejsc szpitalnych

Burmistrz,
Służba Dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej
Kierownik ZMSz Nr 2
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SPO – 42
Nazwa
dokumentu

I.

WPROWADZANIE, ZMIANA I ODWOŁANIE STOPNI ALARMOWYCH

Data

20 maja 2019 r.

Referat Spraw
Podmiot
Obywatelskich
opracowujący
i Obrony
Cywilnej

Cel procedury
Określenie działań umożliwiających realizację zadań po wprowadzeniu stopni alarmowych i stopni alarmowych CRP, w związku z wystąpieniem
zagrożenia terrorystycznego.

II.
Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz/ Sekretarz Gminy, służba dyżurna Wydziału Spraw Społeczno-Obywatelskich i Obronnych, Naczelnik Wydziału Spraw SpołecznoObywatelskich i Obronnych, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), pracownicy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, kierownicy
jednostek organizacyjnych gminy Zdzieszowice.
III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia
Wystąpienie zagrożenia
terrorystycznego,
powodującego
wprowadzenie stopni
alarmowych lub stopni
alarmowych CRP.

Wyjścia
Ustąpienie zagrożenia
terrorystycznego.

Podstawy prawne realizacji procedury
 Art. 19, ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym;
 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie
zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach
alarmowych i stopniach alarmowych CRP ;
 Obwieszczenie Marszałka Sejmu rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy o działaniach
antyterrorystycznych;
 pkt 19 załącznika Nr 5 zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia
12 października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur
systemu zarządzania kryzysowego.
 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
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IV. Opis postępowania

Przedsięwzięcia
WPROWADZANIE, ZMIENIANIE I ODWOŁYWANIE STOPNI ALARMOWYCH I STOPNI
ALARMOWYCH CRP PRZEZ PREZESA RADY MINISTRÓW/ MINISTRA WLAŚCIWEGO
SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Wykonawcy

DO

6. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia określonego stopnia alarmowego lub stopnia
alarmowego CRP.
7. Wydanie zarządzenia o zmianie stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP lub jego odwołaniu.

 Prezes Rady Ministrów /
Minister właściwy ds. spraw
wewnętrznych

12. Realizacja zadań określonych w zarządzeniach wprowadzających, zmieniających i odwołujących
stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP, a w szczególności:
11) zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego / w przypadku zaistnienia
potrzeby/;
12) powiadomienie:
– kierowników jednostek organizacyjnych gminy ;
13) uruchomienie i realizacja modułu zadaniowego dla Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

 Burmistrz,
 Służba Dyżurna Referat
Spraw Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
 GZZK,
 Sekretarz Gminy,
 pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zdzieszowicach

13. Przekazanie wniosku do Wojewody Opolskiego o udzielenie pomocy w zakresie sił i środków
podczas realizacji zadań.

 Burmistrz.

14.

Monitorowanie zadań realizowanych przez gminne jednostki organizacyjne.

15.

Opracowanie meldunku i przesłanie do WCZK OUW.

 Służba Dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
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RODZAJE STOPNI ALARMOWYCH
Wyższy stopień alarmowy i stopień alarmowy CRP może być wprowadzony z pominięciem niższych stopni. Stopnie alarmowe i stopienie
alarmowe CRP mogą być wprowadzane rozdzielnie lub łącznie. W przypadku wprowadzenia różnych stopni alarmowych i różnych stopni
alarmowych CRP należy wykonać zadania przewidziane dla stopnia wyższego.
Pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) i stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP, można wprowadzić w przypadku uzyskania
informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia.
Drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) i stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO-CRP) można wprowadzić w przypadku zaistnienia
zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, jednak konkretny cel ataku nie został
zidentyfikowany.
Trzeci stopień alarmowy (stopień CHARLIE) ) i stopień alarmowy CRP (stopień CHARLIE-CRP) można wprowadzić w przypadku:
1) wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym, godzącego w:
a) bezpieczeństwo lub porządek publiczny albo
b) bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej, albo
c) bezpieczeństwo innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej
lub
2) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub
3) uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym, którego skutki mogą dotyczyć
obywateli polskich przebywających za granicą lub instytucji polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej.
Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA) i stopień alarmowy CRP (stopień DELTA-CRP) można wprowadzić w przypadku:
1) wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym powodującego zagrożenie:
a) bezpieczeństwa lub porządku publicznego albo
b) bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, albo
c) bezpieczeństwa innego państwa lub organizacji międzynarodowej oraz stwarzającego zagrożenie dla Rzeczypospolitej Polskiej, lub
2) gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym, które ma być
wymierzone w obywateli polskich przebywających za granicą lub w instytucje polskie albo polską infrastrukturę mieszczące się poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.
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1.

Współdziałanie między siłami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięć planowanych
na wypadek sytuacji kryzysowej

SCHEMAT WSPÓŁDZIAŁANIA
BURMISTRZ
ZDZIESZOWIC

Starosta Powiatu

STAŁY DYŻUR
TEL. 4064-400
FAX. 4064-444
/współdziałanie/
Sam.stanowiska/referaty/
Szefowie sąsiednich gmin

Sołectwa
Januszkowice tel.789 048 715
Rozwadza
Krępna

tel. 509 992 337

Sekretarz Urzędu tel. 40 64-410
Ref. Spraw Obywatelskich
i Obrony Cywilnej tel. 40 64-445

tel.519 639 089
Referat Organizacyjny tel.40 64-411

Jasiona

tel. 665 515 418

Oleszka

tel. 501 608 935

Ref. Inwestycji i Pozyskiwania Środków
Pozabudżetowych. tel.40 64-452

Żyrowa

tel. 503 814 281

Ref. Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
tel. 40 64-440
Ref. Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska tel. 40 64-440

Komenda PSP Krapkowice
tel.4079-700
Komisariat Policji Z-ce
tel.4844-207
Straż Miejska UM Z-ce
tel.40 64-417
Służba Zdrowia tel.4842-400

Gogolin tel.4666-240
Kędzierzyn Koźle tel.4822-087
Leśnica tel.4615-281
Reńska Wieś tel.4820-348
Walce tel.4660-108

Pogotowie gaz. tel. 992 / 112
Pogot.Energetyczne tel. 32 606 0 606
lub 911/112

Pog.Wodno-Kanaliz
tel. 77 544 59 41
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WSPÓŁDZIAŁANE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ
GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
SYTUACJA
KRYZYSOWA








– DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE
Komórki organizacyjne odpowiedzialne za
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE



pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji
na potrzeby zarządzania kryzysowego,
współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej, w tym gmin sąsiednich oraz
Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego,
współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
poszukiwawcze i humanitarne.
DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE
przyjmuje informację o zdarzeniu i przekazuje ją Burmistrzowi,
realizuje zadania zawarte w „Regulaminie Gminnego Centrum
Zarządzania Kryzysowego”,
utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami)
zaangażowanymi w działania,
na bieżąco informuje PCZK o realizowanych i planowanych
działaniach.

BURMISTRZ


PODMIOT WIODĄCY
- w zależności od rodzaju zagrożenia
SZEF WŁAŚCIWEJ SŁUŻBY – kieruje bezpośrednimi
działaniami przywracającymi stan normalnego
funkcjonowania
 przyjmuje i realizuje wspólny wariant działania,
 wydaje dyspozycje podległym jednostkom,
 ocenia skutki podejmowanych działań,
 uzyskuje bieżące informacje, prognozy,
 przedstawia na posiedzeniu GZZK rozwój sytuacji
i przebieg działań,
 koordynuje wykonywanie ustaleń GZZK,
NA BIEŻĄCO INFORMUJE Burmistrza O ROZWOJU
SYTUACJI – poprzez GCZK.













realizuje zadania ujęte w Gminnym Planie Zarządzania
Kryzysowego,
uruchamia Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego,
wydaje stosowne akty prawa miejscowego,
ogłasza stan pogotowia/alarmu przeciwpowodziowego,
epidemicznego,
koordynuje działania zaangażowanych sił organów
administracji publicznej i innych podmiotów,
wnioskuje o wsparcie działań oddziałami Sił Zbrojnych
RP, o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.
Referaty i samodzielne stanowiska
Urzędu Miejskiego
w obszarze opiniodawczo-doradczym
Stanowisko ds. obrony cywilnej, obronności
Referat ds. Gospodarki Mieniem i Rolnictwa,
Informatyk,
Referat Finansów,
Stanowisko ds. organizacyjnych,

POWIATOWE CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
SĄSIEDNICH GMIN

STANOWISKO DS. obrony cywilnej i obronności
 prowadzi ocenę zagrożenia dotyczącego gminy,
 dostarcza niezbędnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji
dla potrzeb gminy i GZZK,
 koordynuje wsparcie ewakuacji dla sąsiednich jednostek
samorządu terytorialnego,
 planuje wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych,
 planuje wsparcie podmiotów prowadzących działania oraz
sąsiednich jednostek samorządu terytorialnego środkami
znajdującymi się w magazynie sprzętu OC.






Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie w
Opolu/ Nadzór Wodny Krapkowice


PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE
 dokonują przeglądu własnych procedur i możliwości,
 udzielają podmiotowi wiodącemu informacji, prognoz i innych
form wsparcia – zgodnie z zapotrzebowaniem,
 wydają dyspozycje podległym (nadzorowanym) jednostkom
organizacyjnym o skierowaniu wsparcia,
 koordynują działanie podległych (nadzorowanych) jednostek,
 monitorują sytuację,
 na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym.

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 ocenia występujące i potencjalne zagrożenia mogące mieć
wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozuje te
zagrożenia,
 przygotowuje propozycje działań i przedstawia staroście
wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania
działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania
Kryzysowego,
 przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane
z zagrożeniami,
 opiniuje Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego.

Referat GKMiR – stanowisko ds. dróg
monitoruje stan dróg i drogowych obiektów
inżynierskich, współdziała w tym zakresie
z zarządcami dróg
wprowadza ograniczenia/zamyka drogi,
wyznacza objazdy,
współdziała z GCZK w zakresie wymiany informacji.



monitoruje sytuację na ciekach wodnych, w tym stan
wałów przeciwpowodziowych, urządzeń
melioracyjnych itp.,
współdziała z GCZK w zakresie wymiany informacji.

LEGENDA:
OBSZAR DECYZYJNY
OBSZAR WYMIANY INFORMACJI
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2. WSPÓŁDZIAŁANE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
BURMISTRZ

WOJEWODA
Wnioskuje o wprowadzenie
stanu klęski żywiołowej

POWIATOWE CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

WNIOSKUJE DO WOJEWODY O WPROWADZENIE
STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ










realizuje przedsięwzięcia wynikające z rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej,
realizuje zadania ujęte w Gminnym Planie Zarządzania
Kryzysowego,
koordynuje i kontroluje funkcjonowanie administracji
rządowej i samorządowej,
wnioskuje do Wojewody o zawieszenie i jednostek
samorządu terytorialnego i wyznaczenie pełnomocnika do
kierowania działaniami
wyznacza podmiot wiodący – w zależności od rodzaju
zagrożenia, które skutkowało wprowadzeniem stanu klęski
żywiołowej,
wydaje stosowne akty prawa miejscowego,
wprowadza czasowe ograniczenia, w tym praw człowieka
i obywatela,
koordynuje działania zaangażowanych sił organów
administracji publicznej i innych podmiotów,
wnioskuje o wsparcie działań oddziałami Sił Zbrojnych RP.

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
















Referaty i samodzielne stanowiska
Urzędu
w obszarze opiniodawczo-doradczym
Stanowisko ds. obrony cywilnej, obronności
Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
Informatyk,
Referat Budżetowo-Finansowy
Referat Organizacyjny

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 ocenia występujące i potencjalne zagrożenia mogące mieć
wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozuje te
zagrożenia,
 przygotowuje propozycje działań i przedstawia Burmistrzowi
wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań
ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego,
 przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane
z zagrożeniami,
 opiniuje Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego.

pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji
na potrzeby zarządzania kryzysowego,
współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej, w tym gmin sąsiednich oraz Powiatowym
Centrum Zarządzania Kryzysowego,
współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
poszukiwawcze i humanitarne.
DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE
przyjmuje informacje o sytuacji i przekazuje je Burmistrzowi ,
realizuje zadania zawarte w „Regulaminie Gminnego Centrum
Zarządzania Kryzysowego”,
utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami)
zaangażowanymi w działania,
na bieżąco informuje PCZK o realizowanych i planowanych
działaniach.

CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO SĄSIEDNICH GMIN

STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ i OBRONNOSCI
 prowadzi ocenę zagrożenia dotyczącego województwa,
 dostarcza niezbędnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji
dla potrzeb Burmistrza i GCZK,
 planuje wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych,
 planuje wsparcie środkami znajdującymi się w magazynach
sprzętu OC i przeciwpowodziowego.

PODMIOT WIODĄCY – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE




kieruje działaniami organów administracji rządowej
i samorządowej w związku ze stanem klęski żywiołowej,
określa zakres wsparcia,
utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami,
jednostkami zaangażowanymi w działania oraz Gminne
Centrum Zarządzania Kryzysowego.

NA BIEŻĄCO INFORMUJE Burmistrza O ROZWOJU
SYTUACJI – poprzez GCZK.

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE
 udzielają podmiotowi wiodącemu informacji, prognoz
i innych form wsparcia – zgodnie z zapotrzebowaniem,
 wydają dyspozycje podległym (nadzorowanym) jednostkom
organizacyjnym o skierowaniu do wsparcia,
 koordynują działanie podległych (nadzorowanych)
jednostek,
 monitorują sytuację,
 na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym.

LEGENDA:
OBSZAR DECYZYJNY
OBSZAR WYMIANY INFORMACJI
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3. WSPÓŁDZIAŁANE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ PODCZAS STANU WYJĄTKOWEGO
POWIATOWE CENTRUM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

BURMISTRZ

WOJEWODA








obwieszcza wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie gminy
realizuje stosowne zadania ujęte w rozporządzeniu Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wprowadzenia stanu
wyjątkowego:
wyznacza podmiot wiodący – w zależności od rodzaju zadań
zawartych w ww. rozporządzeniu oraz zagrożenia, które
skutkowało wprowadzeniem stanu wyjątkowego,
koordynuje i kontroluje funkcjonowanie administracji rządowej
i samorządowej,
wydaje stosowne akty prawa miejscowego,
koordynuje działania zaangażowanych sił organów administracji
publicznej i innych podmiotów,
wnioskuje o wsparcie działań oddziałami Sił Zbrojnych RP.

GMINNE CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO














Referaty i samodzielne stanowiska
Urzędu Miejskiego
w obszarze opiniodawczo-doradczym
Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej,
Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa,
Informatyk,
Referat Finansów,
Stanowisko ds. organizacyjnych,




pełni całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji
na potrzeby zarządzania kryzysowego,
współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej, w tym gmin sąsiednich oraz Powiatowym
Centrum Zarządzani Kryzysowego,
współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
poszukiwawcze i humanitarne.
DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE
przyjmuje informacje o sytuacji i przekazuje je staroście,
realizuje zadania zawarte w „Regulaminie Gminnego Centrum
Zarządzania Kryzysowego”,
utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami)
zaangażowanymi w działania,
na bieżąco informuje PCZK o realizowanych i planowanych
działaniach.

CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO SĄSIEDNICH GMIN

Wójtowie i Burmistrzowie sąsiednich
gmin
BURMISTRZ ZDZIESZOWIC
– DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE
CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

STANOWISKO DS. Obronnych i OBRONY CYWILNEJ,
 prowadzi ocenę zagrożenia dotyczącego gminy,
 dostarcza niezbędnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji
dla potrzeb Burmistrza i GCZK,
 planuje wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych,
 planuje wsparcie środkami znajdującymi się w magazynach
sprzętu OC.
GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 ocenia występujące i potencjalne zagrożenia mogące mieć
wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozuje te
zagrożenia,
 przygotowuje propozycje działań i przedstawia wójtowi
wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania
działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania
Kryzysowego,
 przekazuje do wiadomości publicznej informacje związane
z zagrożeniami,
 opiniuje Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego.

LEGENDA:

Gminne jednostki organizacyjne
 ZDZIESZOWICE

PODMIOT WIODĄCY – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE




kieruje działaniami organów administracji rządowej
i samorządowej w związku ze stanem wyjątkowym,
określa zakres wsparcia,
utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami,
jednostkami zaangażowanymi w działania oraz Gminnym
Centrum Zarządzania Kryzysowego.

NA BIEŻĄCO INFORMUJE BURMISTRZA O ROZWOJU
SYTUACJI – poprzez GCZK.

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE
 udzielają podmiotowi wiodącemu informacji, prognoz
i innych form wsparcia – zgodnie z zapotrzebowaniem,
 wydają dyspozycje podległym (nadzorowanym) jednostkom
organizacyjnym o skierowaniu do wsparcia,
 koordynują działanie podległych (nadzorowanych)
jednostek,
 monitorują sytuację,
 na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym.

OBSZAR DECYZYJNY
OBSZAR WYMIANY INFORMACJI
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III. ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO
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1. Procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej (PZK)
Numer
procedury

Nazwa procedury

Strona

PZK – 1

Działanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Krapkowicach podczas zagrożenia
powodziowego lub wystąpienia powodzi

342

PZK – 2

Działanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krapkowicach podczas zagrożenia powodziowego lub
wystąpienia powodzi

344

PZK – 3

Działanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach podczas sytuacji kryzysowych

348

PZK – 4

Działanie Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach podczas sytuacji kryzysowych

351

PZK – 5

Działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach podczas pożarów i katastrof budowlanych

351

PZK – 6

Działanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu podczas skażenia chemiczno-ekologicznego

360

PZK – 7

Działanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii

362

PZK – 8

Działanie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Opolu, Region SN i nN w Strzelcach Opolskich, podmiotu odpowiedzialnego za
dostarczanie i dystrybucję energii podczas zakłóceń w dostawach energii

366

PZK – 9

Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Gazownia w Krapkowicach,
podmiotu odpowiedzialnego za dostawę i dystrybucję gazu podczas zakłóceń w dostarczaniu gazu

370

PZK – 10

Działanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach podczas zakłóceń w dostarczaniu wody (skażenia
ujęcia wody)

372

PZK – 11

Działanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego – drogi powiatowe podczas katastrofy drogowej

374

PZK – 12

Działanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu podczas katastrofy drogowej – nie dotyczy gminy

374

PZK – 13

Działanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu podczas katastrofy drogowej

376

PZK – 14

Działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Opolu podczas katastrofy kolejowej

376
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Numer
procedury

Nazwa procedury

Strona

PZK – 15

Działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krapkowicach podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby
zwierząt

384

PZK – 16

Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach podczas zagrożenia wystąpieniem lub
wystąpienia choroby zwierząt

388

PZK – 17

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Prudniku podczas zagrożenia
wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego.

390

PZK – 18

Działania Nadleśnictwa Strzelce Opolskie na terenie gminy podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin

394

PZK – 19

Działania Referatu Organizacyjnego podczas awarii sieci teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

395

PZK – 20

Działanie Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach podczas strajków, zamieszek i demonstracji

396

PZK – 21

Działania Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej podczas awarii sieci telekomunikacyjnej w urzędzie miejskim w
sytuacjach kryzysowych

405

PZK – 22

Działania Referatu Organizacyjnego w sytuacji wykrycia w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach naruszenia bezpieczeństwa
teleinformatycznego.

406

PZK – 23

Działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi.

409

PZK – 24

Działania Komendant Gminnego ZOSP RP Gminy Zdzieszowice podczas sytuacji kryzysowych.

411

PZK – 25

Działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Nadzór Wodny w Krakowcach podczas mrozów i opadów
śniegu.

414

PZK – 26

Działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych.

415

PZK – 27

Działania Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa podczas zakłóceń w dostawach wody – zatrucie ujęcia wody.

417
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PZK – 28

Działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas katastrofy drogowej

419

PZK – 29

Działania Gminnego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego podczas udzielania pomocy podróżnym uwięzionym w pociągach, w
pojazdach na drogach publicznych w wyniku intensywnych opadów śniegu i niskich temperatur.

421
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY
POLSKIE NADZÓR WODNY W KRAPKOWICACH PODCZAS
ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
LUB WYSTĄPIENIA POWODZI

PZK – 1

Data

20 maja 2019 r.

Podmiot
opracowujący

PAŃSTWOWE
GOSPODARSTWO
WODNE
WODY POLSKIE
NADZÓR WODNY W
KRAPKOWICACH

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Krapkowicach podczas zagrożenia
powodziowego lub wystąpienia powodzi.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Kierownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Nadzór Wodny w Krapkowicach, Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Burmistrz, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Referat Gospodarki
Mieniem i Rolnictwa.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury
 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;

Informacja o wystąpieniu
zagrożenia powodziowego.

Zrealizowanie
przyjętych zadań
zarządzania kryzysowego.

 ustawa z dnia 25 marca 1995 r. o drogach publicznych;
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Monitorowanie zagrożenia powodziowego. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniu i warunkach
hydrologicznych z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu / Nadzór
Wodny w Krapkowicach , Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
W przypadku ostrzeżenia o wysokim stanie wody lub o nadejściu fali powodziowej na rzekach powiatu
krapkowickiego skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych
szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań.
2. Przekazywanie informacji sytuacji na rzekach do PCZK.
3. Udział w posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

4. Przygotowanie sił i sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym na wypadek zagrożenia.

Wykonawcy
 Kierownik Nadzór Wodny w
Krapkowicach PGW
Wody Polskie lub upoważniony
pracownik Nadzoru Wodnego
w Krapkowicach,
 służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
 Referat Gospodarki Mieniem i
Rolnictwa

 Referat Gospodarki Mieniem i
Rolnictwa

 Kierownik Nadzór Wodny w
Krapkowicach PGW
Wody Polskie lub upoważniony
5. Wzmacnianie skarp, brzegów rzek na zagrożonym terenie, udrażnianie koryt rzek i innych urządzeń wodnych.
pracownik Nadzoru Wodnego
w Krapkowicach
4. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych (rzeki, kanały, skarpy, brzegi).
5. Realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych, zwiększanie naturalnej retencji dolin
rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzek.

 Kierownik Nadzór Wodny w
Krapkowicach PGW
Wody Polskie lub upoważniony
pracownik Nadzoru Wodnego
w Krapkowicach
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W KRAPKOWICACH
PODCZAS ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
LUB WYSTĄPIENIA POWODZI

PZK – 2

Data

20 maja 2019 r.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY
Podmiot
INSPEKTOR SANITARNY
opracowujący
W KRAPKOWICACH

I.

Cel procedury
Określenie sposobu i zasad działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach podczas zagrożenia powodziowego
lub wystąpienia powodzi.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach (PPIS)/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach (PSSE),
Burmistrz, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wystąpienie zagrożenia
sanitarno-epidemiologicznego
w czasie powodzi.

Wyjścia

Działania
Powiatowej Stacji
SanitarnoEpidemiologicznej
w Krapkowicach

Podstawy prawne realizacji procedury

 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi;
 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej;
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków;
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
 ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;
 ustawa 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

I ETAP – ZAGROŻENIE POWODZIOWE NA TERENIE GMINY
1. Uruchomienie Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Krapkowicach w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego
2. Ocena napływających meldunków o stanach poziomu wód w rzekach, pod kątem zagrożenia powodziowego.
3. Ustalenie potrzeb w zakresie użycia środków dezynfekcyjnych, ich ilości i źródeł zaopatrzenia.
Uaktualnienie adresów firm przeprowadzających dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację.

 PPIS

4. Objęcie nadzorem osób będących nosicielami drobnoustrojów mogących stanowić zagrożenie w razie
wystąpienia powodzi.

 PSSE

5. Określenie potrzeb w zakresie wykonania szczepień ochronnych osób narażonych na zakażenie, ich ilości
i źródeł zaopatrzenia.
Wytypowanie zakładów opieki zdrowotnej do przeprowadzania masowych szczepień przeciwepidemicznych,
na terenach gmin powiatu zagrożonych powodzią.
6. Skontrolowanie stanu sanitarno-higienicznego obiektów wyznaczonych do ewentualnej ewakuacji ludności
z terenów zatopionych.

 służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
 Burmistrz

7. Monitorowanie rozwoju sytuacji i składanie bieżących meldunków Burmistrzowi, Staroście Krapkowickiemu
i Opolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.
II ETAP – DZIAŁANIA W CZASIE POWODZI
1.

Uruchomienie Stałego Dyżuru

2.

Analiza informacji o miejscach i rozmiarach zatopień, pod kątem bezpieczeństwa ujęć wody do picia, sklepów,
magazynów i hurtowni spożywczych, sklepów, magazynów i hurtowni środków ochrony roślin, środków
chemicznych, podmiotów leczniczych, placówek oświatowo-wychowawczych i innych.

 PPIS
 PSSE
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Przedsięwzięcia
3.

Monitorowanie aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu krapkowickiego - na podstawie
zgłoszeń otrzymywanych od lekarzy o podejrzeniach lub rozpoznanych zakażeń lub chorób zakaźnych,
prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych oraz informowanie ludności o zagrożeniach.

4.

Monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia – nadzór nad ujęciami wody, nad dystrybucją wody
dla mieszkańców, pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych z sieć wodociągowej, cystern i innych
opakowań oraz informowanie ludności o jakości wody.

5.

Monitorowanie jakości zdrowotnej środków spożywczych - kontrola sklepów, magazynów i hurtowni
spożywczych, zakładów produkujących żywność, pobranie próbek żywności do badań mikrobiologicznych i
chemicznych oraz informowanie ludności.

6.

Ocena stanu sanitarno – higienicznego miejsc pobytu ewakuowanej ludności oraz zasad organizacji
dystrybucji wody, żywności i środków higienicznych.

7.

Zbieranie zapotrzebowań, zamawianie i dystrybucje szczepionek, zgodnie z aktualną sytuacją
epidemiologiczną i wskazaniami Ministra Zdrowia.

8.

Weryfikowanie osób skierowanych do szczepień ochronnych.

9.

Nadzór na nad przeprowadzaniem szczepień przeciwepidemicznych.

Wykonawcy

 PPIS
 PSSE
 Burmistrz

10. Przekazywanie środków dezynfekcyjnych pozyskanych z Bazy Rezerw Materiałowych oraz nadzór nad
wykonywaniem zabiegów dezynfekcyjnych.
11. Prowadzenie akcji oświatowej wśród ludności o postępowaniu w przypadku wystąpienia zagrożeń
sanitarnych.
12. Składanie bieżących meldunków o podejmowanych działaniach do: Burmistrza, Opolskiego Państwowego
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
13. Wnioskowanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o podejmowanie decyzji
w sprawach, w których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie ma kompetencji.
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

III ETAP – DZIAŁANIA PO POWODZI
1. Wydawanie komunikatów o przydatności wody do spożycia na podstawie przeprowadzonych badań
mikrobiologicznych i chemicznych.
2. Przekazywanie informacji o czynnościach, jakie należy podjąć przed przystąpieniem do ponownego
użytkowania sklepów, hurtowni, podmiotów leczniczych, obiektów oświatowo-wychowawczych,
obiektów użyteczności publicznej oraz lokali mieszkalnych.
3. Dopuszczanie wybranych obiektów użyteczności publicznej do ponownego użytkowania.
4. Pobieranie środków spożywczych do badań mikrobiologicznych i chemicznych oraz wydawanie
komunikatów o ich przydatności do spożycia.
5. Pobieranie próbek wody do picia do badań mikrobiologicznych i chemicznych ze studni indywidualnych (po
przeprowadzeniu przez właścicieli czyszczenia i dezynfekcji) oraz informowanie odbiorców o wynikach badań

 PPIS
 PSSE
 Burmistrz

6. Prowadzenie działań edukacyjnych wśród ludności w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń i
chorób zakaźnych.
7. Dokonanie końcowej oceny sytuacji epidemiologicznej i sporządzenie sprawozdania z przebiegu
podejmowanych działań.
8. Złożenie końcowego meldunku o podejmowanych działaniach Burmistrzowi, Staroście Krapkowickiemu,
Opolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAPKOWICACH
PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Podmiot
opracowujący

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ
W KRAPKOWIACH

PZK – 3

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania jednostek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi;
pożarów;
huraganowych wiatrów i trąb powietrznych;
suszy i upałów;
skażenia chemiczno-ekologicznego;
wystąpienia zdarzeń radiacyjnych;
zagrożenia epidemicznego i epidemii;
zakłóceń w dostawach gazu – wybuchu gazu;
zakłóceń w dostawach wody – awaria sieci wodno-kanalizacyjnej;
katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, Burmistrz, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej,
Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK).

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Informacja o zagrożeniu
wystąpieniem lub wystąpienie
powodzi.

Wyjścia

Zrealizowanie przyjętych
zadań zarządzania
kryzysowego.

Podstawy prawne realizacji procedury
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ;
ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczogaśniczego;
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Monitorowanie zagrożenia powodziowego. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniu i warunkach
hydrometeorologicznych.
2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił w celu zebrania dodatkowych szczegółowych informacji związanych
ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu zdarzenia.

Wykonawcy

 Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej.

3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją.

4. Przedstawienie Burmistrzowi przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji zadań przez siły Państwowej
Straży Pożarnej i OSP gminy Zdzieszowice.

 Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej,
 Burmistrz,
 służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej

5. Wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej, przygotowanie własnych obiektów na wypadek zagrożenia.
6. Podjęcie działań zgodnie z „Planem Ratowniczym Powiatu Krapkowickiego ” i jego procedurami
– zgodnie z przyjętą decyzją:
1) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia włączenie
lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych
lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników;
2) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych
lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy;

 Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej,

3) przygotowanie dróg ewakuacja i zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników;
4) likwidacja zagrożeń związanych z pożarem;
5) likwidacja zagrożeń związanych z huraganowymi wiatrami, w tym szczególnie:
a) usuwanie połamanych drzew,
b) zabezpieczanie zerwanych połaci dachowych;
349

Przedsięwzięcia

Wykonawcy

6) likwidacja zagrożeń powodziowych – w tym:
a) pompowanie wody z zalanych terenów i obiektów,
b) pomoc w zabezpieczaniu skarp i brzegów rzek w powiecie;
7) likwidacja zagrożeń związanych ze skażeniem chemiczno-ekologicznym, a w szczególności:
a) ewakuacja i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz środowiska i mienia przed skutkami
bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne,
b) stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub akwenach zagrożonych skutkami rozlania substancji
niebezpiecznych,
c) prowadzenia czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej;

 Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej,

8) współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących;
9) współudział w prowadzeniu akcji kurierskiej na rzecz zapewnienia przekazywania informacji, danych,
wiadomości, zwłaszcza w odniesieniu do dostarczania tych informacji do stosownych podmiotów biorących
udział w realizacji zadań zarządzania kryzysowego.
7. Udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
8. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców.
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI
PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Podmiot
opracowujący

KOMENDA POWIATOWA
POLICJI
W KRAPKOWICACH

PZK – 4

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania Komendy Powiatowej Policji podczas:
1) zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi;
2) pożarów;
3) huraganowych wiatrów i trąb powietrznych;
4) mrozów i opadów śniegu;
5) suszy i upałów;
6) skażenia chemiczno-ekologicznego;
7) wystąpienia zdarzeń radiacyjnych;
8) zagrożenia epidemicznego i epidemii;
9) zakłóceń w dostawach energii cieplnej;
10) katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach/ Burmistrz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Powiatu Krapkowickiego –
drogi powiatowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział w Głubczycach,
Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony Cywilnej.
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III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury










Informacja o zagrożeniu
wystąpienia lub wystąpienie
powodzi.

Zrealizowanie przyjętych
zadań zarządzania
kryzysowego.







Wejścia

Informacja o zagrożeniu
wystąpienia lub wystąpienie
powodzi.

Wyjścia

Zrealizowanie przyjętych
zadań zarządzania
kryzysowego.

ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej;
ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej;
ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni
palnej;
dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk
żywiołowych;
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5
dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych;
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub
asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności
egzekucyjnych;
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego;

Podstawy prawne realizacji procedury

 „Plan działania Komendanta Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia
katastrofy lub awarii technicznej”.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniach i warunkach hydrometeorologicznych. Monitorowanie zagrożeń.
2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych szczegółowych
informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu zdarzenia.

 Komendant Powiatowy Policji.

3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją.
4. Przedstawienie Burmistrzowi przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji stosownych zadań przez siły
Policji powiatu krapkowickiemu.

 Komendant Powiatowy Policji,
 Burmistrz,

5. Podjęcie współdziałania poprzez Komendanta Powiatowego Policji, w tym z:
1) zespołami zarządzania kryzysowego powiatu i gmin w zakresie:
a) wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach,
b) uzgadniania zadań w sytuacji prowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt i mienia (drogi ewakuacji, punkty
zbiórek, miejsca rozmieszczenia ewakuowanej ludności i mienia, miejsca rozmieszczenia punktów
pomocy humanitarnej),
c) proponowania wprowadzenia przez właściwe organy administracji publicznej przepisów porządkowych
na określonym terenie,
d) informowania o posiadanych siłach i środkach oraz realizowanych przez nie zadaniach,
e) uzgadnianie wspólnej polityki informacyjnej;
2) jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie:
a) uzgadniania i zabezpieczania tras przejazdu karetek pogotowia do miejsc zagrożonych,
b) wymiany informacji o potrzebach udzielania pomocy przez służbę zdrowia w nagłych wypadkach,

Komendant Powiatowy Policji
PZZK, GZZK,
Szef PCZK,
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny,
 Powiatowy Lekarz Weterynarii
 jednostki systemu Państwowego
Ratownictwa Medycznego






3) organami administracji wojskowej w zakresie:
a) organizowania i prowadzenia wspólnych patroli prewencyjnych z Żandarmerią Wojskową,
b) wymiany informacji o przegrupowaniach wojsk i potrzebach odnośnie zabezpieczenia ich przemieszczenia;
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Przedsięwzięcia
4) Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w zakresie:
a) uzgadniania dróg dojazdu sił ratowniczych, dróg ewakuacji ludzi i mienia,
b) pomocy w egzekwowaniu poleceń wydanych przez kierującego akcją ratowniczą dotyczących ewakuacji
mieszkańców z zagrożonych rejonów, usunięcie pojazdów lub innego sprzętu utrudniającego prowadzenie
działań,
c) wymiany informacji o ofiarach i osobach zaginionych;

5) zarządcami dróg w zakresie:
a) uzgadniania objazdów rejonów zagrożonych oraz ich oznakowanie,
b) wymiany informacji na temat nieprzejezdnych odcinków dróg oraz sposobu ich zamknięcia,
c) wymiany informacji o sytuacji na drogach oraz informowania użytkowników dróg za pośrednictwem środków
masowego przekazu;

Wykonawcy
 Komendant Powiatowy Policji,
 Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej,
 Zarządu Powiatu
Krapkowickiego – drogi
powiatowe,
 Kierownik Rejonu Dróg
Krajowych i Autostrad
w Opolu – Oddział Terenowy w
Głubczycach,
 Komendant Wojskowej
Komendy Uzupełnień w Opolu.
 Komendant Powiatowy Policji,

6) Strażą Graniczną w zakresie:
a) wymiany informacji o sytuacji mającej wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego.

 Placówka Straży Granicznej
w Opolu.

6. Realizacja szczegółowych zadań – zgodnie z przyjętą decyzją oraz „Planem działania Komendanta
Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia katastrofy lub awarii technicznej”, a w tym:
1) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz
w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, a także w miejscach pracy punktów medycznych,
punktów zbiórek poszkodowanych

 Komendant Powiatowy Policji,
 (ewentualnie siły wsparcia).

2) zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczenie oraz organizowanie objazdów;
3) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych – identyfikacja ofiar
śmiertelnych zdarzeń;
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4) wsparcie ewentualnej ewakuacji poszkodowanej ludności albo ludności, której zagraża bezpieczeństwo utraty
życia lub zdrowia, ochrona mienia wyewakuowanej ludności;

Przedsięwzięcia

Wykonawcy

5) udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych;
6) proponowanie wprowadzenia przez właściwe organy administracji publicznej przepisów porządkowych
na określonym terenie;
7) zabezpieczanie wprowadzonych działań interwencyjnych.
8) współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących;

 Komendant Powiatowy Policji,
 (ewentualnie siły wsparcia).

9) współudział w prowadzeniu akcji kurierskiej na rzecz zapewnienia przekazywania informacji, danych,
wiadomości, zwłaszcza w odniesieniu do dostarczania tych informacji do stosownych podmiotów biorących
udział w realizacji zadań zarządzania kryzysowego.
7. Udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 Komendant Powiatowy Policji.
8. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców.
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU
BUDOWLANEGO PODCZAS
POŻARÓW I KATASTROF BUDOWLANYCH

PZK – 5

Data

20 maja 2019 r.

Podmiot
opracowujący

POWIATOWY
INSPEKTOR
NADZORU
BUDOWLANEGO
W KRAPKOWICACH

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego po pożarze, w wyniku którego obiekt budowlany
może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach/ Burmistrz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
Komendant Powiatowy Policji, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Otrzymanie informacji
o pożarze w wyniku którego
mogły ulec uszkodzeniu
elementy konstrukcyjne
obiektu.

Wyjścia
Działania zmierzające
do usunięcia zagrożenia
bezpieczeństwa
użytkowników obiektu
budowlanego,
bezpieczeństwa mienia
lub środowiska.

Podstawy prawne realizacji procedury

 ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o wystąpieniu zagrożenia.
2. Sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru budowlanego – WINB lub PINB w zależności od rodzaju
zagrożonego/ych obiektu/ów budowlanego.
3. Rozpoznanie, analiza i prognozowanie możliwości wystąpienia zagrożeń.
POŻAR
1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt/y budowlany/e może/gą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu
mienia organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin
wykonania tego obowiązku. W decyzji tej, organ może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego
części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu z powodu
na występujące zagrożenie życia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska podlega natychmiastowemu
 Powiatowy Inspektor Nadzoru
wykonaniu i może być ogłoszona ustnie (art. 61 ust 1 Pb).
Budowlanego.
2. W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi,
bezpośrednio grożącego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany:
1) nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu
budowlanego opróżnienie lub wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania;
2) przesłać decyzję obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych;
3) zarządzić:
a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz
o zakazie jego użytkowania,
b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
z określeniem technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania (art. 68 Pb).
3. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi
lub mienia, właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie
niezbędnych środków zabezpieczających.
Do zastosowania ww. środka upoważnione są również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. W
przypadku podjęcia takich działań organy te winny niezwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru
budowlanego.
4. Sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z wydanych decyzji.

 Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego,
 Komendant Powiatowy Policji,
 Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej.
 Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego.
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Przedsięwzięcia
KATASTROFA BUDOWLANA
1. Nawiązanie współpracy w celu wymiany informacji z organem administracji publicznej i innymi instytucjami,
właściwymi w sprawach ratownictwa technicznego i chemicznego.
2. Kontrola i egzekwowanie działania kierownika budowy, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego
dotycząca czynności polegających na doraźnej pomocy poszkodowanym, rozszerzeniu się jej skutków oraz
miejsca katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego.

Wykonawcy

 Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego.

 Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego,
3. Uzgodnienie zadań w zakresie prowadzenia działań na miejscu zdarzenia.

 Komendant Powiatowy Policji,
 Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej.

4. Niezwłocznie powiadomić o zaistniałej katastrofie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
5. Wszczęcie postępowania wyjaśniające.
6. Niezwłoczne podjęcie działań określonych przepisami rozdziału 7 (Katastrofy budowlane) ustawy Prawo
budowlane, w tym:

 Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego.

1) sporządzenie 1 części wstępnej ankiety katastrofy budowlanej i przekazanie jej do Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB), dokonanie wpisu o zaistniałej katastrofie do prowadzonego
przez WINB Rejestru Katastrof Budowlanych (RKB);
2) powołanie komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej (skład komisji
w zależności od rodzaju i charakteru obiektu budowlanego który uległ katastrofie;
3) wydanie decyzji określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót zabezpieczeń oraz wyznaczenie
terminu wykonania decyzji.

 Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego.

358

Przedsięwzięcia
7. Po zakończeniu działań komisji sporządzić drugą część ankiety katastrofy budowlanej oraz przesłać ją do
WINB, jak też uzupełnić w systemie RKB dane dotyczące II części ankiety.

Wykonawcy
 Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego.

UWAGI:
1. Po zakończeniu postępowania właściciel, zarządca obiektu niezwłocznie podejmuje działania w celu usunięcia
skutków katastrofy.
2. Po upływie terminu decyzji ww. sprawdzić jej wykonanie i – w przypadku nie wykonania decyzji lub nadmiernej
zwłoki w jej wykonaniu – zapewnić jej wykonanie na koszt zobowiązanego.
3. Zabezpieczyć dokumenty dotyczące obiektu budowlanego, takie jak: dokumentacja budowy, opracowania
projektowe dotyczące obiektu, książka obiektu budowlanego z załącznikami
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PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
OCHRONY ŚRODOWISKA PODCZAS SKAŻENIA
CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO

PZK – 6

Data

20 maja 2019 r.

Podmiot
opracowujący

WOJEWODZKI
INSPEKTOR
OCHRONY
ŚRODOWISKA
W OPOLU

PROCEDURA WOJEWÓDZKA UZGODNIONA PRZEZ WBiZK OUW
I.

Cel procedury
Określenie sposobu postępowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podczas skażenia chemiczno-ekologicznego.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ)/Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Opolski Komendant
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
(WBiZK), Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK).

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

Wystąpienie skażenia
chemiczno-ekologicznego.

 ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ;
Usunięcie skutków
skażenia
chemiczno-ekologicznego.  „Plan działania Opolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
na wypadek poważnej awarii”.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Przyjęcie informacji o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej, weryfikacja informacji.

Wykonawcy
 Kierownik WCZK.
 Kierownik WCZK,

2. Powiadomienie o otrzymaniu informacji o awarii Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Komendę
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Przyjęcie Informacji przez WIOŚ.
3. Podjęcie działań poprzez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (oględziny miejsca zdarzenia,
pobór prób wody, badania wody), zastosowanie środków niezbędnych do usunięcia skutków awarii skażenia
określenie w szczególności związanych z tym obowiązków organów administracji i podmiotów korzystających
ze środowiska.
4. Wstępna ocena szkód powstałych w wyniku awarii.

 Opolski Inspektor Ochrony
Środowiska.

 Opolski Inspektor Ochrony
Środowiska.

5. Uzgodnienie z przedstawicielami władz samorządowych sposobu i miejsca czasowego gromadzenia
ewentualnych odpadów powstałych w wyniku akcji ratowniczej, zakres ewentualnej rekultywacji.
6. Przygotowanie i przekazanie wstępnej informacji Wojewodzie.

7. Stosownie do przebiegu akcji ratowniczej – okresowe przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji
o przebiegu usuwania awarii i jej skutków, w tym informacji o zakończeniu likwidacji jej skutków
- w formie pisemnej.

 Kierownik WCZK.
 Opolski Inspektor Ochrony
Środowiska,
 Dyrektor WBiZK,
 Kierownik WCZK.
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PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
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Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W KRAPKOWICACH
PODCZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I EPIDEMII

PZK – 7

Data

20 maja 2019 r.

PAŃSTWOWY
Podmiot
INSPEKTOR SANITARNY
opracowujący
W KRAPKOWICACH

I.

Cel procedury
Określenie sposobu i zasad działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach (PPIS)/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach (PSSE)
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.III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wystąpienie
zagrożenia
epidemicznego
i epidemii.

Wyjścia

Działania
Państwowego
Powiatowego
Inspektora
Sanitarnego

Podstawy prawne realizacji procedury

 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi;
 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej;
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;
 ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
 ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi ;
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie trybu kierowania
osób do pracy przy zwalczaniu epidemii;
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu
postępowania z odpadami medycznymi;
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu
przechowywania zwłok i szczątków;
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób
zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego
postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby;
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi;
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania zezwoleń
na przewóz zwłok i szczątków ludzkich;
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu
przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne
państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

I. Etap – działania zapobiegawcze
1. Wzmożenie nadzoru nad zgłaszaniem zakażeń, zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby
zakaźne do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach .
2. Ustalenie i wdrożenie zasad natychmiastowego przekazywania przez pracowników informacji o wystąpieniu
zakażeń, zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne bezpośrednim przełożonym.
3. Bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej i podejmowanie stosownych działań przeciwepidemicznych.

 PPIS
 PSSE

4. Współpraca z oddziałami zakaźnymi i innymi podmiotami leczniczymi.
5. Prowadzenie szeroko zakrojonych akcji informacyjnych dla ludności dotyczącej profilaktyki zakażeń
i zachorowań na choroby zakaźne.
II. Etap- detekcja – rozwiniecie działań przeciwepidemicznych
1. Analiza i weryfikacja otrzymywanych zgłoszeń o przypadkach zakażeń i zachorowań/podejrzeń na choroby
zakaźne – przekazywanie informacji w tym zakresie, m.in. do OPWIS, GIS, Narodowy Instytut Zdrowia
Publicznego, Państwowy Zakład Higieny.
2. Wstępne określenie obszaru możliwego skażenia biologicznego.
3. Wytypowanie pracowników do działań przeciwepidemicznych i ich przeszkolenie.
4. Prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego, w tym ustalenie osób narażonych, osób z kontaktu oraz
ustalenie dalszego sposobu postępowania ( np. hospitalizacja, izolacja, zastosowanie chemioprofilaktyki).

 PPIS
 PSSE

5. Pobranie i przekazywanie do laboratorium próbek do badań mikrobiologicznych (np. materiał biologiczny
od pacjentów, żywność, woda).
6. Stałe monitorowanie zgłoszeń kolejnych przypadków chorób zakaźnych i czynne wyszukiwanie wśród nich
nowych przypadków z podobnymi objawami.
7. Wstępne określenie możliwości przeprowadzania szczepień ochronnych wśród określonych grup osób
narażonych na zakażenie w porozumieniu z OPWIS.
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

8. Dystrybucja preparatów szczepionkowych do wyznaczonych punktów szczepień.
9. Weryfikowanie list osób wyznaczonych do szczepień ochronnych i nadzorowanie ich przeprowadzenia.
10. Prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej dla ludności o sposobach zapobiegania szerzeniu się zakażeń.
 PPIS
11. Nadzorowanie przeprowadzania zabiegów dezynfekcyjnych lub/i deratyzacyjnych.

 PSSE

12. Wnioskowanie do Starosty Krapkowickiego/ Burmistrza / Wójta o wydanie decyzji, w sprawach, w których
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie posiada kompetencji.
13. Bieżące przekazywanie meldunków sytuacyjnych do: OPWIS , Starosty Krapkowickiego oraz właściwego
Burmistrza.
III. Etap – działania po epidemii – zwinięcie działań przeciwepidemicznych
1. Nadzór nad realizacją zaleceń wydanych w ramach prowadzonych działań przeciwepidemicznych.
2. Dokonanie analizy i oceny przebiegu epidemii (m.in. źródło zakażenia, drogi szerzenia, zapadalność,
śmiertelność, ...).

 PPIS
 PSSE

3. Sporządzenie i przekazanie końcowego meldunku z działań przeciwepidemicznych do OPWIS , Starosty
Krapkowickiego, oraz właściwego Burmistrza.
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PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
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DZIAŁANIA TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W OPOLU,
REGION SN i nN STRZECE OPOLSKIE
PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA DOSTARCZANIE
I DYSTRYBUCJĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ PODCZAS ZAKŁÓCEŃ
W JEJ DOSTARCZANIU

PZK – 8

Data

20 maja 2019 r.

Podmiot
opracowujący

TAURON
DYSTRYBUCJA S.A.
Odział w Opolu
Region SNinN
W STRZELCACH
OPOLSKICH

PROCEDURA WOJEWÓDZKA UZGODNIONA PRZEZ WBiZK OUW
I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania podmiotów odpowiedzialnych za dostarczanie i dystrybucję energii elektrycznej podczas zakłóceń w jej dostarczaniu:

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Dyrektor TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu , Region SN i nN w Strzelcach Opolskich, Dyżurny Oddziałowej Dyspozycji Ruchu (ODR);
Burmistrz, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia
Otrzymanie informacji
o zakłóceniach
dostarczaniu energii
elektrycznej

Wyjścia
Usunięcie przyczyn
zakłóceń w dostarczaniu
energii elektrycznej.

Podstawy prawne realizacji procedury
 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Przyjęcie informacji o zakłóceniach w dostarczaniu energii elektrycznej od odbiorców energii elektrycznej lub
PCZK. Przekazanie informacji o zaistniałej awarii i potencjalnych skutkach dla odbiorców i/lub wytwórców.
Przeprowadzenie oceny zdarzenia awaryjnego. Monitorowanie powstałej sytuacji.
3. Udostępnienie możliwości indywidualnego zasilania obiektów wysokiej preferencji poprzez system przełączeń
sieciowych.
4. Sprawowanie nadzoru nad technicznym działaniem sprawnej części sieci w zakresie:
1) sprawności technicznej;
2) bazy referencyjnej użytkowników;
3) danych o stanie przełączeń;

Wykonawcy

 Pogotowie Energetyczne
 Burmistrz,
 Dyrektor Oddziału w Opolu,
Region SN i nN Strzelce
Opolskich
 Dyżurny ODR
 służba dyżurna Referatu
Spraw Obywatelskich i
Obronnych.

4) wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu.

5. Sprawdzanie stopnia realizacji ustalonego planu zasilania awaryjnego i dokonanie przełączeń w systemie
sprawnej sieci energetycznej.

 Dyrektor Oddziału w Opolu
 Dyżurny ODR
 Burmistrz

6. Zorganizowanie pomocy w usuwaniu skutków zerwania linii energetycznych.

 Dyrektor WBiZK OUW.
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7. Współdziałanie z Burmistrzem w zakresie:
1) oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania w obiektach preferencyjnych;
 Burmistrz,
2) skatalogowania istniejących typów podłączeń w instytucjach wymagających zapasowych źródeł zasilania
energetycznego;
3) pozyskania dodatkowych agregatów zasilających z terenów nie objętych awariami energetycznymi
w województwie opolskim oraz z innych województw

 Dyrektor Oddziału w Opolu,
Region SN i nN Strzelce
Opolskie,
 WCZK w Opolu.

8. Dokonanie rozdziału pozyskanych zapasowych źródeł zasilania energetycznego w zależności od wymaganej
lub niezbędnej mocy (kW).

Przedsięwzięcia
9. Zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń zapasowych źródeł zasilania z uwzględnieniem
podłączeń nieżywotnych obwodów.
10. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie:
1) zorganizowania zastępczego zasilania jak największej grupie operatorów telefonii komórkowej (centrali
oraz stacji przekaźnikowych);
2) zorganizowania punktów dla ludności z możliwością ładowania telefonów komórkowych w celu
podtrzymania systemu informacyjnego i ratownictwa

Wykonawcy
 Dyrektor Oddziału w Opolu
Dyżurny ODR

 Dyrektor Oddziału w Opolu,
Region SN i nN Strzelce
Opolskich,
 Burmistrz

11. Działania naprawcze na uszkodzonych sieciach energetycznych zgodnie z podziałem kompetencji
operatywnych.

 Kierownik Rejonu Wykonawstwa
Sieci SN i NN w Opolu,

12. Przekazanie informacji do Burmistrza (poprzez służbę dyżurną Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony
Cywilnej o odtworzeniu systemu zasilania energetycznego w gminie.

 Dyrektor Oddziału w Opolu
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PZK – 9

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

DZIAŁANIE POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ
ZAKŁAD GAZOWNICZY W OPOLU,GAZOWNIA W KRAPKOWICACH
Nazwa
PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
dokumentu
ZA DOSTARCZANIE I DYSTRYBUCJĘ GAZU
PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTARCZANIU GAZU

Data

20 maja 2019 r.

Podmiot
opracowujący

POLSKA SPÓŁKA
GAZOWNICTWA
Sp. z o.o. ODDZIAŁ
ZAKŁAD
GAZOWNICZY
W OPOLU
GAZOWNIA
W KRAPKOWICACH

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w Krapkowicach podczas
zakłóceń w dostarczaniu gazu.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Kierownik Gazowni w Krapkowicach, brygady pogotowia
gazowego, Burmistrz, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej,
Komendant Powiatowy Policji.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Informacja o zakłóceniach
w dostawach gazu.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Usunięcie przyczyny oraz
 ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
skutków zakłócenia
dostaw gazu.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

1.

2.

3.

Przyjęcie zgłoszenia o zakłóceniach w dostawach gazu od służby dyżurnej Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Komendy Powiatowej Policji lub Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej.

Wysłanie osobiście lub poprzez Dyspozytora Pogotowia Gazowego w Krapkowicach brygad pogotowia
gazowego w rejon zdarzenia. W przypadku zdarzenia o rozległym zasięgu i znacznych skutkach powiadamia
Dyrektora Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Gazowniczy Zakład w Opolu.

Udział w posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – w przypadku zagrożenia
mającego rozległy zasięg i mogący wywołać znaczne skutki.

Wykonawcy
 Dyspozytor Pogotowia
Gazowego w Opolu, Gazownia
Krapkowice
 Burmistrz,
 służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
 Dyspozytor Pogotowia
Gazowego w Opolu,
 Gazownia Krapkowice
 Dyrektor Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział
Zakład w Opolu,
 Kierownik Gazowni w
Krapkowicach
 GZZK

4.

 Dyspozytor Pogotowia
Gazowego w Opolu

Podjęcie współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji,
służbą dyżurną Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w zakresie wymiany informacji, udostępniania  służba dyżurna Referatu Spraw
jednostkom KP PSP posiadanego sprzętu specjalistycznego i prowadzenia ewakuacji z obszarów zagrożonych.
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
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Przedsięwzięcia
5.

Wykonawcy

Realizacja zadań zmierzających do usunięcia przyczyn, a także skutków zakłóceń w dostarczaniu gazu:
w szczególności
1) zabezpieczenie miejsc awarii na sieciach gazowych;
2) usuwanie nieszczelności i awarii na gazomierzach i reduktorach;
3) odcięcie dopływu gazu do instalacji wewnętrznych odbiorców;

 Dyspozytor Pogotowia
Gazowego w Krapkowicach,
 brygady pogotowia gazowego,
 służby, inspekcje i straże,

4) prowadzenie kontroli sieci gazowej zakwalifikowanej do I kat. Zagrożenia gazowego;
 Burmistrz,
5) ratowanie ludzi i mienia;
6) prowadzenie prac zmierzających do naprawy urządzeń, które uległy awarii;

 służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej

7) współdziałanie z odpowiednimi służbami;
8) utrzymywanie łączności z własnymi jednostkami oraz służbami, inspekcjami i strażami.
 Kierownik Gazowni w
Krapkowicach
6.

Sporządzenie protokołu awarii sieci gazowej, przekazanie informacji o zakończeniu działań Burmistrzowi  Burmistrz
(poprzez służbę dyżurną Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej).
 służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
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DZIAŁANIA POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W KRAPKOWICACH
PODCZAS ZAKŁÓCEŃ
W DOSTARCZANIU WODY – SKAŻENIE UJĘCIA WODY

PZK – 10

Data

20 maja 2019 r.

Podmiot
opracowujący

PAŃSTWOWY
POWIATOWY
INSPEKTOR
SANITARNY
W KRAPKOWICACH

I.

Cel procedury
Określenie sposobu i zasad działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach podczas zakłóceń w dostarczaniu wody w
wyniku zatrucia ujęć wodnych.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach (PPIS), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach (PSSE),
Burmistrz, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., Arcelor Mittal Poland S.A,
Oddział w Zdzieszowicach

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
Wystąpienie zatrucia ujęcia
wody.

Działania Państwowego
Powiatowego Inspektora
Sanitarnego

 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków;
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi;
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Ocena skutków skażenia ujęcia wody na bezpieczeństwo zdrowotne ludności oraz jego skala.
2. Wydanie decyzji o ograniczeniu lub zaprzestaniu dostaw wody ze skażonego ujęcia oraz informowanie
o bieżącej sytuacji OPWIS, Starosty Krapkowickiego, Burmistrza oraz ludności.

 PPIS

3. Wskazanie ujęcia wody, z którego woda będzie pobierana i dostarczana cysternami dla ludności.

 PSSE

4. Prowadzenie akcji oświatowej wśród społeczności lokalnej – Miasta i Gminy Zdzieszowice

 Burmistrz,

5. Kontrola jakości wody w sieci wodociągowej oraz w cysternach.
6. Kontrola efektywności działań naprawczych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo –
kanalizacyjne poprzez kontrolę jakości wody i wydanie decyzji stwierdzającej przydatność wody do spożycia.
7. Wydawanie komunikatów o przydatności wody do spożycia przez ludzi.
8. Składanie meldunków o podejmowanych działaniach do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego, Starosty Krapkowickiego oraz Burmistrza.

 służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej
 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z
o.o. w Zdzieszowicach
 Arcelor Mittal Poland S.A.
Oddział w Zdzieszowicach

9. Podsumowanie działań oraz przekazanie wniosków Burmistrzowi i Opolskiemu Państwowemu
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu.
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Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO
PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ

Podmiot
opracowujący

ZARZĄD POWIATU
KRAPKOWICKIEGO

PZK – 11

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania podczas katastrofy drogowej

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Zarząd Powiatu Krapkowickiego – drogi powiatowe, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Szef
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Burmistrz, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Powstanie zdarzenia
na drodze powiatowej.
Powstanie zdarzenia
na drodze krajowej
wymagające objazdu
po drogach powiatowych.

Wyjścia
Usunięcie skutków
zdarzenia – przywrócenie
ruchu na drodze.
Wyznaczenie trasy
objazdu po drogach
powiatowych.

Podstawy prawne realizacji procedury

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy
 Szef PCZK,
 Komendant Powiatowy Policji,

1. Otrzymanie informacji o zdarzeniu drogowym.

 Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej.
 Burmistrz,
 służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony Cywilnej
 Komendant Powiatowy Policji,

2. Zabezpieczenie odcinka drogi, kierowanie ruchem oraz powiadomienie ZPK o powstałym zdarzeniu.

 Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej.

3. W przypadku wyłączenia odcinka drogi na dłuższy czas, dokonanie oznakowania zamkniętego odcinka drogi,
wyznaczenie i oznakowania trasy objazdu w uzgodnieniu z jednostką zabezpieczającą zdarzenie
(Policja lub Straż Pożarna).

 ZPK

4. Po ustaniu zagrożenia sprawdzenie stanu drogi, w razie potrzeby usunięcie szkód drogowych, naprawa drogi
i usunięcie tymczasowego oznakowania objazdu.

 ZPK

 GZZK

 GZZK

5. Przy wyłączeniu odcinka drogi krajowej i konieczności zorganizowania objazdu – tranzytu drogami
 Komendant Powiatowy Policji,
powiatowymi, koordynacja zasadniczego wyznaczenia i oznakowania trasy objazdu drogami o nawierzchniach
 DP w
dostosowanych do jego przejęcia w wymiarze geometrycznym, wytrzymałościowym i ekologicznym.
6. Po ustaniu konieczności ruchu objazdowego drogami powiatowymi jak w pkt.5, dokonanie oceny stanu dróg
powiatowych oraz w razie potrzeby podjęcie decyzji o usunięciu zniszczeń i odtworzeniu parametrów drogi
w tym przepustów, mostów, nawierzchni.
7. Przekazanie informacji o zakończeniu usuwania skutków katastrofy drogowej w części dotyczącej działań
Zarządu Powiatu Krapkowickiego i przywrócenia ruchu drogowego.

 ZPK,
 PCZK Krapkowicach,
 Burmistrz,
 służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej.
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DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU
PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ

PZK – 12

Data

20 maja 2019 r.

ZARZĄD
Podmiot
DRÓG WOJEWÓDZKICH
opracowujący
W OPOLU

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania podczas katastrofy drogowej

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Szef
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Burmistrz, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Powstanie zdarzenia
na drodze powiatowej.
Powstanie zdarzenia
na drodze krajowej
wymagające objazdu
po drogach powiatowych.

Wyjścia
Usunięcie skutków
zdarzenia – przywrócenie
ruchu na drodze.
Wyznaczenie trasy
objazdu po drogach
powiatowych.

Podstawy prawne realizacji procedury

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

376

IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy
 Szef PCZK,
 Komendant Powiatowy Policji,

8. Otrzymanie informacji o zdarzeniu drogowym.

 Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej.
 Burmistrz,
 służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony Cywilnej
 Komendant Powiatowy Policji,

9. Zabezpieczenie odcinka drogi, kierowanie ruchem oraz powiadomienie ZDW w Opolu o powstałym zdarzeniu.

 Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej.

10. W przypadku wyłączenia odcinka drogi na dłuższy czas, dokonanie oznakowania zamkniętego odcinka drogi,
wyznaczenie i oznakowania trasy objazdu w uzgodnieniu z jednostką zabezpieczającą zdarzenie
(Policja lub Straż Pożarna).

 Dyrektor ZDW w Opolu.

11. Po ustaniu zagrożenia sprawdzenie stanu drogi, w razie potrzeby usunięcie szkód drogowych, naprawa drogi
i usunięcie tymczasowego oznakowania objazdu.

 Dyrektor ZDW w Opolu

12. Przy wyłączeniu odcinka drogi krajowej i konieczności zorganizowania objazdu – tranzytu drogami
 Komendant Powiatowy Policji,
powiatowymi, koordynacja zasadniczego wyznaczenia i oznakowania trasy objazdu drogami o nawierzchniach
 Dyrektor ZDW w Opolu
dostosowanych do jego przejęcia w wymiarze geometrycznym, wytrzymałościowym i ekologicznym.
13. Po ustaniu konieczności ruchu objazdowego drogami powiatowymi jak w pkt.5, dokonanie oceny stanu dróg
powiatowych oraz w razie potrzeby podjęcie decyzji o usunięciu zniszczeń i odtworzeniu parametrów drogi
w tym przepustów, mostów, nawierzchni.
14. Przekazanie informacji o zakończeniu usuwania skutków katastrofy drogowej w części dotyczącej działań
Zarządu Powiatu Krapkowickiego i przywrócenia ruchu drogowego.

 Dyrektor ZDW w Opolu
 PCZK Krapkowicach,
 Burmistrz,
 służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej.
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GENERALNA DYREKCJA DRÓG
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W OPOLU
PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ

PZK – 13

Data

20 maja 2019 r.

Podmiot
opracowujący

GENERALNA
DYREKCJA DROG
KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W OPOLU

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania GDDKIA Oddział w Opolu podczas katastrofy drogowej – ograniczenie skutków katastrofy drogowej dla innych
użytkowników dróg.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Opole/ GDDKIA Oddział w Opolu, Komendant Powiatowej Policji w Krapkowicach,
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, Burmistrz.

II.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

378

Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury
 ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym .

Zgłoszenie zdarzenia
przez Policję do Punktu
Informacji Drogowej Oddziału
Opole GDDKIA.

Oddanie drogi do
ruchu po usunięciu
skutków katastrofy.

 ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 Pismo Zastępcy Komendanta Głównego Policji nr RD-1-1524/1517/09/AO
z dnia 21 października 2009 r.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Przyjęcie od dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach powstania zdarzenia na drodze krajowej.
2. Przekazanie informacji do GDDKIA Oddział w Opolu.

3. Wysłanie patrolu w miejsce zdarzenia.

Wykonawcy

 Punkt Informacji Drogowej
Oddziału Opole GDDKIA

 GDDKIA

Oddział w Opolu

4. Współudział w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia wg wytycznych dowodzącego akcją z Komendy Powiatowej
Państwowej Straży w Krapkowicach (wytyczenie objazdu, oznaczenie objazdu, pomoc w kierowaniu ruchem).

 Patrol drogowy GDDKIA
5. Sprawdzenie stanu technicznego drogi po likwidacji skutków zdarzenia.
6. Usuniecie uszkodzeń lub zabezpieczenie infrastruktury drogowej stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa
ruchu (ustawienie uszkodzonego oznakowania, naprawa barier ochronnych itp.).
7. Dopuszczenie drogi do ruchu po likwidacji skutków zdarzenia (wg. wytycznych dowodzącego akcją).

Oddział w Opolu

 Brygada robocza Wykonawcy
robót związanych z usuwaniem
skutków nagłych zdarzeń na
drogach krajowych

8. Przywrócenie pierwotnego stanu oznakowania na drogach objazdowych.

9. Powiadomienie Punktu Informacji Drogowej GDDKIA Oddział Opole o przywrócenie ruchu.

 GDDKIA Oddział w Opolu
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Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A.
ZAKŁADU LINII KOLEJOWYCH W OPOLU
PODCZAS KATASTROFY KOLEJOWEJ

Podmiot
opracowujący

PKP PLK S.A.
ZLK w OPOLU

PLK WYKONUJE ZADANIA ZGODNIE Z PROCEDURAMI OKREŚLONYMI WE WŁASNYCH PLANACH ORAZ ZGODNIE Z OBOWIAZUJĄCYMI
PRZEPISAMI
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DZIAŁANIA POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII
W KRAPKOWICACH, PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM
LUB WYSTĄPIENIA CHOROBY ZWIERZĄT

Podmiot
opracowujący

POWIATOWY LEKARZ
WETERYNARII
W KRAPKOWICACH

PZK – 15

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania Powiatowego Lekarza Weterynarii podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt.

II.
Lider/ Uczestnicy procedury
 Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) /, Zespół Kryzysowy PLW, Burmistrz, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury



Informacja o podejrzeniu
wystąpienia lub wystąpienie
choroby zakaźnej zwierząt.

Zakończenie zagrożenia
wystąpienia lub

wystąpienie choroby

zakaźnej zwierząt.


ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt;
ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej;
ustawa z o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r.;
stosowne rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instrukcje
Głównego Lekarza Weterynarii.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Działania PLW w celu utrzymania stanu gotowości zwalczania choroby zakaźnej zwierząt:
1) aktualizuje – stosownie do nowelizowanego prawa – Powiatowy Plan Gotowości Zwalczania Chorób
Zakaźnych Zwierząt;

2) wydaje i aktualizuje zarządzenia powołujące Zespół Kryzysowy PLW;

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Krapkowicach.

3) przeprowadza szkolenia podległych służb weterynaryjnych;
4) dokonuje okresowych przeglądów sprzętu, materiałów i zapasów – sporządzając odpowiednią
dokumentację;
5) występuje do WLW o ośrodki z rezerwy finansowej pozwalającej na podjęcie działań zmierzających
do likwidacji ognisk choroby zakaźnej zwierząt na terenie gminy;
2. Działania PLW w sytuacji przyjęcia zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
z terenu powiatu krapkowickiego:
1) rejestruje zgłoszenie podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt oraz dokonuje powiadomienia
o podejrzeniu choroby systemem RASSF;
2) zawiadamia WLW o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;
3) wysyła środek transportu w celu przejęcia pobranego materiału do badań laboratoryjnych i dostarczenia go
do laboratorium;

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Krapkowicach.

4) aktywuje Zespół Kryzysowy przy PLW;
5) wydaje decyzję o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
6) dokonuje analizy skali zagrożenia dla powiatu krapkowickiego i sąsiednich powiatów;
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

3. Działania PLW po wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt w ognisku:
1) powiadamia WLW o wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt
2) wstrzymuje pracę ZK przy PLW;

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Krapkowicach.

3) wydaje decyzję uchylającą wcześniejszą decyzję o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;
4) opracowuje dokumentację opisującą zgłoszony przypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej
zwierząt oraz podjęte działania, a następnie ją archiwizuje.
4. Działania PLW po potwierdzeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt:
1) przekazuje informację o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt na terenie gminy;
2) zgłasza WLW fakt wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt oraz dokonuje powiadomienia o podejrzeniu
choroby systemem RASSF;
3) wydaje decyzję o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt;
4) wydaje decyzję wyznaczającą ognisko choroby zakaźnej i określającą okręg zapowietrzony, w razie potrzeby
wydaje rozporządzenie w sprawie zwalczania choroby na terenie niektórych miejscowości leżących
na obrębie gmin zlokalizowanych na terenie powiatu krapkowickiego, a w szczególności wnioskuje
o wprowadzenie ograniczeń określonych w art. 23 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej;
5) analizuje stan zagrożenia, a wnioski przedstawia WLW i Staroście Krapkowickiemu i kieruje działaniami
związanymi z prowadzeniem zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
6) wnioskuje do WLW o wsparcie kadrowe i sprzętowe potrzebne do prowadzenia zwalczania choroby
zakaźnej zwierząt;
7) wnioskuje do WLW o wsparcie finansowe z rezerw budżetu Wojewody do prowadzenia zwalczania choroby
zakaźnej zwierząt;
8) koordynuje współpracę pomiędzy ZK PLW, a PZZK w Krapkowicach;

 Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Krapkowicach i
pracownicy PIW w
Krapkowicach,
 Wyznaczeni wolnopraktykujący
lekarze weterynarii,
 Starosta Krapkowicki,
 Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Opolu,
 PCZK,
 Burmistrz,
 służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej

9) uzgadnia zasady współdziałania pomiędzy sąsiednimi ZK PLW z sąsiednich powiatów;
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Przedsięwzięcia
10) zapewnia wspólnie z WLK środki finansowe na wykonanie wyceny wartości rynkowej zwierząt oraz
odszkodowania za zwierzęta zabite ze swojego nakazu, a także za sprzęt i materiały zniszczone w trakcie
likwidacji choroby;
11) nadzoruje i koordynuje uśmiercanie zwierząt w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniach
wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
12) nadzoruje i koordynuje prowadzenie utylizacji zwłok zwierzęcych – zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniach lub instrukcjach dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
13) nadzoruje i koordynuje zabiegi oczyszczania i dezynfekcji na każdym etapie zwalczania choroby zakaźnej
zwierząt w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych
chorób;
14) sporządza raporty dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz opracowuje materiały Informacyjne
dla PCZK;
15) nadzoruje i koordynuje, uwzględniając dobrostan zwierząt, ubój drobiu w sposób i na zasadach określonych
w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
16) prowadzi szkolenia pracowników fachowych i innych niezbędnych służb;
17) kieruje zespół monitoringu do ogniska po usunięciu zwierząt i wykonanej dezynfekcji końcowej, w celu
wykonania inspekcji, potwierdzającej prawidłowość przeprowadzenia zwalczania;

Wykonawcy
 Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Krapkowicach i
pracownicy PIW w
Krapkowicach,
 Wyznaczeni wolnopraktykujący
lekarze weterynarii,
 Starosta Krapkowicki,
 Wojewódzki Lekarz Weterynarii
w Opolu,
 PCZK.
 Burmistrz,
 służba dyżurna Wydziału Spraw
Społeczno-Obywatelskich
i Obronnych

5. Działania PLW po likwidacji ogniska choroby zakaźnej zwierząt:
1) występuje do WLW o spowodowanie wycofania wprowadzonych ograniczeń przez Wojewodę
2) prowadzi monitoring serologiczny na terenie powiatu;

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Krapkowicach.

3) dokonuje archiwizacji dokumentacji związanej z prowadzonym zwalczaniem choroby oraz finansowej.
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

6. Działania komórek organizacyjnych Zespołu Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii:
1) Przewodniczący:
a) kieruje Zespołem Kryzysowym Powiatowego Lekarza Weterynarii;
b) współdziała z instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt;
c) przygotowuje uzasadnia do wniosków do WLW o uruchamianie dodatkowych środków finansowych;
d) wnioskuje do WLW o zwiększenie sił i środków w celu prowadzenia zwalczania choroby zakaźnej zwierząt;
e) składa WLW meldunki o postępie w zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt.
2) Zastępca Przewodniczącego – wykonuje w zastępstwie zadania Przewodniczącego Zespołu Kryzysowego.
3) Koordynator – Sekretarz:
a) organizuje i koordynuje prace Zespołu Kryzysowego;

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Krapkowicach,

b) organizuje nadzór nad systemami łączności;
c) nadzoruje zaopatrzenie i funkcjonowanie biura Zespołu Kryzysowego przy PLW;
d) utrzymuje stały kontakt z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowymi, PCZK.

 Zespół Kryzysowego
przy WLW.

4) Zespół Analizy Zagrożeń:
a) na podstawie zarejestrowanych w zgłoszeniu informacji, dokonuje wstępnej analizy zagrożenia
rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej zwierząt;
b) na podstawie wstępnych analiz prognozuje zapotrzebowanie na siły i środki potrzebne do likwidacji ogniska
w sytuacji potwierdzenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt;
c) opracowuje dokumentację i prowadzi sprawozdawczość związaną z choroby zakaźnej zwierząt, prowadzi
bieżąca analizę zagrożeń w trakcie prowadzonego zwalczania tej choroby;
d) nadzoruje system monitoringu.
e) współpracuje z zespołami ekspertów WZK i Krajowego Zespołu Kryzysowego.
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

5) Zespół Zwalczania Choroby, Organizacji, Nadzoru, Kontroli, BHP i dobrostanu zwierząt:
a) prowadzi zwalczanie choroby zakaźnej zwierząt poprzez koordynację działań ZK, w sposób i na zasadach
określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób;
b) nadzoruje prawidłowość prowadzenia uśmiercania zwierząt w sposób i na zasadach określonych
w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, oraz zachowanie
warunków dobrostanu zwierząt oraz BHP w trakcie prowadzonego zwalczania;
c) nadzoruje prawidłowość prowadzenia utylizacji zwłok zwierząt w i na zasadach określonych
w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
d) nadzoruje prawidłowość prowadzenia zabiegów oczyszczania i dezynfekcji na każdym etapie zwalczania
choroby zakaźnej zwierząt na zasadach określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla
poszczególnych chorób;
e) współpracuje z podmiotami współdziałającymi;
f) przedstawianie Przewodniczącemu ZK zapotrzebowania na wsparcie osobowe, techniczne, logistyczne
w zakresie prowadzonych działań oraz przekazuje wstępną analizę zgłoszonych przez ZK potrzeb;

 Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Krapkowicach,
 Zespół Kryzysowego
przy WLW.

6) Zespół monitoringu
a) obsługa systemu ZCHZZ ( System Zgłaszania i Rejestracji Chorób zakaźnych )
b) przeprowadzanie perlustracji okręgu zakażonego i zagrożonego
c) przeprowadzanie końcowej inspekcji, wynik której będzie podstawą do cofnięcia restrykcji nałożonych na
ognisko choroby zakaźnej zwierząt.
7) Obsługa administracyjna:
a) obsługuje administracyjnie, finansowo i prawnie Zespół Kryzysowy przy PLW;
b) zaopatruje ZK w niezbędny do funkcjonowania sprzęt i środki;
c) zapewnia funkcjonowanie łączności i organizację transportu.
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dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA POWIATOWEJ
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W KRAPKOWICACH
PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM LUB WYSTĄPIENIA
CHOROBY ZWIERZĄT

PZK – 16

Data

20 maja 2019 r.

Podmiot
opracowujący

PAŃSTWOWY
POWIATOWY
INSPEKTOR
SANITARNY
W KRAPKOWICACH

I.

Cel procedury
Określenie sposobu i zasad działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w KRAPKOWICACH w przypadku wystąpienia chorób
zakaźnych zwierząt.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach (PPIS), Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW), Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska (WIOŚ), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach (PSSE), lekarze, Burmistrz, Gminny Zespół Zarzadzania
Kryzysowego.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Zagrożenie wystąpienia lub
wystąpienie zachorowań na
chorobę zakaźną zwierząt.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Zakończenie zagrożenia
wystąpienia lub
wystąpienie zachorowań
na chorobę zakaźną
zwierząt.

 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania
między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz
Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób
zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na
zwierzęta
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Wymiana informacji o wystąpieniu zachorowania na chorobę zakaźną lub chorobę odzwierzęcą pomiędzy
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii
oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska.

Wykonawcy
 PPIS
 PLW
 WIOŚ

2. Współdziałanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Powiatowego Lekarza
Weterynarii oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie ich ustawowych kompetencji tj.:
1) wspólnego likwidowania ognisk zakażeń i chorób zakaźnych;
2) wzajemnego udzielania pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego i epizootiologicznego;

 PPIS
 WLW

3) ustalania sposobu wykorzystania posiadanych sił i środków, które mogą być wykorzystane do zwalczania
chorób zakaźnych i zakażeń;

 WIOŚ

4) prowadzenia akcji informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego;
5) uzgadniania sposobów postępowania przy zwalczaniu odzwierzęcych chorób zakaźnych.
 PPIS
3. Uczestnictwo, w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w zwalczaniu ognisk chorób
zakaźnych zwierząt.

 PLW
 GZZK
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU,
ODDZIAŁ W PRUDNIKU
PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM
LUB WYSTĄPIENIA ORGANIZMOW SZKODLIWYCH

PZK – 17

Data

20 maja 2019 r.

Podmiot
opracowujący

WOJEWODZKI
INSPEKTORAT
OCHRONY ROŚLIN I
NASIENNICTWA
W OPOLU, ODDZIAŁ
W PRUDNIKU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAR ROSLIN I NASIEWNICTWA W OPOLU, ODDZIAŁ PRUDNIK WYKONUJE SWOJE ZADANIA ZGODNIE ZE SWOIMI
PROCEDURAMI OKRESLONYMI WE WŁASNYCH PLANACH
I.
Cel procedury
Określenie zagrożenia i sposobu zwalczania agrofagów.
II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN)/Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewoda
Opolski, Kierownik i pracownicy Oddziału WIORiN w Prudniku: DNF, Laboratorium i Oddziałów WIORiN.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Wystąpienie agrofagów
(choroby roślin, szkodniki
i chwasty) w nasileniu, które
miałoby konsekwencje i wpływ
na gospodarkę kraju.

Eradykacja agrofagów
(choroby roślin, szkodniki
i chwasty) lub
opanowanie jej do
rozmiarów,
które nie wywierają
sutków ekonomicznych.

Podstawy prawne realizacji procedury

 ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy
 Wojewoda Opolski,

1. Podjęcie decyzji o konieczności kontroli i lustracji upraw w związku z zagrożeniem chorobą.

 Główny Inspektor Nasiennictwa
i Ochrony Roślin,
 Opolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

2. Lustracje i kontrole upraw, roślin, badania laboratoryjne, w celu stwierdzenia zagrożenia wystąpienia lub
wystąpienie choroby. Przekazywanie wyników z przeprowadzonych lustracji i kontroli upraw, roślin
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 Kierownik i pracownicy Oddziału
WIORiN w Prudniku, Dział
Nadzoru Fitosanitarnego
i Laboratorium WIORiN.
 Wojewoda Opolski,
 Główny Inspektor Nasiennictwa
i Ochrony Roślin,

3. Podjęcie decyzji o sposobach zwalczania agrofagów.

4. Opracowanie komunikatów, ostrzeżeń i innych niezbędnych informacji dotyczących występujących
agrofagach.

 Opolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
we współpracy z instytutami
naukowymi.
 Dział Nadzoru Fitosanitarnego
WIORiN

5. Dystrybucja komunikatów do prasy, mediów, Internetu i większych jednostek rolniczych.
6. Współdziałanie z instytucjami i jednostkami rolniczymi.

 Kierownik i pracownicy Oddziału
WIORiN w Prudniku

7. Lustracje i kontrole upraw roślinnych, badania laboratoryjne i sporządzanie doraźnych raportów z sytuacji
i prognoz dalszego rozwoju choroby.
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 Wojewoda Opolski,
8. Podjęcie decyzji o zakończeniu kontroli i lustracji upraw

 Główny Inspektor Nasiennictwa
i Ochrony Roślin,
 Opolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
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dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA NADLEŚNICTWA
W STRZELCACH OPOLSICH PODCZAS ZAGROŻENIA
WYSTĄPIENIEM
LUB WYSTĄPIENIA CHOROBY ROŚLIN

Podmiot
opracowujący

NADLEŚNICTWO
W STRZELCACH
OPOLSKICH

PZK – 18

PODMIOT WYKONUJE ZADANIA ZGODNIE Z PROCEDURAMI OKRESLONYMI WE WŁASNYCH PLANACH ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PREZPISAMI
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dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA REFERATU ORGANIZACYJNEGO
PODCZAS AWARII SIECI TELEINFORMATYCZNEJ
W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH

Podmiot
opracowujący

KIEROWNIK REFERATU
ORGANIZACYJNEGO

PZK – 19

I.

Cel procedury
Określenie sposobu procedury na wypadek awarii sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Sekretarz Gminy/ Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach (OR), Informatyk Urzędu Miejskiego (OR),

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

1. Awaria sieci
Teleinformatycznej Urzędu
Miejskiego w
Zdzieszowicach.
2. Brak dostępu do sieci
(Internet, Poczta).

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Prawidłowa praca sieci
teleinformatycznej Urzędu  Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
Miejskiego w
Zdzieszowicach.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

1. Zidentyfikowanie awarii sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Wykonawcy
 Kierownik Referatu
Organizacyjnego,
 Informatyk OR,

2. Uruchomienie procedury przejścia na łącze zapasowe zapewniające dostęp do Internetu i poczty.
Dostęp do Internetu oraz zapasowej poczty.

 Kierownik Referatu
Organizacyjnego

3. Przekazanie informacji o awarii sieci Sekretarzowi Gminy.
4. Ustalenie przyczyny i/lub stopnia awarii.

 Informatyk OR.

5. Podjęcie decyzji o konieczności uruchomienia łącza zapasowego bez poczty dla całego Urzędu.

 Kierownik Referatu
Organizacyjnego

6. Usunięcie awarii lub ustalenie terminu usunięcia awarii.

 Informatyk OR,

7. Przekazanie informacji o zakończeniu awarii.

 Kierownik Referatu
Organizacyjnego

8. Przejście z łącza zapasowego na łącze główne.
9. Potwierdzenie informacji o usunięciu awarii i prawidłowej pracy sieci teleinformatycznej.

 Kierownik Referatu
Organizacyjnego
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DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KRAPKOWCACH
PODCZAS STRAJKÓW, ZAMIESZEK I DEMONSTRACJI

Podmiot
opracowujący

KOMENDANT
POWIATOWY POLICJI
W KRAPKOWICACH

PZK – 20

I.

Cel procedury
Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, ich mienia i zwierząt

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach/ Burmistrz, Zarząd Powiatu Krapkowickiego – drogi powiatowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział w Opolu, Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach, Komendant Placówki Straży
Granicznej w Opolu, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK),służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury
 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

Otrzymanie informacji o:
1) planowanych strajkach
i demonstracjach,
2) wystąpieniu zamieszek,
nieplanowych strajków
i demonstracji.

 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
Działania zmierzające
do zapewnienia
bezpieczeństwa ludzi,
ich mienia oraz zwierząt.

 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;
 „Plan działania Komendanta Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia
katastrofy lub awarii technicznej”.

IV. Opis postępowania
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o strajkach, zamieszkach, demonstracjach.
2. Skierowanie na miejsca zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych
informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań.
3. Powiadomienie o zdarzeniu inne służby, straże i inspekcje.
4. Powołanie sztabu kryzysowego.
5. Przygotowanie i zabezpieczenie własnych obiektów na strajków, zamieszek, demonstracji.

 Komendant Powiatowy
Policji.
 Burmistrz,
 służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony
Cywilnej

6. Udział w posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
7. Przygotowanie i przekazanie Burmistrzowi decyzji o sposobie i zakresie realizacji stosownych zadań przez siły
Policji.
8. Podjęcie współdziałania poprzez Komendanta Powiatowego Policji, w tym z:
1) zespołami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej w zakresie:
a) wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach,
b) uzgadnianie wspólnej polityki informacyjnej;
2) jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie:
a) uzgadniania i zabezpieczania tras przejazdu karetek pogotowia do miejsc zagrożonych,
b) wymiany informacji o potrzebach udzielania pomocy przez służbę zdrowia w nagłych wypadkach.
3) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie:
a) uzgadnianie organizacji ruchu drogowego w rejonie prowadzenia działań w sytuacjach zagrożenia
pożarowego lub skażenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi,
b) pomoc w egzekwowaniu poleceń wydanych przez dowodzącego akcją dotyczących ewakuacji ludzi
z zagrożonego rejonu, usunięcie pojazdów lub innego sprzętu utrudniającego prowadzenie działań.

 Komendant Powiatowy
Policji,
 Kierownik PCZK,
 Komendant
Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej.
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Przedsięwzięcia
4) zarządcami dróg w zakresie:
a) uzgadniania objazdów rejonów zagrożonych oraz ich oznakowanie,
b) wymiany informacji na temat nieprzejezdnych odcinków dróg oraz sposobu ich zamknięcia,
c) wymiany informacji o sytuacji na drogach oraz informowania użytkowników dróg za pośrednictwem
środków masowego przekazu;
5) Placówką Straży Granicznej w Opolu w zakresie:
a) uzgadniania wspólnych działań porządkowych,
b) wymiany informacji o sytuacji mającej wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wykonawcy
 Zarządcy Dróg
 Komendant Powiatowy
Policji,
 Komendant Placówki
Straży Granicznej w Opolu.

2. Uruchomienie działań zgodnie z „Planem działania Komendanta Powiatowego Policji w przypadku
zaistnienia katastrofy lub awarii technicznej”, w tym:

ZAMIESZKI
WARIANT I – zdarzenie nagłe i dynamiczne bez wcześniejszego rozpoznania zagrożenia
1) Uzyskanie informacji o wystąpieniu strajków, zamieszek (okupacji) obiektu, demonstracji.
2) Skierowanie w rejon zagrożony patrolu Policji w celu weryfikacji informacji i przeprowadzenia wstępnej oceny
zagrożenia, tj.: ustalenie przyczyny zamieszek, liczby uczestników, przewidywanego kierunku
przemieszczania się.
3) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o zaistniałych utrudnieniach w rejonie
zagrożonym.
4) Wysłanie w rejon zamieszek wszystkich dostępnych sił Policji celem izolacji terenu

 Komendant Powiatowy
Policji,
 ewentualnie siły wsparcia.

5) Ogłoszenie alarmu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w razie konieczności dla sił
Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji (SPPP) i Nieetatowych Oddziałów Prewencji (NOP) w celu
zapewnienia odpowiednich sił i środków adekwatnych do zagrożenia.
6) Poinformowanie właściwego miejscowo prokuratora o zaistniałym zdarzeniu.
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy operacji, w tym
pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych i ewakuacyjnych.
2) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania dowódcy operacji
(akcji).
3) Skierowanie w rejon zamieszek adekwatnych do istniejącego zagrożenia sił i środków Policji.
4) Organizacja systemu łączności.
5) Organizacja współpracy i współdziałania.
 Komendant Powiatowy
6) Przystąpienie do działań zaporowych – izolacji terenu objętego zajściami.
7) Poinformowanie (w obecności prokuratora o konieczności zaprzestania przez nich działań niezgodnych
z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję.

Policji,
 ewentualnie siły wsparcia.

8) Realizacja działań rozpraszających zmniejszających liczebność tłumu.
9) Przywracanie naruszonego porządku prawnego oraz zatrzymanie sprawców dokonujących naruszeń prawa.
10) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych,
strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków.
11) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie dokumentacji
filmowo-fotograficznej.
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

WARIANT II – zagrożenie jest monitorowane przez Policję z uwagi na poprzedzające informacje
o ewentualnym zdarzeniu. W tym przypadku przygotowane są adekwatne siły i środki gotowe do użycia,
powołany jest sztab akcji /operacji/ wyznaczony jest dowodzący działaniami. W zależności od eskalacji
zachowań podejmowane będą odpowiednie do zagrożenia działania.
1) Skierowanie w rejon zamieszek sił pozostających w dyspozycji dowódcy akcji (operacji).
2) Przystąpienie do działań zaporowych – izolacji terenu objętego zamieszkami.
3) Poinformowanie (w obecności prokuratora o konieczności zaprzestania przez nich działań niezgodnych
z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję.
4) Realizacja działań rozpraszających zmniejszających liczebność tłumu.
5) Przywracanie naruszonego porządku prawnego oraz zatrzymanie sprawców naruszeń prawa.

 Komendant Powiatowy Policji
 ewentualnie siły wsparcia.

6) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych,
strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków.
7) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie dokumentacji
filmowo-fotograficznej.

BLOKADY: dróg, obszarów kolejowych i ruchu kolejowego
1) Uzyskanie informacji o zorganizowanej blokadzie, zgromadzeniu, manifestacji, wiecu, nawiązanie kontaktu
z organizatorem.
2) Ustalenie zasad organizacji ruchu drogowego i oznakowania objazdów z właściwymi terytorialnie zarządcami
dróg.

 Komendant Powiatowy Policji,
 ewentualnie siły wsparcia.

3) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o utrudnieniach w ruchu drogowym
w związku z trwającą blokadą z jednoczesnym wskazaniem wyznaczonych objazdów.
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

4) Określenie sił i środków niezbędnych do właściwego wykonania zadania, (wsparcia działań Służby Ochrony
Kolei i Straży Granicznej).
5) Koncentracja Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji (NPPP), Sekcji Antyterrorystycznych (SAT),
Nieetatowych Pododdziałów Prewencji (NPP).
6) Zapewnienie obiegu informacji o sytuacji.
7) Organizacja systemu łączności.
8) Organizacja współpracy i współdziałania.
9) Włączenie do działań negocjatorów.
10) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania dowódcy operacji
(akcji).
11) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy operacji, w tym
pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych i ewakuacyjnych.

 Komendant Powiatowy Policji,
 ewentualnie siły wsparcia.

12) W razie konieczności - udzielanie pomocy właściwym podmiotom w prowadzeniu negocjacji.
13) Poinformowanie blokujących o konieczności zaprzestania przez nich działań niezgodnych z prawem oraz
możliwości podjęcia przez Policję działań odblokowujących.
14) Poinformowanie osób posiadających immunitet o konieczności opuszczenia przez nich rejonu działań.
15) Usunięcie blokujących oraz sprzętu, którym się posługiwali.
16) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych,
strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków i przesłanie go do szefa sztabu.
17) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie dokumentacji
filmowo-fotograficzne.
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

OKUPACJA I BLOKADA OBIEKTÓW
1) Uzyskanie informacji o zaistniałej blokadzie (okupacji) obiektu. Skierowanie w rejon obiektu patrolu Policji
w celu weryfikacji informacji i przeprowadzenia wstępnej oceny zagrożenia, tj.: ustalenie organizatora
i przyczyny protestu, liczby uczestników, przewidywanego czasu trwania protestu.
2) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o zaistniałych utrudnieniach w rejonie
blokowanego obiektu.

 Komendant Powiatowy Policji,
 ewentualnie siły wsparcia.

3) Nawiązanie kontaktu z administratorem obiektu (kierownikiem urzędu administracji) w celu uzyskania
niezbędnych informacji dotyczących: rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych z uwzględnieniem rozkładu
pomieszczeń, danych o liczbie osób przebywających na terenie obiektu (w tym o pracownikach),
funkcjonowania na terenie systemów fizycznej i technicznej ochrony obiektu.
4) Poinformowanie właściwego miejscowo prokuratora o zaistniałym zdarzeniu oraz spowodowanie jego
obecności w trakcie działań Policji.
5) Zapewnienie obiegu informacji o sytuacji.
6) Organizacja systemu łączności.

 Komendant Powiatowy Policji

7) Organizacja współpracy i współdziałania.

 ewentualnie siły wsparcia.

8) Włączenie do działań negocjatorów.
9) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania dowódcy operacji
(akcji).
10) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy operacji,
w tym pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych i ewakuacyjnych.
11) W razie konieczności - udzielanie pomocy właściwym podmiotom w prowadzeniu negocjacji.
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

12) Uzyskanie od administratora (właściciela, zarządcy) obiektu pisemnego wniosku dotyczącego przywrócenia
na terenie obiektu stanu umożliwiającego normalne funkcjonowanie instytucji.
13) Skierowanie w rejon obiektu adekwatnych do istniejącego zagrożenia sił i środków Policji.
14) Poinformowanie (w obecności prokuratora i zarządcy budynku) blokujących o konieczności zaprzestania przez
nich działań niezgodnych z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję działań odblokowujących.
15) Poinformowanie osób posiadających immunitet o konieczności opuszczenia przez nich rejonu działań.



Komendant Powiatowy Policji,



ewentualnie siły wsparcia.

16) Podjęcie działań odblokowujących.
17) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych, strat
w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków i przesłanie go do szefa sztabu.
18) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie dokumentacji
filmowo-fotograficznej.
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I OBRONY
CYWILNEJ PODCZAS AWARII SIECI TELEFONICZNEJ I
INFORMATYCZNEJ W URZĘDZIE MIEJSKICH W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH

Podmiot
opracowujący

REFERAT
ORGANIZACYJNY

PZK – 21

I.

Cel procedury
Określenie procedury postępowania na wypadek awarii sieci telefonicznej i informatycznej w Urzędzie .

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnego, informatyk, służba dyżurna Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej, Przewodniczący
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GCZK).

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Awaria sieci
telefonicznej i informatycznej
Urzędu.
Brak dostępu do sieci urzędu
( internet , poczta
elektroniczna, telefonów).

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Prawidłowa praca sieci
Regulamin Organizacyjny Urzędu .
teleinformatycznej urzędu
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IV. Opis postępowania

Przedsięwzięcia
1. Przekazanie informacji o awarii sieci kierownikowi Referatu Organizacyjnego.

Wykonawcy
Przewodniczący GZZK.

2. Ustalenie przyczyny i/lub stopnia awarii.
3. Podjęcie decyzji o konieczności uruchomienia łącza zapasowego bez poczty dla urzędu.
4. Usunięcie awarii lub ustalenie terminu usunięcia awarii.
5. Przekazanie informacji o zakończeniu awarii .

 Kierownik Referatu
Organizacyjnego,
 informatyk,
 Kierownik GZZK,
 służba dyżurna Referatu Spraw
Obywatelskich i Obrony Cywilnej

6. Przejście z łącza zapasowego na łącze główne.
7. Potwierdzenie informacji o usunięciu awarii i prawidłowej pracy sieci teleinformatycznej.
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Rodzaj
dokumentu

PZK – 22

I.

Nazwa
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
DZIAŁANIA REFERAU ORGANIZACYJNEGO W SYTUACJI WYKRYCIA W
URZĘDZIE MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH NARUSZENIA
BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO

Data

20 maja 2019 r.

Podmiot
opracowujący

REFEAT
ORGANIZACYJNY
URZĘDU
MIEJSKIEGO
W
ZDZIESZOWICACH

Cel procedury

Określenie sposobu procedury postępowania na wypadek ataku hakerskiego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury

Administrator Danych Osobowych – Burmistrz Zdzieszowic, Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Informatyk, Administrator Systemu – Informatyk,
Kierownik Referatu Organizacyjnego, pracownicy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

III.

Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia
Niedostępność sieci
i systemów
teleinformatycznych
(np. poczty, internetu)
ze względu na naruszenia
bezpieczeństwa IT.

Wyjścia
Prawidłowa praca sieci
i systemów
teleinformatycznych
Urzędu Miejskiego
w Zdzieszowicach.

Podstawy prawne realizacji procedury


Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;



Zarządzenie Nr SG.120.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia10 stycznia 2018 r. w sprawie
ochrony danych osobowych Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach



Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim Zdzieszowice – 2011 rok
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IV.

Opis postępowania

Przedsięwzięcia

Wykonawcy

DZIAŁANIA

1. Zgłaszanie problemu niedostępności systemów lub naruszenia bezpieczeństwa IT możliwy jest przez:
1) Administratora Systemu – Informatyk (Referat Organizacyjny)
2) pracownicy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, stażyści oraz praktykanci urzędu

2. Zgłoszenie problemu:
1) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach do informatyka tel. wew. 415,416 lub do
Kierownika Referatu Organizacyjnego tel. wew. 411
a) pracownik, stażysta, praktykant posiadający dostęp do systemu informatycznego ma obowiązek
przekazać informację o podejrzeniu: informatykowi, Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji oraz
bezpośredniemu przełożonemu.
b) Informatyk ma obowiązek poinformowania Kierownika Referatu Organizacyjnego, a także Administratora
Bezpieczeństwa Informacji.
2) po godzinach pracy do Kierownika Referatu Organizacyjnego i Administratora Bezpieczeństwa Informacji

 Administrator Systemu
 Kierownik Referatu
Organizacyjnego
 Pracownicy Urzędu Miejskiego

Administrator Bezpieczeństwa
Informacji
 Administrator Systemu
 Kierownik Referatu
Organizacyjnego


3. Przyjęcie zgłoszenia:
1) przy zgłoszeniu do informatyka – zgłoszenie jest weryfikowane i po potwierdzeniu problemu przekazywana
jest informacja do Kierownika referatu Organizacyjnego
2) przy zgłoszeniu po godzinach pracy:
– Kierownik Referatu Organizacyjnego powiadamia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (informatyk)
oraz Administratora Systemu (informatyk)

4. Weryfikacja zgłoszenia:
Administrator Systemu jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji i potwierdzenia naruszenia oraz do
natychmiastowego poinformowania Kierownika referatu Organizacyjnego, a także zabezpieczenie dowodu.



Administrator Systemu
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Przedsięwzięcia
Wykryte naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego:
W przypadku potwierdzenia naruszenia Administrator Bezpieczeństwa Informacji decyduje o dalszych
czynnościach w porozumieniu Kierownikiem Referatu Organizacyjnego.
W szczególności może:
1) przekazać Administratorowi Danych Osobowych wniosek o poinformowaniu właściwych służb lub
organów;

Wykonawcy

5.



Administrator Danych
Osobowych



Administrator Bezpieczeństwa
Informacji

2) nakazać komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach podjęcie odpowiednich działań
np.: nakazać Straży Miejskiej ochronę fizyczną budynku, podjęcie dodatkowej ochrony mienia lub nakazać

pracownikom wszystkich wydziałów i referatów natychmiastowe wyłączenie komputerów;
3) polecić zabezpieczenia mienia dowodowego;

Administrator Systemu



Kierownik Referatu
Organizacyjnego



Pracownicy Urzędu Miejskiego
w Zdzieszowicach.

4) wnioskować do Administratora Danych Osobowych o nałożenie kar dyscyplinarnych na osoby winne
naruszenia bezpieczeństwa lub przekroczenia uprawnień.
6.

Działanie pracownika:
Niezależnie od powyższego, pracownik powinien podjąć niezbędne czynności dla powstrzymania
niepożądanych skutków zaistniałego naruszenia, o ile jest taka możliwość, dbałości o mienie pracodawcy,
dbanie o dobro zakładu, konieczność usuwania awarii oraz w interesie publicznym podjąć wszelkie
niezbędne działania zgodnie z kodeksem pracy.
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA GMINNEGO ZESPOŁU
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
PODCZAS ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO
LUB WYSTĄPIENIA POWODZI.

Podmiot
opracowujący

GZZK

PZK - 23

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK).

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wyjścia

Zrealizowanie
przyjętych zadań
Informacja o wystąpieniu
zagrożenia powodziowego. zarządzania
kryzysowego.

Podstawy prawne realizacji procedury

 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Monitorowanie zagrożenia powodziowego. Przyjmowanie komunikatów przez dyżurnego
o zagrożeniu i warunkach hydrometeorologicznych z Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Nadzór Wodny w Krapkowicach..
2. Przekazywanie informacji o sytuacji na rzekach.
3. W przypadku ostrzeżenia o nadejściu fali powodziowej skierowanie na miejsce zagrożenia
sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych szczegółowych informacji związanych
ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań.

Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego

4. Przygotowanie sił i sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym na wypadek zagrożenia.
5. Wzmacnianie skarp, brzegów cieków na zagrożonym terenie, udrażnianie koryt.
Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego
6. Utrzymanie i eksploatacja podstawowych urządzeń melioracyjnych.
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA KOMENDANTA GMINNEGO ZOSP RP GMINY
ZDZIESZOWICE PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Podmiot
opracowujący

KG OSP

PZK - 24

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania jednostek Komendanta Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP podczas:
1) zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi;
2) pożarów w obiektach wielkopowierzchniowych, pożarów powodowanych awariami sieci gazowej i energetycznej;
3) huraganowych wiatrów i trąb powietrznych;
4) skażenia chemiczno - ekologicznego;
5) wystąpienia zdarzeń radiacyjnych;
6) zagrożenia epidemicznego i epidemii (ptasia grypa);
7) katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Burmistrz, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej
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III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;

Informacja o zagrożeniu
wystąpieniem lub
wystąpienie zagrożenia.

Zrealizowanie
przyjętych zadań
zarządzania
kryzysowego.

 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. ;
w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.

IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

9. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniu i warunkach hydrometeorologicznych. Monitorowanie
zagrożenia powodziowego.
10. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych
szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu
zdarzenia.
11. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją.
12. Przedstawienie Burmistrzowi o podjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji zadań przez siły
Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie gminy.

Komendant Gminny Związku
Ochotniczych Straży
Pożarnych RP,
Burmistrz, GZZK,
jednostki OSP

13. Wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej, przygotowanie własnych obiektów na wypadek zagrożenia.

412

Przedsięwzięcia
14. Podjęcie działań zgodnie z „Planem działań ratowniczych dla rejonu działania Komendanta Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP” i jego procedurami - zgodnie z podjętą decyzją:
10) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia
włączenie lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo
zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników,
11) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych
lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy;
12) przygotowanie dróg ewakuacji i ewakuacja zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz
ratowników;
13) likwidacja zagrożeń związanych z pożarem;
14) likwidacja zagrożeń związanych z huraganowymi wiatrami, w tym szczególnie:
c) usuwanie połamanych drzew,
d) zabezpieczanie zerwanych połaci dachowych;
15) likwidacja zagrożeń powodziowych - w tym:
c) pompowanie wody z zalanych polderów i obiektów,
d) pomoc w zabezpieczaniu wałów;
16) likwidacja zagrożeń związanych ze skażeniem chemiczno - ekologicznym, a w szczególności:
d) ewakuacja i ratowanie mieszkańców ich mienia, zwierząt oraz środowiska przed skutkami
bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne,
e) stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub akwenach zagrożonych skutkami rozlania substancji
niebezpiecznych,
f) prowadzenia czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej;
17) współudział w informowaniu ludności przy wykorzystaniu urządzeń głośnomówiących;
współudział w prowadzeniu akcji kurierskiej na rzecz zapewnienia przekazywania informacji, danych,
wiadomości, zwłaszcza w odniesieniu do dostarczania tych informacji do stosownych podmiotów
biorących udział w realizacji zadań zarządzania kryzysowego.

Wykonawcy

Komendant Gminny ZOSP
RP, Burmistrz, GZZK,
jednostki OSP

15. Udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
16. Nadzór nad realizacją zadań przez podległe służby i innych uczestników prowadzonej akcji ratowniczej.
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Rodzaj
dokumentu

PZK – 25
Nazwa
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

PGWWP
DZIAŁANIA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY
Podmiot
NADZÓR WODNY
POLSKIE NADZÓR WODNY W KRAPKOWICACH - PODCZAS
W
opracowujący
MROZÓW I OPADÓW ŚNIEGU
KRAPKOWICACH

PGWWP WYKONUJE ZADANIA ZGODNIE Z PROCEDURAMI OKREŚLONYMI WE WŁASNYCH PLANACH ORAZ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI
PRZEPISAMI

414

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO PODCZAS
WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ RADIACYJNYCH

PZK - 26

I.

Data

20 maja 2019 r.
REFERAT SPRAW

Podmiot
OBYWATELSKICH
i OBRONY
opracowujący
CYWILNEJ

Cel procedury
Określenie sposobu realizacji zadań dla gminnego zespołu zarządzania kryzysowego podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz/ Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK)

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Zaistnienie zdarzenia
radiacyjnego.

Wyjścia

Likwidacja
zagrożenia.

Podstawy prawne realizacji procedury

 ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe;
 ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej .
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu radiacyjnym.
2. Przystąpienie, za pośrednictwem GZZK, do współpracy z ekspertami ds. zdarzeń radiacyjnych.
3. Współdziałanie z Radiofoniczną Drużyną Alarmowania oraz innymi jednostkami wchodzącymi w skład
SWA
4. Realizacja wytycznych i poleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

GZZK

5. Współuczestnictwo w prowadzeniu badań mieszkańców gminy oraz dystrybucji preparatu jodowego
zgodnie z Planem przygotowania dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek w przypadku
zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy.
6. Przekazanie Burmistrzowi informacji o skutkach zagrożenia radiacyjnego oraz przedstawienie
wniosków i propozycji do działania.
7. Monitorowanie, analizowanie i dokonanie końcowej oceny zaistniałego zagrożenia radiacyjnego
dla Burmistrza i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA REFERATU GOSPODARKI MIENIEM I ROLNICTWA
PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH WODY
- ZATRUCIE UJĘCIA WODY

Podmiot
opracowujący

REFERAT
GOSPODARKI
MIENIEM
I ROLNICTWA

PZK - 27

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania referatu podczas zakłóceń w dostawach wody spowodowanych awarią.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury

Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa/pracownicy referatu
III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wystąpienie
awarii ujęcia
wody.

Wyjścia
Usunięcie
przyczyny
zakłóceń
i przywrócenie
dostaw wody.

Podstawy prawne realizacji procedury

 ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

9. Zgłoszenie do PPIS w Krapkowicach zatrucia ujęcia wody.
10. Ocena skali zagrożenia i skutków awarii ujęcia wody na bezpieczeństwo mieszkańców gminy
11. Podjęcie decyzji o ograniczeniu lub zaprzestaniu dostaw wody z ujęcia.
12. Wydanie decyzji nakazującej ograniczenie lub zaprzestanie dostaw wody z ujęcia.
13. Wskazanie ujęcia wody, z którego woda może być pobierana w celu dostarczenia jej cysternami do
ludności (w oparciu o prowadzony monitoring jakości wody).
14. Prowadzenie akcji oświatowej wśród ludności gminy.

Kierownik Referatu Gospodarki
Mieniem i Rolnictwa, pracownicy
referatu

15. Kontrola jakości wody w sieci wodociągowej oraz w cysternach.
16. Wydawanie komunikatów o przydatności wody do spożycia przez ludzi.
17. Informowanie Burmistrza, GZZK oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego o podjętych
działaniach.
18. Podsumowanie prowadzonych działań, przekazanie wniosków Burmistrzowi oraz Inspektorowi
Sanitarnemu.
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ

PZK - 28

I.

Data

20 maja 2019 r.

RREFERAT
SPRAW
Podmiot
OBYWATELSKICH
opracowujący
I OBRONY
CYWILNEJ

Cel procedury
Określenie sposobu działania podczas katastrofy drogowej na drogach i ulicach gminy.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz/ Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK).

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia
Powstanie zdarzenia na
drogach i ulicach gminy.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Usunięcie skutków
zdarzenia  ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
przywrócenie ruchu na
drodze.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

15. Otrzymanie informacji o zdarzeniu drogowym.

Służby dyżurne : Komendy Powiatowej Policji,
Kierownik GCZK,

16. Podjęcie decyzji o wysłaniu służb na miejsce zdarzenia.

Służby dyżurne : Komendy Powiatowej Policji,
Kierownik GCZK,

17. Powiadomienie zarządcy drogi o zaistniałym zdarzeniu i podjęcie współdziałania
w usuwaniu jego skutków polegającego na:.
zorganizowaniu brygad, przygotowanie sprzętu i oznakowania.
Kierownik Referatu GMiR
dojazd do miejsca zdarzenia.
4. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca zdarzenia.
5. Wprowadzenia ograniczeń w ruchu, organizacja objazdów.

Komenda Powiatowa Policji we współdziałaniu
ze służbami zarządców dróg.

6. Przekazanie informacji o sytuacji na drodze.
7. Usunięcie oznakowania i ograniczeń w ruchu po ustaniu zagrożenia.
8. Przekazanie informacji Burmistrzowi o zakończeniu prac i przywróceniu ruchu
drogowego.

(po opinii Komendanta Powiatowego Policji).
Dyżurny GCZK.
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

20 maja 2019 r.

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO PODCZAS UDZELANIA POMOCY
PODROŻNYM
UWIĘZIONYM W POCIĄGACH, W POJAZDACH NA
DROGACH PUBLICZNYCH W WYNIKU INTENSYWNYCH
OPADAÓW ŚNIEGU I NISKICH TEMPERATURY

Podmiot
opracowujący

GZZK

PZK - 29

I.

Cel procedury
Określenie procedury postępowania na wypadek awarii sieci telefonicznej w Urzędzie.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury

Burmistrz, MGOPS, OSP z terenu gminy, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, Komendant Powiatowy Policji w
Krapkowicach, Zarządcy dróg, Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK).
III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
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Wejścia

Wyjścia

Wystąpienie na obszarze gminy Przywrócenie
sytuacji powodującej
bezpieczeństwa
obywateli i porządku
wzmocnienie prowadzonych
publicznego, oraz
działań ratowniczych przy
zapewnienie koordynacji
udzielaniu pomocy osobom
kontroli funkcjonowania
poszkodowanym – podczas
administracji rządowej.
wystąpienia zagrożenia.

Podstawy prawne realizacji procedury

Art. 19. Ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

IV. Opis postępowania

Przedsięwzięcia
1. Przyjęcie informacji o zaistniałej sytuacji, w tym o czasie i miejscu zdarzenia, rodzaju zdarzenia, liczbie
osób poszkodowanych, siłach i środkach zaangażowanych w działania, dotychczasowych i planowanych
działaniach.
2.Zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności zgodnie z procedurą SPO-1 Gminnego Planu
Zarządzania Kryzysowego.
3. Informowanie ludności o ewentualnych zagrożeniach – zgodnie z SPO 3.
4. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO-7.
5. Monitorowanie rozwoju sytuacji.
6. Działanie GCZK po otrzymaniu informacji zgodnie z SPO-9I.

Wykonawcy

Służba dyżurna GCZK
Sekretarz
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7. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO-8.
8. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.
9. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – zgodnie
z procedurą SPO-21.
10.Redagowanie i przekazywanie komunikatów na stronę internetową tut. urzędu.
11.Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych.

Burmistrz/Sekretarz

12. Prowadzenie działań zgodnie z SPO-8 , w tym m.in.:
a) przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi wniosków dot. wykonania, zmiany lub
zaniecha działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.
b) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń. Prognozowanie tych zagrożeń.
c) wyznaczenie swoich przedstawicieli do całodobowego dyżurowania w GZZK – na polecenie
Burmistrza

Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego

13. W przypadku wyłączenia odcinka drogi na dłuższy czas, dokonanie oznakowania zamkniętego odcinka
drogi, wyznaczenie i oznakowanie trasy objazdu w uzgodnieniu z jednostką zabezpieczającą zdarzenie
(Policja lub Straż Pożarna).
14. Po ustaniu zagrożenia sprawdzenie stanu drogi, usunięcie tymczasowego oznakowania objazdu.

Zarządcy dróg
Burmistrz

15. Prowadzenie działań zgodnie z PZK-29, w tym m.in.:
a) skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych szczegółowych
informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcie niezbędnych działań na miejscu zdarzenia,
b) podjęcie stosownych decyzji związanych z zaistniałą sytuacją,
c) przedstawienie Burmistrzowi sposobu realizacji zadań przez siły Policji,
d) lokalizowanie miejsc newralgicznych, ich zabezpieczanie oraz organizowanie objazdów,
e) wsparcie ewentualnej ewakuacji poszkodowanej ludności, której zagraża niebezpieczeństwo utraty życia
lub zdrowia,
f) ochrona mienia ewakuowanej ludności,
g) udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych,
h) współudział w informowaniu ludności z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących,
16. Podjęcie współdziałania z GZZK, jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej i zarządcami dróg.

Komendant Powiatowy Policji w
Krapkowicach
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17.Prowadzenie działań zgodnie z PZK-3, w tym m.in.:
a) skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych szczegółowych
informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcie niezbędnych działań na miejscu zdarzenia,
b) podjęcie stosownych decyzji związanych z zaistniałą sytuacją,
c) przedstawienie Burmistrzowi sposobu realizacji zadań przez siły Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej i OSP,
18.Podejmowanie działań zgodnie z „Planem ratowniczym Powiatu Namysłowskiego” i jego procedurami,
m.in.:
a) wyznaczanie stref działań ratowniczych,
b) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub
poszkodowanych osób wraz z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy,
c) przygotowanie dróg ewakuacji dla zagrożonych lub poszkodowanych osób,
d) współudział w informowaniu ludności z wykorzystaniem urządzeń głośnomowiących,
19. Podjęcie współdziałania z GCZK, jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego,
Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej i zarządcami dróg.

20. Działania gminy - realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego, w tym:
a) prowadzenie analizy informacji; rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania,
b) przygotowanie miejsc – pomieszczeń dla ewakuowanej ludności,
c) prowadzenie i aktualizowanie zestawień:
- w zakresie pomocy społecznej, finansowej i materiałowej,
- środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów,
d) ustalenie przewoźnika i sposobu transportu zastępczego.

Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Krapkowicach

Burmistrz
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2.Organizacja łączności między podmiotami realizującymi zadania z zakresu Zarządzania Kryzysowego
Gogolin tel. 77 46-66-240
Kędzierzyn Koźle tel. 77 40-50-311

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC

Leśnica tel. 77 46-15-281
Reńska Wieś tel. 77 48-20-350

STAŁY DYŻUR

Walce tel. 77 46-60-108

tel. 40 64 400

Komenda Powiatowa PSP. Krapkowice tel. 77 4079-700

KPP Krapkowice
tel. 77 40 79 723
KP
w Zdzieszowicach
tel.77 48 44 207

Straż Miejska
tel.77 40 64 417

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Z-ce tel. 77 48-42-746
Gazownia Krapkowice tel. 77 44-35-137
Wodociągi i Kanalizacja Sp. o.o. Zdzieszowice
tel. 77 54 45 941
Pogotowie Energetyczne tel. 991

PSSE Krapkowice tel. 77 44-66-740
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Organizacja łączności
Podstawowymi środkami łączności używanymi na potrzeby zarządzania kryzysowego są środki łączności
przewodowej. Na potrzeby reagowania kryzysowego wykorzystywać będą również sieci bezprzewodowe :
1. sieć radiowa zarządzania kryzysowego Wojewody Opolskiego (zapewnia łączność z PCZK oraz z
WCZK). W każdy piątek kontrolowana jest sprawność łączności w relacjach:
 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – gminy powiatu krapkowickiego;
 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2. sieć radiofoniczna ostrzegania i alarmowania (sterowana syrenami):
 W sytuacjach awarii systemu łączności stacjonarnej i komórkowej oraz braku energii
elektrycznej na dużym obszarze powodujących „paraliż łączności” wykorzystuje się samochody
OSP wyposażone w głośniki. Komunikaty wywiesza się na tablicach ogłoszeń, przekazuje się
przez sołtysów. Korzysta się także z pomocy księży, którzy ogłaszają komunikaty na mszach.
 Sieć radiotelefoniczna będzie wykorzystywana również w przypadkach nadzwyczajnych
zdarzeń i zagrożeń w celu składania bieżących informacji.
Tabela przydziału częstotliwości i kryptonimów

Kryptonim
Grupa Cyfrowa

Nazwa korespondenta,
jednostka organizacyjna,
służba

Uwagi

powiat krapkowicki

440 – 00

powiat Krapkowicki

442 – 00

Krapkowice

443 – 00

Gogolin

444 – 00

Strzeleczki

445 – 00

Walce

446 – 00

Zdzieszowice

201 – 00

Dyżurny operator WCZK Wojewody

Kryptonim okólnikowy

OMEGA

Kryptonim KSWA

GRANIT

Sygnał zagrożenia

RATUNEK
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Nazwa korespondenta,
jednostka organizacyjna,
służba

Kryptonim
Grupa Cyfrowa

Uwagi

440 – 00 PCZK Krapkowice
446 – 00
446 – 01
446 – 02
446 - 03
446 – 04

Zdzieszowice
Urząd Miejski
Burmistrz
Sekretarz Gminy
Kierownik Referatu
Pracownik ds. OC

446 – 00

CZK Gminy

446 – 05

Kierownik CZK

Sieć radiofoniczna funkcjonuje:


w godzinach pracy urzędu – w sytuacji „normalnej”,



całodobowo (do odwołania) – w sytuacjach kryzysowych.

Sprawność sieci jest kontrolowana poprzez nawiązywanie łączności w każdy piątek danego tygodnia w
godzinach od 900 do 1100 w relacjach:


Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – gminy powiatu krapkowickiego;



Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Sieć radiotelefoniczna będzie wykorzystywana również w przypadkach nadzwyczajnych zdarzeń
zagrożeń w celu składania bieżących informacji.

Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego

i

Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego
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PODSTAWOWĄ ZASADĄ
OBOWIĄZUJĄCĄ W SIECIACH RADIOWYCH JEST:

MINIMUM CZASU NADAWANIA
- MAKSIMUM TREŚCI

4) GCZK korzysta również z informacji o zagrożeniach przekazywanych przez Radio Opole;
5) Wykorzystywany jest również system poczty internetowej (e-mailowej) – um@zdzieszowice.pl,
6) Na obszarze gminy funkcjonują scentralizowane radiowe systemy alarmowania:
 Zintegrowany Radiowy System Alarmowania (ZRSAL) typ DSP-50/OC na potrzeby OC i OSP w
ilości 1 stacja obiektowa DSP-52/OC, włączająca syreny na terenie gminy. System uruchamiany
jest także przez stację włączającą, zainstalowaną w KP PSP oraz wojewódzką stację włączającą.
7) Przekazywanie informacji o mogącym wystąpić zagrożeniu, jego rozprzestrzenianiu oraz sposobach
zachowania się może być realizowane
z wykorzystaniem następujących środków:
 syren alarmowych w tych miejscowościach, w których zlokalizowane są jednostki OSP;
 komunikaty przekazywane za pomocą nowoczesnych systemów teleinformatycznych;
 rozmieszczenie na terenie gminy gablot do umieszczania ogłoszeń, informacji oraz komunikatów;
 rozplakatowanie komunikatów na tablicach ogłoszeń oraz w miejscach publicznie dostępnych;
 wykorzystanie ruchomych środków nagłaśniających (samochody OSP) jak również wykorzystanie
do tych celów radiowozów policyjnych po wcześniejszych uzgodnieniach oraz pojazdów OSP;
 punkty
alarmowania
w
poszczególnych
miejscowościach
(sołectwa)
i zakładach pracy z wykorzystaniem łączności TPSA;
 komunikaty ostrzegawcze i alarmowe nadawane za pośrednictwem lokalnych środków masowego
przekazu jak również poprzez gminną i powiatową gazetę oraz sołtysów i księży.
.
W sytuacjach awarii systemu łączności stacjonarnej i komórkowej oraz braku energii elektrycznej na
dużym obszarze powodujących „ paraliż łączności” wykorzystuje się samochody OSP wyposażone w
głośniki. Komunikaty wywiesza się na tablicach ogłoszeń, przekazuje się przez Sołtysów. Korzysta się
także z pomocy księży, którzy ogłaszają komunikaty na mszach.

Informowania, ostrzegania i alarmowania ludności

-

Na szczeblu gminy system ten zorganizowany jest na bazie:
lokalnych mass-mediów,
specjalnych plakatów i informacji pisanych,
telefonogramów do sołtysów,
syren alarmowych,
akcji kurierskiej.

Treść przekazywanych informacji, komunikatów w formie ostrzeżeń musi być prawdziwa i uwiarygodniona
(druki przygotowane, informacja autoryzowana).
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System ten będzie uruchamiany w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi
a także w sytuacjach kryzysowych.

i środowiska,

URUCHAMIANIE I WYKORZYSTANIE SYSTEMU
Uprawnionymi osobami do uruchomienia systemu do ostrzegania i alarmowania ludności o występujących
zagrożeniach okresu pokoju są:
burmistrz na obszarze swego działania,
kierownicy akcji ratowniczych odnośnie zdarzenia i strefy zagrożonej (nie obowiązuje procedura
gradacji uprawnień, decyduje rzecz nadrzędna „Ochrona zdrowia i życia”).
Ostrzeganie i alarmowanie – jest pochodną systemu wykrywania i analizowania informacji. Aby
ostrzeganie i alarmowanie przyniosło zakładane efekty, to ostrzeganie i alarmowanie ludności odbywać się
będzie za pomocą sygnałów i komunikatów ostrzegawczych.
Przekazywanie komunikatów ostrzegawczych i alarmowych odbywać się będzie przez:
- lokalne rozgłośnie radiowe i TV,
- urządzenia nagłaśniające zainstalowane na pojazdach,
- obwieszczenia.
Przekazywanie sygnałów ostrzegawczych i alarmowych odbywać się będzie za pomocą:
- syren alarmowych,
- urządzeń nagłaśniających zainstalowanych na pojazdach.
Organizacja przydziałów i obowiązków.
Każde zdarzenie i zagrożenie ma swój początek w miejscu i czasie najmniej spodziewanym.
Tak więc aby informacja ostrzegania i alarmowania zagrożonej społeczności spełniła swoje funkcje i z
odpowiednim wyprzedzeniem lokalna społeczność została poinformowana o zbliżającym się zagrożeniu,
na terenie każdej gminy ma działać zorganizowany system.
System ten należy budować na bazie podmiotów, instytucji i stowarzyszeń oraz administracji, które
posiadają urządzenia, mają pewien dorobek i doświadczenie w tej dziedzinie.
W myśl przyjętych założeń osobami uprawnionymi do uruchomienia systemów alarmowych są:
- kierownicy, dyrektorzy w zakładach o szczególnym zagrożeniu zdrowia i życia dla załogi i sąsiedztwa,
- burmistrz z chwilą otrzymania lub pozyskania informacji o zbliżającym się zagrożeniu.
Uwaga: opracowane wzory komunikatów ostrzegawczych i alarmowych stanowią załączniki
do niniejszej procedury.
Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie na terenie Gminy Zdzieszowice
Na terenie gminy do alarmowania ludności o zagrożeniach będzie wykorzystany następujący sprzęt:
- syreny alarmowe obrony cywilnej sterowane również radiowo z Wojewódzkiego oraz
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- dzwony w parafiach poszczególnych sołectw wchodzących w skład gminy,
- przewidywana jest możliwość wykorzystania telewizji kablowej .
Ostrzeganie realizowane będzie przy wykorzystaniu sprzętu wymienionego wyżej, oraz pojazdów policji z
urządzeniami nagłaśniającymi.
Stały Dyżur, uruchamiany na okres zagrożenia, jest odpowiedzialny za obieg informacji. Przekazuje
informacje dla ludności w rejonie zagrożonym i wszystkim siłom zaangażowanym w procesie niesienia
pomocy ludności poszkodowanej. Za sprawne uruchomienie Stałego Dyżuru, odpowiedzialny jest
kierownik Stałego Dyżuru.
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Czas na uruchomienie nie przekraczający 2 godz..
Za udzielanie informacji w rejonie zniszczeń odpowiada kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, współpracując ze Stałym Dyżurem, sołtysami i Policją.

3.
Organizacja
i alarmowania

systemu

monitorowania

i

zagrożeń,

ostrzegania

Poprzez monitorowanie zagrożeń rozumie się zbieranie i przetwarzanie informacji
o określonych zdarzeniach lub zjawiskach oraz wstępne analizowanie uzyskanych informacji w celu ich
dalszego wykorzystania.
Monitorowanie zagrożeń i zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców gminy
Zdzieszowice, bezpieczeństwu ich mienia oraz ochronie środowiska realizowane jest przez odpowiednie
służby i straże, zgodnie z ich ustawowymi kompetencjami i zadaniami statutowymi. Podmioty szczebla
wojewódzkiego prowadzące monitoring zagrożeń i zdarzeń przekazują ich wyniki, zgodnie z wzajemnymi
ustaleniami do PCZK, a te następnie do gmin, inspekcji i straży oraz podmiotów współdziałających w
zakresie ich likwidacji, w ramach rutynowych działań profilaktycznych czy ratowniczych. Natomiast
w przypadku, gdy zagrożenie lub zdarzenie nosi znamiona sytuacji kryzysowej, wyniki od wszystkich
monitorujących przekazywane są bezpośrednio do odpowiednich centrów zarządzania kryzysowego.
W Celu zapewnienia skutecznej realizacji zadań związanych z monitorowaniem, prognozowaniem
wykrywaniem i identyfikacją zagrożeń i sytuacji kryzysowych, przekazywaniem informacji o ich zaistnieniu
oraz ostrzeganiem i alarmowaniem ludności w przypadku ich wystąpienia, odpowiednio w czasie pokoju
oraz podczas osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa utworzony został na terenie gminy
Zdzieszowice;
1) System Wczesnego Ostrzegania, zwany dalej „SWO” – funkcjonujący w czasie pokoju – w stanie
stałej gotowości obronnej państwa,
2) System
Wykrywania
i
Alarmowania
zwany
dalej
„SWA”
–
funkcjonujący
w wyższych stanach gotowości obronnej państwa lub w stanach nadzwyczajnych, wchodzący w
skład jednolitego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.
Zapewniają na obszarze gminy Zdzieszowice realizację zadań z zakresu powszechnego ostrzegania i
alarmowania ludności o zagrożeniach w ramach Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania
oraz w ramach systemu powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z
powietrza, funkcjonują lub są uruchamiane i rozwijane w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej,
awarii technicznej lub działań terrorystycznych, w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, w
szczególności stanu klęski żywiołowej, a także w przypadku przeprowadzenia ćwiczeń i treningów.
Do głównych zadań realizowanych w ramach działania systemów należą:
rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiających natychmiastowe stwierdzenie
wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy krajowe;
powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach;
ostrzeganie
i
alarmowanie
ludności
o
zagrożeniach
oraz
informowanie
o zasadach zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;
zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności;
opracowywanie ocen eksperckich stanu zagrożenia i przygotowywanie postępowania
ochronnego
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SCHEMAT ORGANIZACYJNY SWA ORAZ OBIEGU INFORMACJI
KPP Krapkowice i KP Zdz-ce
BURMISTRZ
- SZEF OBRONY CYWILNEJ
CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
WOJEWODY OPOLSKIEGO

URZĄDZENIA NAGŁAŚNIAJĄCE

POWIATOWE STANOWISKO
KIEROWANIA PSP
URZADZENIA NAGŁAŚNIAJĄCE

PRASA
POWIATOWE
CENTRUM
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

„W”
STANOWISKO KIEROWANIA

CENTRUM
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
SĄSIADW

LEGENDA:

STACJE TELEWIZYJNE
I ROZGŁOŚNIE RADIOWE

GMINNE CENTRUM
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

- koordynacja i współdziałanie
- obieg informacji

OPERATORZY SIECI
TELEFONICZNYCH

INSPEKCJE WOJEWÓDZKIE:
SANITARNA

INSPEKCJE POWIATOWE:
SANITARNA
WETERYNARYJNA

WETERYNARYJNA
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Poniżej przedstawiono tabelę z poszczególnymi zagrożeniami i służbami je monitorującymi.

Rodzaj monitoringu
Monitoring
hydrometeorologiczny

Monitoring stanu
sanitarnoepidemiologicznego

Monitoring środowiska

Monitoring chorób
zakaźnych zwierząt

Służba prowadząca
monitoring
Dyrektor IMGW

Powiatowy Inspektor
Sanitarny

Kierownik Referatu
Gospodarki Mieniem
i Rolnictwa

Powiatowy Lekarz
Weterynarii

UWAGI
GZZK otrzymuje od PCZK komunikaty
ostrzegawcze i alarmowe o zagrożeniach
hydrometeorologicznych, które przekazuje do
sołtysów, szkół i MGOPS
GZZK otrzymuje informację od PIS
o występujących ogniskach zachorowań lub
zatruciach zbiorowych oraz innych zagrożeniach
sanitarnych. GZZK przekazuje do informacje do
PCZK
GZZK przekazuje informacje związane z ochrona
środowiska do Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Środowiska – GCZK przekazuje do
PCZK
GCZK otrzymuje od PIW informacje
o występujących chorobach zakaźnych zwierząt
które przekazuje do PCZK.

Wypadki
Komendant Powiatowy Policji,
komunikacyjne
Komendant Komisariatu Policji
w transporcie
Doraźne informacje o występujących wypadkach
Komendant Powiatowy PSP
drogowym, jeśli
Dysponenci jednostek systemu
poszkodowanych jest
PRM
więcej niż 3 osoby
Monitoring zagrożeń
bezpieczeństwa i
porządku publicznego
Monitoring awarii
przemysłowych
Monitoring katastrof
budowlanych
Monitoring rozległych
pożarów

Komendant Powiatowy Policji Doraźne informacje o występujących wypadkach
Komendant Powiatowy PSP,

Doraźne informacje o występujących awariach
WIOŚ – poprzez WCZK

Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego, Komendant Doraźne informacje o występujących katastrofach
Powiatowy PSP,
Komendant Powiatowy PSP Doraźne informacje o występujących pożarach

Podmioty prowadzące ww. monitoring na podstawie odrębnych ustaw zobowiązane są do
powiadamiania czyli przekazania uzyskanych informacji do właściwych terytorialnie organów
i ludności. Wszelkie informacje uzyskane z monitoringu zagrożeń mogą być podstawą do
ostrzegania

i alarmowania ludności.
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Środki łączności i alarmowania

6

1 Urząd Miejski

RDA

1

7

ul. Chrobrego 34

77/4064-449

2 Januszkowice

Pal

1

1

ul. Wypoczynkowa 14a

77/4844-113

1

1

3 Krępna

Pal

1

1

ul. Jasiońska 11a

77/4846-202

1

1

4 Rozwadza

Pal

1

1

ul. Szkolna 26

77/4845-526

1

1

5 Oleszka

Pal

1

1

ul. Wiejska

77/4847-322

6 Jasiona

Pal

1

1

ul.Główna 25a

77/4845-174

1

1

7 Żyrowa

Pal

1

1

77/4844-113

1

1

ul. Wojska Polskiego 14a

8

9

10 11

12 13 14 15 16

1

3

1

1

1

Uwagi
Skaż.
chemicz.
Sapos

Wszystkie
syreny
Inne środki

7

Syr. ster

Odb. radiowy

5

Radiotelefon

4

2

Telef on

Radiowa
centrala

3

1

Elem e
nt
SW A

Ilość

Ilość osób

Nazwa gminy
(miejscowość)

Adres

+

Pr zyr ządy do
wykr ywania
zagrożeń

Zestaw
meteo.

W yposażenie w środki
alarmowania

Rozmieszczenie

Skaż prom ien.

Lp

17

18
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4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń

L.p.

1

Podmiot odpowiedzialny
za informowanie ludności

W jakim trybie następuje
informowanie

Przekazywanie informacji
odbywa się poprzez środki
Gminny Zespół Zarządzania
masowego przekazu oraz za
Kryzysowego
pomocą pojazdu
nagłaśniającego

Jakie siły i środki mogą być
wykorzystane do
informowania ludności

Kto i w jaki sposób opracowuje
i przekazuje wskazówki do
informowania w danej sytuacji

Straż Miejska
2 strażników

Wszystkie informacje opracowuje
i przekazuje Referat Organizacyjny
Urzędu

Uwagi
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1. System informowania, ostrzegania i alarmowania ludności organizowany jest w celu uniknięcia lub
zmniejszenia strat osobowych i w mieniu mogących powstać w wyniku dalszego rozwoju zdarzenia
lub zagrożenia.
2. Na szczeblu gminy system organizuje się w oparciu o:
1) środki masowego przekazu o zasięgu lokalnym;
2) scentralizowane systemy alarmowania sterowane radiowo;
3) środki łączności telefonicznej, radiotelefonicznej i teleinformatycznej (internet);
4) obwieszczenia i ulotki.
3. Komunikaty informujące, ostrzegające i powiadamiające mieszkańców o zdarzeniach i
zagrożeniach wydają i rozpowszechniają osoby upoważnione przez Burmistrza, stosownie do
sytuacji, poprzez scentralizowane systemy alarmowe i środki łączności telefonicznej oraz środki
masowego przekazu.
4. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców realizuje się w pierwszej kolejności za pomocą
syren – określonym dźwiękiem, trwającym trzy minuty.
5. Przetestowane są systemy ostrzegania i alarmowania, uczestnicy znają swoje obowiązki
i procedury w zakresie informowania ludności o zagrożeniach. Określone są rodzaje
urządzeń ostrzegawczych (syreny, posterunki alarmowe, telefony, alarmowania radiowe
itp.) wykorzystywane przez administrację gminy, a także ich położenie oraz stopień
pokrycia obszaru gminy. Ustalono procedury ostrzegania specjalnych instytucji takich
Określono znaczenie wszystkich sygnałów i znaków ostrzegawczych; jak: szkoły,
przedszkola, obiekty rekreacyjne, miejsca zgromadzeń publicznych itp.
Informowanie przez Burmistrza ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania odbywa się
w
dwóch wariantach, obligatoryjnym tzn. takim który wynika jednoznacznie z przepisów prawa (Burmistrz
musi w określonych sytuacjach informować społeczeństwo o zagrożeniach) oraz w wariancie uznaniowym,
który wynika z decyzji Burmistrza o konieczności podjęcia działań informowania.
Wariant obligatoryjny.
1) W

przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego powodującego przekroczenia poziomów
interwencyjnych Burmistrza jest zobligowany do poinformowania ludności na podstawie danych
uzyskanych od PCZK i wówczas realizowana jest procedura SPO- 2.
Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym.

2) W przypadku wystąpienia przekroczeń

poziomów dopuszczalnych albo alarmowych poziomów i
wówczas realizowana jest SPO–5 - Informowanie
o przekroczeniach dopuszczalnych
albo
alarmowych poziomów substancji w powietrzu albo o możliwości wystąpienia takich przekroczeń.
3) W przypadku wprowadzania rozporządzeń porządkowych Burmistrz również zobowiązany jest
skutecznie informować ludność o ich treści, wówczas realizuje się SPO- 4.
Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych.
poziomów substancji w powietrzu Burmistrz jest obowiązany poinformować ludność
o zagrożeniach.
Wariant uznaniowy.
W tym wariancie Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek członków GZZK może prowadzić akcję
informacyjną
dotycząca
konkretnych
zagrożeń
lub
sposobów
postępowania.
W tym wariancie stosuje się następujące środki przekazu: komunikaty przekazywane przez środki
masowego przekazu, ulotki, numer informacyjny. Akcję informacyjną koordynuje w takich sytuacjach
GZZK (jeśli jej prowadzenie przekracza możliwości służby właściwej w konkretnym zagrożeniu).

Zasady koordynacji przepływu informacji o zagrożeniach i zdarzeniach.
W przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu zagrożenia dla
ludności podmiot, który ją uzyskał informuje o tym fakcie właściwe terenowo centrum zarządzania

435

kryzysowego. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK) powiadamia właściwy organ
administracji publicznej, równocześnie GCZK przekazuje uzyskaną informację do PCZK.
Właściwe organy administracji publicznej, zgodnie z zakresem realizowanych zadań dokonują
sprawdzenia wiarygodności uzyskanej informacji.
W zależności od skali zagrożenia, właściwy organ administracji publicznej podejmuje decyzję o
uruchomieniu procedury informowania, ostrzegania lub alarmowania, określonej w planie zarządzania
kryzysowego.
Właściwym organem administracji publicznej w zakresie uruchomienia procedury informowania,
ostrzegania lub alarmowania jest:
1) wójt, burmistrz (prezydent miasta) – w przypadku zagrożeń nie przekraczających obszaru gminy;
2) starosta – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednej gminy;
3) wojewoda – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednego powiatu;
4) Szef Obrony Cywilnej Kraju – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednego
województwa.
Elementy składowe komunikatu o zagrożeniu.
Komunikaty dzieli się na:
1) informacyjne – zawierające informacje o sposobach zapobiegania zagrożeniom, sposobach
postępowania na wypadek powstania zagrożenia oraz po jego ustaniu, w tym o możliwości
uzyskania pomocy, np. sposobach usunięcia skutków zdarzenia, dezynfekcji, miejscach rozdziału
pomocy itp.;
2) ostrzegawcze – zawierające informacje wyprzedzające nadchodzące zagrożenie (komunikat ten
powinien zawierać możliwie najwięcej wskazówek profilaktycznych);
3) alarmowe – zawierające informacje o aktualnym zagrożeniu występujący na określonym terenie
oraz podające wskazówki i polecenia co do sposobów postępowania ludności, np. kierunków i
środków ewakuacji, miejsc zbiórki dla ewakuowanych, sposobów ochrony dróg oddechowych itp.
Podstawowymi elementami składowymi komunikatu są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

data i godzina przekazania komunikatu;
numer komunikatu (który to jest komunikat z kolei dotyczący danego zagrożenia);
podmiot przekazujący komunikat (osoba odpowiedzialna za treść komunikatu);
osoba (lub osoby) wyznaczona do kontaktu ze strony podmiotu przekazującego komunikat oraz
numer jej telefonu;
przyczyna podawania komunikatu (krótka charakterystyka zagrożenia);
obecny stan zagrożenia i obszar jego występowania oraz prognozowany rozwój zagrożenia;
określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat;
zalecenia dla ludności związane z zagrożeniem;
ewentualnie – stan przygotowania służb i organów administracji publicznej na nadchodzące
zagrożenie (każdorazowo należy rozważyć zasadność umieszczenia takiej informacji).

Podczas wyboru rodzaju środków masowego przekazu, do których w pierwszej kolejności należy
wysłać komunikat, należy się kierować m.in. rodzajem i wielkością zdarzenia, porą dnia, czasem
pozostającym do nadejścia zagrożenia oraz liczbą odbiorców.
Im bliżej niebezpieczeństwa, tym częstotliwość nadawania komunikatu powinna być większa.
Zalecane jest powtórzenie komunikatu przez stacje radiowe lub telewizyjne raz po razie, by mieć pewność,
że jego treści dotrą do adresatów.
Materiały, na bazie których sporządzono komunikaty oraz opracowane komunikaty przekazywane do
mediów, należy zbierać i archiwizować.
Informowanie społeczeństwa w zakresie potencjalnych zagrożeń oraz sposobów zachowania się na
wypadek zagrożenia.

W procesie informowania społeczeństwa powinno się wykorzystywać instrukcje, poradniki, ulotki,
plakaty i tym podobne publikatory, informujące o zagrożeniach, sposobach zapobiegania im
i
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postępowania w przypadku ich wystąpienia, opracowywane przez organy administracji publicznej, organy
służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony ludności.
Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej , redaktorzy
naczelni są obowiązani opublikować nieodpłatnie komunikaty przekazywane przez organy
administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych.
W związku z tym, redaktorzy naczelni gazet, stacji radiowych i telewizyjnych są zobowiązani
opublikować nieodpłatnie, w miejscu i w czasie właściwym ze względu na tematykę i na charakter
publikacji, komunikaty urzędowe wydawane przez organy administracji rządowej oraz samorządowej.
Komunikaty przekazywane mogą być również przez organy administracji rządowej i samorządu
terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o
zarządzaniu kryzysowym

Tabela możliwości i skuteczności
wykorzystania środków do informowania ludności.

Rodzaj środka
przekazu

Możliwość

Skuteczność

Syreny
Dzwony
kościelne

Jest
jest

Duża
duża, ograniczony
obszar

Lokalna
rozgłośnia

Nie ma

Nie ma

Lokalna TV

Nie ma

Nie ma

TV kablowa

Jest

Duża

Gazety

Jest

duże opóźnienie

Telefonia
stacjonarna

Jest

Telefonia
komórkowa
SMS

Jest

Zasady/podstawy
uruchomienia

Uwagi

własny system

prawo prasowe

skuteczna,
konieczne
rozwiązania
techniczne

skuteczne, trudne
organizacyjnie,
ograniczony krąg
odbiorców

umowy
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5. Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych
Podstawy prawne
1) Art. 5, ust. 2, pkt 3 lit. e ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym
2) Wytyczne
Szefa
Obrony
Cywilnej
Kraju
z
dnia
17
października
2008r.
w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia wraz z
Instrukcją
Cel i zamiar ewakuacji

Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia
i
zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji,
w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdują się
w rejonie zagrożenia. Pierwszeństwo ewakuacji powinno przede wszystkim obejmować dzieci, kobiety
ciężarne, osoby niepełnosprawne, podopiecznych opieki społecznej, itp.
Ewakuacja
polega
na
przemieszczeniu
się
ludności
i
transporcie
mienia
z rejonów, w których
występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. W związku
z uwarunkowaniami dotyczącymi rodzajów niebezpieczeństwa wyróżnia się ewakuację I, II
i
III stopnia.
1) Ewakuacja I stopnia – polega na niezwłocznym przemieszczeniu ludności (mienia)
z
rejonów, w których wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego do
rejonów bezpiecznych. Realizuje się natychmiast po zaistnieniu zagrożenia życia, zdrowia, mienia – SPO–
22 . Ewakuację I stopnia organizuje się na polecenie szefów obrony cywilnej województwa, powiatu,
gminy.
Ponieważ ewakuacja I stopnia dotyczy obszarów o zagrożeniu potencjalnym, do jej prowadzenia
mogą być wykorzystywane podmioty realizujące zadania w zakresie ochrony ludności nie dysponujące
specjalistycznym sprzętem ochronnym oraz wiedzą niezbędną do wykonywania działań w strefie
bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia.
2) Ewakuacja II stopnia – polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności (mienia) z
rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów
przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności (mienia) w przypadku
ich uszkodzenia lub awarii– SPO–22
3) Ewakuacja III stopnia – polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności (mienia),
podczas
podwyższania
stanu
gotowości
obronnej
państwa.
Jest
ona
prowadzona
w związku z zagrożeniami związanymi z zagrożeniami bezpieczeństwa państwa, kryzysem oraz wojną –
SPO–22, a tym samym z rejonu gdzie będą prowadzone działania zbrojne.
Ewakuację I i II stopnia organizuje się na polecenie Burmistrza:
a) z obszarów bezpośrednio zagrożonych na terenie gminy,
b) jeżeli wprowadzono stan klęski żywiołowej na obszarze gminy
Ewakuację I lub II stopnia zamierza się realizować poprzez:
 zaalarmowanie ludności (nadawanie komunikatów przez regionalne rozgłośnie radiowe
TV oraz ruchome środki nagłaśniające, KP PSP i KP Policji)
 częściowe uruchomienie elementów organizacyjnych ewakuacji
 kierowanie ludności ewakuowanej do miejsc przeznaczenia.

i

Ewakuację prowadzi się w przypadku, gdy jest to niezbędne w związku z wystąpieniem nw. zagrożeń:
 powodzi powstałych w wyniku topnienia śniegu lub intensywnych opadów deszczu;
 pożarów przestrzennych;
 groźnych zjawisk meteorologicznych (huragany, tornada itp.);
 skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP) w transporcie;
 nadzwyczajnych zdarzeń radiacyjnych;
 zdarzeń związanych z zewnętrznym zagrożeniem państwa;
 zagrożenia lub ataku terrorystycznego.
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ORGANIZACJA EWAKUACJI II STOPNIA
DECYZJA O EWAKUACJI

gdy dotyczy terenu powiatu

Decyzja o ewakuacji na terenie
POWIATU
Wydanie zarządzenia w sprawie
zarządzenia/odwołania ewakuacji.

gdy dotyczy więcej niż jednej gminy

na wniosek Burmistrza

Gmina : BURMISTRZ,
Decyzja o ewakuacji dotycząca
obszaru gminy
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Sołtysi, Dyrektorzy
Szkół Przedszkoli,

GZZK

Przyjęcie informacji

BURMISTRZ
KOORDYNATORZY
EWAKUACJĄ

Przekazanie informacji
Burmistrzowi
Kierownikowi GCZK

o zagrożeniu wymagającym
koordynacji ewakuacją
Zwołanie posiedzenia
Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Monitorowanie sytuacji
Zbieranie informacji od
wójtów, burmistrza
dotyczących:

Kierowanie koordynacją
ewakuacji

Informowanie przełożonych
o rozwoju sytuacji

Przekazywanie Burmistrzowi
zbiorczych informacji
dotyczących potrzeb
Postawienie zadań
Monitorowanie realizacji
postawionych zadań zgodnie
z decyzją Starosty

1. Potrzeby wsparcia
ewakuacji w zakresie:
sił i
środków wojska, Policji,
PSP, FOC, organizacji:
rządowych,
pozarządowych
i społecznych;

porządku
publicznego;

pomocy
medyczno-sanitarnej;

pomocy
społecznej;

pomocy
psychologicznej;



Przesyłanie meldunków
okresowych

Opracowywanie dziennych
meldunków

Przekazywanie podmiotom
prowadzącym ewakuację:
1. zarządzeń i rozporządzeń
Wojewody,
2. zarządzeń i decyzji Starosty,

3. wzorów meldunków okresowych
Przekazywanie przełożonym
informacji zawartych
w meldunkach okresowych

Zbieranie meldunków okresowych
od podmiotów prowadzących

Przekazywanie do punktu
informowania ludności
informacji zawartych
w meldunkach okresowych
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Sposób powiadamiania ludności o zarządzonej ewakuacji
Określenie szczegółowych zasad powiadamiania osób funkcyjnych i organizacji - uczestników fazy
reagowania o zaistniałym zdarzeniu.

Powiadomienie - przekazywanie określonej treści przez nadawcę do odbiorcy za pośrednictwem
kanału (środek przekazywania informacji). Ze względu na charakter można nadać cechy prawdziwości
lub niezgodności z rzeczywistością.
2.

1.
1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu oraz potwierdzenie wiarygodności
wystąpienia zdarzenia.

Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego

2. Podjęcie przez Burmistrza decyzji o uruchomieniu Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego w pełnym lub osób odpowiedzialnych za dział,
w którym nastąpiło zdarzenie.

Burmistrz

3. Powiadamianie członków Zespołu zgodnie z poleceniem Burmistrza przez
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego zgodnie ze spisem telefonów
(wersja drukowana i elektroniczna).

Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego

4. Uruchomienie jednego punktu kontaktowego z mediami dla wszystkich
służb reagujących na zdarzenie lub wprowadzeniu jednego ze stanów
wyjątkowych

Sekretarz Gminy

5. Opracowanie komunikatów i ogłoszeń - przekazanie ich przez lokalne
media oraz ich rozplakatowanie

Sekretarz Gminy
podinspektor ds. obronnych
i OC

6. Umieszczenie komunikatów na stronie internetowej Urzędu

Informatyk

7. Przekazanie komunikatów za pomocą syren alarmowych

Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego
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Zarządzanie zasobami sił i środków
Lp.

1.

Rodzaj uruchamianych
sił i środków
Siły i środki Krajowego
Systemu RatowniczoGaśniczego

Zasady uruchamiania
zawarte w

Wykonawca


Komendant
Powiatowy

„Powiatowy Plan Ratowniczy”

Państwowej Straży
Pożarnej

1. Siły i środki Policji

„Plan działania Komendanta
Powiatowego Policji
w przypadku zaistnienia
katastrofy lub awarii
technicznej”



Komendant
Powiatowy Policji



Dyrektor Wydziału
Bezpieczeństwa

2.

Siły i środki pododdziałów Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej

„Plan udziału WSzW Opole
w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowej”

i Zarządzania
Kryzysowego,


Szef Wojewódzkiego
Sztabu Wojskowego
w Opolu



3. Siły i środki Obrony Cywilnej

„Plan Obrony Cywilnej”

podinspektor ds.
obronnych i obrony
cywilnej



4.

Środki i siły magazynu
OC/przeciwpowodziowego

Referat Gospodarki
Mieniem i Rolnictwa

SPO – 11



Referat Spraw
Obywatelskich i
Obrony Cywilnej

W powyższym celu można wykorzystać również program „Arcus 2005”, zawierający aktualną
bazę danych odnośnie sił i środków.
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Organizacja zabezpieczenia opuszczonych pomieszczeń mieszkalnych
Działania poszczególnych służb realizowane są według obowiązujących ich procedur
uzależnione są od zaistniałej sytuacji do głównych zdań zaliczyć należy:

i

Działania Komisariatu Policji:
 w Komisariacie Policji powołuje się sztab kryzysowy, uruchomia się także dodatkowe stanowisko
kierowania dowódcy sił policyjnych w budynku KP posiadające łączność przewodową i
bezprzewodową z Powiatowym Stanowiskiem Kierowania KPP
w Krapkowicach,
 wyznacza się trasy objazdu w celu zabezpieczenia możliwości szybkiego dojazdu służb
ratowniczych;
 w rejonach skrzyżowań rozmieszcza się patrole ruchu drogowego w celu ułatwienia przejazdu
siłom ratowniczym,
 wzmacnia się patrole piesze i zmotoryzowane patrolujące tereny opuszczone,
 podejmuje się
działania w celu zabezpieczenia elementów ewakuacji mieszkańców
z zagrożonych terenów,
 wyznacza się trasy objazdów, dowozu ewakuowanej ludności,
 wyznacza się dodatkowe siły do zabezpieczenia mienia pozostawionego przez ewakuowaną
ludność,
 informuje się mieszkańców przez urządzenia nagłaśniające o aktualnej sytuacji,
 zabezpieczenie elementów ewakuacji mieszkańców,
 zabezpieczenie miejsc prowadzenia działań ratowniczych wspólnie z siłami prowadzącymi,
 umożliwienie swobody dojazdu/wyjazdu ekipom, jednostkom ratowniczym
i
sanitarnym oraz zablokowanie wyjazdu osób i pojazdów z obszaru wyłączonego,
 zorganizowanie objazdów rejonów zagrożonych oraz informowanie o objazdach,
 ochrona porządku w miejscach pracy ekip ratowniczych i sanitarnych oraz zabezpieczenie miejsc
mogących stanowić dodatkowe zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi,
 ochrona pozostawionego mienia,
 ochrona miejsc składowania mienia porzuconego i ewakuowanego oraz punktów pomocy
sanitarnej identyfikacja i prowadzenie wykazów ewentualnych ofiar wśród ludzi
 udzielanie informacji o miejscach pobytu poszkodowanych, przechowywanego
i
zabezpieczanego mienia oraz informacji o aktualnym stanie zagrożenia
Zestawienie elementów organizacyjnych ewakuacji
W celu sprawnego przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców planuje się uruchomienie na
polecenie Burmistrza następujących elementów:
 zespół ewidencyjno - informacyjny (ZEI)
 zespoły pomocy medycznej (ZPM);
1. W zależności od miejsca wystąpienia katastrofy, planuje się ewakuować zagrożoną ludność do najbliżej
położonych obiektów użyteczności publicznej takich jak:
 szkoły, sale w GOK, świetlice wiejskie, itp. (położenie obiektów i trasy na planie graficznym
ewakuacji (poza strefą zagrożenia).
2. W rejonach przyjmowania rozwija się elementy organizacyjne, które zapewniają sporządzenie ewidencji
ewakuowanej ludności (ZEI) oraz elementy, które zapewniają pomoc medyczną (ZPM).
3. Do kierowania ewakuacją wykorzystane zostaną:
 sieć telefoniczna Telekomunikacji Polskiej S.A.
 sieć radiotelefoniczne PSK PSP, PSK Policji oraz służby zdrowia
 sieć radiotelefoniczna ostrzegania i alarmowania GCZK.
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4. W toku przeprowadzenia ewakuacji współdziałanie realizowane będzie w relacjach:
 zespół kierowania ewakuacją gminy - zespół kierowania ewakuacją powiatu,
 zespół kierowania ewakuacją powiatu- elementy organizacyjne ewakuacji na terenie powiatu,
 zespół kierowania ewakuacją powiatu- organy wojska, policji, PKP, telekomunikacji oraz PCK.
 kierownik ZEI utrzymuje łączność z GZZK .

Ewakuacja I, II i III stopnia przewiduje zarówno ewakuację zorganizowaną,
jak i samoewakuację.
Praktyczne realizowanie ewakuacji polega na samoewakuacji czyli poinformowaniu mieszkańców o
konieczności ewakuacji z danego obszaru. Wsparcie i koordynację działań zapewni powołany przez
Burmistrza Zespół ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności, gdzie zapadają bieżące decyzje o kierowaniu
określonych sił i środków do zapewnienia koordynacji ewakuacji. Zakłada się, że mieszkańcy dokonują
tzw. samoewakuacji, a tym samym nie stanowią dodatkowego „obciążenia” logistycznego, natomiast
niewielka część niesamodzielnych mieszkańców wymagać będzie pomocy socjalno - bytowej
organizowanej w sposób doraźny z wykorzystaniem również zasobów lokalnych.
Z oceny zagrożenia wynika, że ewakuacja ludności zamknie się w granicach administracyjnych
gminy.
Ponadto przyjęto założenia:
 występujące zagrożenia, zapewniają wystarczająco dużo czasu na ostrzeżenie i wdrożenie
ewakuacji II stopnia ludności uznanej za zagrożoną;
 spontaniczna ewakuacja będzie miała miejsce tylko wtedy, kiedy będzie wystarczająco dużo czasu
na ostrzeganie. Od 5 do 20% zagrożonej ludności będzie się ewakuować zanim wydane zostanie
takie zalecenie;
 kolejne 20 % ludności opuści zagrożone rejony w ramach samoewakuacji;
 niektórzy mieszkańcy odmówią ewakuowania się niezależnie od rozmiaru ryzyka;
 niektórzy właściciele zwierząt domowych odmówią ewakuacji, dopóki nie zostaną wdrożone
rozwiązania zapewniające opiekę nad ich zwierzętami;
 około 20% zagrożonej ludności będzie wymagać ukrycia w instytucjach pomocy społecznej. Wielu
ewakuowanych mieszkańców będzie szukać schronienia u krewnych i przyjaciół niż korzystać z
zapewnionych przez władze miasta urządzeń pomocy społecznej;
 w razie potrzeby dostępna będzie pomoc wojska dla działań ewakuacyjnych (po zaakceptowaniu
przez właściwe władze wojskowe);
 w przypadku pewnych sezonowych zagrożeń do ewakuacji ludzi wykorzystane zostaną
wyznaczone standardowe drogi (wg planu awaryjnej komunikacji drogowej);
 w przypadku sytuacji niebezpiecznych powstałych bez ostrzeżenia albo z krótkim ostrzeżeniem
ewakuacja zagrożonych ludzi realizowana będzie jako ewakuacja I stopnia i samoewakuacja.
Osobą odpowiedzialną w tym przypadku za wdrożenie ewakuacji będzie kierujący akcją ratunkową
na terenie objętym tą akcją, z pomocą organizowaną w razie potrzeby - przez Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim.
Przy prowadzeniu ewakuacji należy stosować zasadę dobrowolności z uwzględnieniem obowiązków
nałożonych na obywateli zapisami w ustawach: o stanie klęski żywiołowej (art. 20 i art. 21 ust. 1 pkt.
11,12 i 15) oraz prawo atomowe (art. 90 pakt 1,2,5 i 6).

To obywatel decyduje czy chce poddać się procesowi ewakuacji czy też nie.
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6. Organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej
oraz pomocy psychologicznej
Pomoc społeczna i medyczna w Gminie Zdzieszowice
Pomoc społeczna w gminie Zdzieszowice opiera się na działaniu Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, który jest głównym koordynatorem działań w tym zakresie.
Przewidywana jest pomoc w miejscu zniszczeń i w miejscu do którego została ewakuowana ludność.
Pomoc społeczna prowadzona jest po przeprowadzeniu rozpoznania potrzeb ludności poszkodowanej.
Artykuły pierwszej potrzeby pozyskiwane są z instytucji współdziałających. Są nimi:
- szkoły,
- sklepy z którymi zawarto wstępne umowy.
Przewiduje się dalszy rozwój współpracy z innymi podmiotami.
Pierwsze działania, bez względu na porę roku i doby, są możliwe w drugiej godzinie od czasu podjęcia
informacji o takich potrzebach.
Pomoc społeczna – ma na celu stworzenie ewakuowanym i dotkniętym skutkami
kryzysu warunków umożliwiających przetrwanie. Działania te obejmują zapewnienie:
- tymczasowego zakwaterowania,
- zabezpieczenie podstawowych środków do życia.
Pomoc medyczna polega na zapewnieniu opieki medycznej i psychologicznej.
a realizowana jest przez SPOZ w Zdzieszowicach.
Pomoc medyczna i ochrona zdrowia – ma na celu zabezpieczenie podstawowych funkcji zdrowotnych
ewakuowanej ludności na bazie:
- lekarzy rodzinnych,
- niepublicznej służby zdrowia na terenie gminy,
- ośrodków specjalistycznych.
Opis sytuacji i przyjętych założeń :
Administracja szczebla samorządowego odpowiedzialna jest za przygotowanie pomocy społecznej
i
medycznej dla swoich obywateli.
Wyznaczone osoby funkcyjne są przygotowane na działanie w różnych sytuacjach, a przygotowanie to
posiadanie wcześniej wypracowanej procedury w układzie (kto, kiedy, gdzie).
Przyjęte założenia powinny koncentrować się na następujących przesłankach, a mianowicie:
- z danych statystycznych wynika, że 80% przewidzianych do ewakuacji będzie szukać pomocy
u
przyjaciół i krewnych niż korzystać z przygotowanych obiektów,
- wytypowane obiekty powinny być wcześniej otwarte i przygotowane do udzielania wszechstronnej
pomocy,
- ustalono kontakty z podmiotami odpowiedzialnymi za obiekty pomocy społecznej i medycznej,
- zapoznano ewakuowaną ludność z warunkami, metodami i sposobami udzielania pomocy.
Organizacja działania i przydział obowiązków
Niezbędnym wręcz koniecznym jest ustanowienie koordynatora pomocy społecznej i medycznej, który
wraz z koordynatorem:
- informowania-ostrzegania i alarmowania ludności,
- ewakuacji ludności, zwierząt i inwentarza,
określa wszystkie niezbędne kwestie dotyczące koordynacji działań i należytego wypracowania
procedur, aby mieszkańcy, którym niezbędna jest i deklarowana pomoc była realizowana w sposób
właściwy i skuteczny.

445

Osoby zaangażowane i zobowiązane powinny:
- ocenić własne możliwości sprzętowe, lokalowe i fachowe,
- przygotować zapotrzebowanie o pomoc z zewnątrz (powiat),
- ustalić zasady udzielania pomocy dla osób i zwierząt pozostających w miejscu zamieszkania,
- opracować niezbędną i konieczną dokumentację w oparciu o którą będzie można ocenić działanie i
dokonać zwrotu poniesionych nakładów.
Opieka społeczna jest domeną Burmistrza, który dysponuje w tym zakresie zarówno siłami jak
i
środkami, które stanowić mogą siłę w sytuacjach kryzysowych Ma na celu stworzenie osobom
ewakuowanym i innym dotkniętym katastrofą warunków umożliwiających przetrwanie. Działania te
obejmują zapewnienie tymczasowego ukrycia, żywności, opieki medycznej, ubrania i innych potrzeb
istotnych dla życia ludzi.
Pomoc społeczną dla swoich mieszkańców na wypadek sytuacji kryzysowej realizują władze
gminne poprzez: Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach,
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
„Miejsce gminne” wykorzystywane przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”
„Miejsce gminne” to miejsce wykorzystane do celów lądowania śmigłowca ratowniczego SP ZOZ
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Na terenie gminy
Zdzieszowice wyznaczone zostało miejsce w celu umożliwienia przekazania pacjenta od naziemnego
zespołu ratownictwa medycznego do śmigłowca i odtransportowanie go do specjalistycznego ośrodka.
Ww. „miejsce gminne” znajduje się na boisku sportowym.
Zabezpieczeniem terenu podczas akcji zajmuje się na terenie gminy jednostka z Ochotniczej Straży
Pożarnej z Rozwadzy.

7. Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla danego obszaru.
Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny, wymienionych w katalogu zagrożeń oraz map
zagrożeń – charakterystycznymi zagrożeniami dla Gminy Zdzieszowice – jednocześnie negatywnie
wpływającym na poziom bezpieczeństwa ludności (w zakresie ich życia i zdrowia), mienia w znacznym
rozmiarze i środowiska oraz wywołującym ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji
publicznej – są podtopienia, huragany, trąby powietrzne, upały, susze , mrozy.
W związku z tym, na wszystkich szczeblach administracji publicznej, szczególny nacisk kładzie się
na zorganizowanie na administrowanym terenie właściwej ochrony przed tymi zagrożeniami.
W Gminie Zdzieszowice organizacja ochrony przed tymi zagrożeniami oparta jest na systemie
ujętym w cztery fazy – wywodzącym się z definicji zarządzania kryzysowego (na podstawie art. 2
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
1)
2)
3)
4)

zapobiegania;
przygotowania;
reagowania;
odbudowy.

W każdej z nich wyznaczono podmiot wiodący oraz podmioty wspomagające
i
przypisano im określone zadania (wg kompetencyjnego zakresu odpowiedzialności), które realizują na
podstawie określonych w niniejszym Planie, ujednoliconych pod względem formy dla wszystkich organów
administracji publicznej, procedur: reagowania kryzysowego PRK – 1 i zarządzani kryzysowego (PZK
1 do PZK 6), jak również wspólnych zasad współdziałania.

Poszczególne podmioty dysponują odpowiednim sprzętem i materiałami, a ich siły uruchamiane są
według określonego trybu.
Działanie organów administracji publicznej wraz z określonymi podmiotami według wyżej
przedstawionego systemu pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa ludności oraz zmniejszenie strat
i
szkód spowodowanych tego typu zagrożeniami.
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System organizacji ochrony przed
podtopieniami i zalaniem oraz huraganami , trąbami
powietrznymi , upałami, suszą i mrozami na obszarze Gminy Zdzieszowice przedstawiony jest na
poniższym schemacie

BURMISTRZ

ZAPOBIEGANIE
PODMIOT WIODĄCY:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach

Podtopienia i zalania,
huragany, trąby
powietrzne, upały ,
susza i mrozy

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE:
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
 Jednostki OSP z terenu gminy
 Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
 GZZK,
 GCZK
 Stanowiska pracy w urzędzie miasta
 Nadleśnictwo

ODBUDOWA
PRZYGOTOWANIE
PODMIOT WIODĄCY:
Burmistrz Zdzieszowic

PODMIOT WIODĄCY:
 Burmistrz Zdzieszowic

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE:






Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach,
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Stanowiska pracy w urzędzie gminy
podmioty odpowiedzialne za dostawę energii .
Nadleśnictwo Strzelce Opolskie

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE:
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
 Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 podmioty odpowiedzialne za dostawę energii
 GZZK
 OSP Gminy
 Nadleśnictwo Strzelce Opolskie

REAGOWANIE
PODMIOT WIODĄCY:
 Burmistrz Zdzieszowic

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE:
 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego,
 Stanowiska pracy urzędu miejskiego
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach,
 podmioty odpowiedzialne za dostawę energii.
 Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
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ZADANIA

PRZYGOTOWANIE
ZAPOBIEGANIE
Działania uprzedzające, eliminujące lub
redukujące prawdopodobieństwo
wystąpienia sytuacji kryzysowej albo
w znacznym stopniu ograniczające jej
skutki
 analiza zagrożeń i ich monitorowanie,
 ocena wrażliwości społeczeństwa na
zagrożenia,
 ocena możliwych strat ludzkich, mienia
i infrastruktury,
 wspieranie badań stosowanych,
 uświadamianie społeczeństwa
i powszechna edukacja w zakresie
przeciwdziałania zagrożeniom,
 racjonalne planowanie zagospodarowania
przestrzennego,
 określenie zasad oraz sposobów kontroli
i nadzoru

Podejmowanie działań planistycznych
dotyczących sposobu reagowania
w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowej oraz działań mających na celu
przygotowanie zasobów sił i środków
niezbędnych do efektywnego reagowania
 opracowanie planu zarządzania
kryzysowego,
 ewidencja zasobów specjalistycznych
sił i środków reagowania,
 określenie zasad obiegu informacji,
 określenie systemów monitorowania,
alarmowania i ostrzegania,
 uświadamianie społeczeństwa
i powszechna edukacja w zakresie
prawidłowych zachowań przed i w czasie
sytuacji kryzysowych,
 doskonalenie służb,
 organizowanie i prowadzenie szkoleń,
ćwiczeń i treningów w zakresie
reagowania na potencjalne zagrożenia

ODBUDOWA
Realizacja zadań mających na celu
przywrócenie zdolności reagowania oraz
odtwarzania kluczowej dla
funkcjonowania danego obszaru
infrastruktury, tak aby była mniej
wrażliwa na kolejne zdarzenia krytyczne

 szacowanie szkód,
 odtworzenie kluczowej infrastruktury
telekomunikacyjnej, energetycznej,
paliwowej, transportowej i dostarczania
wody,
 zapewnienie opieki medycznej
i rehabilitacji,
 zapewnienie długofalowej pomocy
społecznej osobom poszkodowanym,
 przyznawanie i wypłacanie zasiłków
i odszkodowań,
 odtworzenie i uzupełnienie zapasów
i gotowości służb,
 rozliczenie kosztów działań,
 inicjatywa legislacyjna,
 przygotowanie sprawozdań i raportów,
 modyfikacja i aktualizacja procedur
reagowania

REAGOWANIE
Uruchomienie działań mających na celu
udzielanie pomocy poszkodowanym,
zahamowanie rozwoju występujących
zagrożeń oraz ograniczenie strat
i zniszczeń
 uruchomienie procedur reagowania
kryzysowego,
 uruchomienie sił i środków,
 zapewnienie sprawnego obiegu informacji,
 zorganizowanie punktu kontaktowego
(informowanie ludności),
 uruchomienie systemów ostrzegania
i alarmowania,
 zapewnienie opieki medycznej,
 ewakuacja prewencyjna ludności,
 wnioskowanie o ewentualną pomoc
zagraniczną,
 wsparcie działań przez Siły Zbrojne RP,
 udział organizacji społecznych
i humanitarnych,
 uruchomienie pomocy społecznej
i psychologicznej,
 stworzenie doraźnych warunków do
przetrwania osób poszkodowanych
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8. Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacja zadań zawartych
w Planie Zarządzania Kryzysowego

Lp.

Rodzaj porozumienia

Nazwa instytucji, z którą zawarto
umowę/porozumienie

1.

2.

3.

1.

Porozumienie w sprawie wydawania w
imieniu Wojewody Opolskiego
blankietów upoważnień do zakupu
paliwa w sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego państwa i
zakłóceń na rynku naftowym
(24.08.2009)

Wojewoda Opolski
Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

2.

3.

4.
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9. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód
Podstawy prawne:
1) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania
i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk
żywiołowych;
3) wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2016 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z
budżetu
państwa
na
dofinansowanie
zadań
własnych
związanych
z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w tym naprzeciw działanie
skutkom takich zdarzeń w przyszłości.
W wypadku wystąpienia na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego zdarzeń
o charakterze klęski żywiołowej istnieje możliwość uzyskania przez poszkodowanych pomocy –
w ramach obecnie obowiązujących przepisów prawnych, w zakresie poniesionych szkód:
1) w infrastrukturze komunalnej – obiekty budowlane;
2) w infrastrukturze obiektów mieszkalnych;
3) w rolnictwie;
4) w sferze socjalno-bytowe.
Po sporządzeniu odpowiednich wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego, przesyłane są
one do wojewody z prośbą o dokonanie ich weryfikacji.
Szczegółowe sposoby postępowania w przedmiotowej sprawie we wszystkich wypadkach
przedstawiono na poniższych schematach, do konstrukcji których wykorzystano SPO – 12 niniejszego
planu.
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10.

Procedury uruchamiania rezerw państwowych
Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA
URUCHAMIANIA REZERW PAŃSTWOWYCH

Data

20.05.2019

Nazwa
dokumentu

OGÓLNA PROCEDURA URUCHAMIANIA
REZERW PAŃSTWOWYCH

Podmiot
opracowujący

Podinspektor ds.
Obronnych i OC

PRP – 1

I.

Cel procedury
Określenie sposobu udostępniania rezerw państwowych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, sytuacji kryzysowej, odtworzenia infrastruktury
krytycznej lub zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także potrzebę wsparcia realizacji celów społecznych.
II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz/Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (WBiZK),
Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK), podinspektor ds. Obronnych i OC, podmioty wykorzystujące rezerwy
państwowe.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Wystąpienie klęski żywiołowej lub sytuacji
kryzysowej, oraz zakłóceń w ciągłości
dostaw służących funkcjonowaniu
gospodarki narodowej i zaspokojenia
podstawowych potrzeb obywateli, ratowania
ich życia i zdrowia, a także potrzebę
wsparcia realizacji celów społecznych.

Wykorzystanie/użytkowanie
udostępnionych rezerw
materiałowych zgodnie
z zaistniałą potrzebą i ich
przeznaczeniem oraz
dokonanie zwrotu części
niewykorzystanych rezerw.

Podstawy prawne realizacji procedury
 ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach
strategicznych;
 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym ;
 ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie.

IV. Opis postępowania
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwość zaistnienia zagrożenia życia
ludzkiego oraz drastycznego pogorszenia się warunków bytowych ludności lub możliwość znacznych
szkód i strat materialnych, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz klęsk
żywiołowych i sytuacji kryzysowych w przypadku bezwzględnej potrzeby użycia rezerw państwowych  Burmistrz
 Kierownik GCZK
– przygotowanie i skierowanie stosownego zapotrzebowania do Wojewody, zawierającego:
 ilość i nazwę asortymentu,
 cel wykorzystania danego asortymentu,
 dane podmiotu, któremu udostępnione będą państwowe rezerwy materiałowe.
2. Przyjęcie zapotrzebowań od podmiotu/ów, opracowanie stosownego/ych wniosku/ów i przesłanie do
Wojewody.

 Burmistrz
 Kierownik GCZK

3. Ustalenie warunków oraz łańcucha działań związanych z wydaniem i odbiorem przedmiotu
 Burmistrz
udostępnienia, jego transportem, instalacją (montażem), deinstalacją (demontażem), eksploatacją
 Kierownik GCZK,
i zwrotem do zasobów rezerw państwowych. Poinformowanie stosownego użytkownika o ustaleniach.  użytkownik
4. Odbiór przedmiotu udostępnienia zgodnie ze wskazanym przez Dyrektora WBiZK terminem.
Stworzenie na obszarze/ach podmiotu/ów wnioskującego/ych warunków niezagrażających
przerwaniem funkcjonowania społeczności oraz złagodzenie szkód i strat materialnych wynikających
z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności.

 Dyrektor WBiZK
 użytkownik

5. Dokonanie zwrotu części niewykorzystanych rezerw – zgodnie z przyjętymi ustaleniami i otrzymanymi
dokumentami – w przypadku częściowego ich niewykorzystania.
6. Zwrot przedmiotu udostępnienia do zasobu rezerw państwowych po wykorzystaniu, zgodnie
z ustaleniami i otrzymanymi dokumentami – w przypadku udostępnienia rezerw asortymentu
specjalistycznego (np. konstrukcje składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, koparek,
spycharek itp.).

 Dyrektor WBiZK
 użytkownik
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11.

Procedura uruchamiania rezerw jodku potasu – tabletek jodowych
Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA
URUCHAMIANIA REZERW PAŃSTWOWYCH

Data

20.05.2019

Nazwa
dokumentu

PROCEDURA URUCHAMIANIA REZERW
JODKU POTASU – TABLETEK JODOWYCH

Podmiot
opracowujący

Podinspektor ds.
Obronnych i OC

PRP – 2

I.

Cel procedury
Określenie sposobu uruchomienia rezerw jodku potasu

II.
Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz/ Sekretarz, Przewodniczący GZZK, podinspektor ds. OC

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wystąpienie zagrożenia
radiacyjnego o zasięgu
gminnym

Wyjścia
Wydanie preparatu
jodowego

Podstawy prawne realizacji procedury
 Art. 90 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe,
 Gminny plan dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwość zaistnienia zagrożenia
radiacyjnego.
2. Podjęcie wiadomości o zdarzeniu radiacyjnym.

Wykonawcy
 Kierownik GCZK.
 Burmistrz
 Kierownik GCZK.

3. Przyjęcie informacji o decyzji wojewody o udostępnieniu jodku potasu z WBiZK. Przyjęcie informacji
o miejscu i terminie wydania tabletek jodowych.

 Burmistrz
 Sekretarz Gminy
 Podinspektor ds. OC

4. Uruchomienie Gminnego Planu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek, w tym:
 dokonuje odbioru tabletek jodowych ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach oraz zapewnia
ich ochronę,
 wykorzystuje tabletki jodowe zgodnie z przeznaczeniem.

 Burmistrz
 Sekretarz Gminy
 Podinspektor ds. OC

5. Przyjęcie tabletek jodowych z miejsca przechowywania.

 Burmistrz
 Podinspektor ds. OC

6. Dystrybucja preparatów jodowych na terenie gminy, przekazanie do miejsc wydawania –
wykorzystanie udostępnionych tabletek zgodnie z przeznaczeniem.
7. Wydanie tabletek jodowych dla uprawnionych ludzi z poszczególnych grup ryzyka, wykonanie
niezbędnej dokumentacji określonej w planach dystrybucji preparatu jodowego.
8. Zwrot niewykorzystanej części udostępnionych tabletek do Starostwa Powiatowego

 Burmistrz
 Sekretarz Gminy
 Poinspektor ds. OC
 Burmistrz
 Podinspektor ds. OC
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12. Infrastruktura krytyczna
W związku z tym, że do tej pory nie wydano jednolitego wykazu infrastruktury krytycznej, w
niniejszym „Planie…” zawarto systemy i wchodzące w ich skład powiązane ze sobą obiekty, instalacje,
urządzenia oraz usługi kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy służące zapewnieniu
sprawnego funkcjonowania administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców oraz porządku publicznego
na administrowanym terenie.
Wykaz obejmuje następujące systemy:
1) zaopatrzenia w energię elektryczną, energię cieplną, paliwa ciekłe i gaz ziemny (linie energetyczne,
elektrownie, elektrociepłownie, stacje energetyczne i redukcyjne, ciepłociągi, gazociągi, paliwowe
bazy produkcyjne i magazynowe);
2) łączności i teleinformatyczne (zakłady telekomunikacji, centrale, stacje bazowe, centra nadawcze,
serwerownie);
3) finansowe (banki, towarzystwa ubezpieczeniowe);
4) zaopatrzenia w wodę (ujęcia wody, zakłady uzdatniania wody, pompownie wody) i żywność
(zakłady produkcyjne, magazyny, hurtownie oraz wielkopowierzchniowe obiekty handlowe –
rmarkety, domy handlowe, bazary);
5) ochrony zdrowia (zakłady opieki zdrowotnej, przychodnie, ośrodki zdrowia);
6) transportu drogowego (drogi, mosty, wiadukty, dworce autobusowe, parkingi dla pojazdów z
towarem niebezpiecznym) i kolejowego (linia kolejowe, dworce, wiadukty, mosty, stacje
przeładunkowe);
7) ratownicze (jednostki ratownicze, dyspozytornie) i ochrony przeciwpowodziowej (budowle i
urządzenia hydrotechniczne – zbiorniki retencyjne, wały, jazy, śluzy);
8) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej – rządowej i samorządowej;
9) produkcji, składowania, przechowywania, stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych
(zakłady produkcyjne, magazyny, hurtownie, składowiska odpadów niebezpiecznych) oraz
składowania odpadów (składowiska odpadów komunalnych, a także odprowadzania ścieków
(oczyszczalnie i przepompownie ścieków);
10) obiekty kultury masowej (kina, hale i boiska sportowe); inne.
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13. Wykaz infrastruktury krytycznej, znajdującej się na terenie gminy Zdzieszowice, objętej
planem zarządzania kryzysowego
„Infrastruktura krytyczna ujęta w jednolitym wykazie RCB – nie dotyczy”. Jednakże, wymienia się
obiekty, instalacje urządzenia i usługi, które
z punktu widzenia gminy uważane są za niezbędne do
funkcjonowania administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców oraz zapewniające bezpieczeństwo
ludności i porządek publiczny na administrowanym terenie, lecz są one spoza wykazu.

Lp.

1

2

Kategorie
obiektów/systemów
infrastruktury krytycznej
Zaopatrzenie w energię
cieplną

Zaopatrzenie w gaz
ziemny

Rodzaje
obiektów/urządzeń/instalacji

Lokalizacja obiektu/adres

Uwagi

Ciepłownia, ciepłociąg

Arcelor Mittal Poland Oddział
dawne zakłady
w Zdzieszowicach ul.
koksownicze
Powstańców Śląskich 1

stacja redukcyjna I go i II stopnia

Zdzieszowice ul. Żyrowska

stacja redukcyjna II-go stopnia

Zdzieszowice ul. K. Miarki

stacja redukcyjna I-go stopnia

Rozwadza ul. Jasiońska

Gazociąg

Przez teren Zdzieszowic
przebiegają przewody
gazowe wysokiego ciśnienia
od strony Kędzierzyna Koźla
w kierunku Krapkowic i
Opola
Krępna ul. Cegielniana
- szt. 2
Oleszka na Skale
- szt. 2
Zdzieszowice ul. Wschodnia
- szt,4
Teren Zakładów
Koksowniczych – szt. 8
Obiekt znajduje się w
bezpośrednim sąsiedztwie
rzeki Odra
Zdzieszowice ul. Opolska bz
nr

3

Zaopatrzenie w wodę

Ujęcia wody (ujęcia 4)

4

Odprowadzanie ścieków

Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków

5

Zapewnienie ciągłości
działania administracji
publicznej

Urząd Miejski

Zdzieszowice, ul. Bolesława
Chrobrego 34

6

Transport kolejowy

Dworzec kolejowy

Zdzieszowice ul: Dworcowa
3

Śluza

Januszkowie, Krępna

7

Ochrona
przeciwpowodziowa

Jaz

Januszkowie, Krępna

Wały ochronne

Januszkowie, Zdzieszowice,
Rozwadza i Krępna

około
3
7320m /dobę/
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8

9

10

Ochrona zdrowia

Zapewnienie funkcjonowania
systemu finansowego

Zapewnienie funkcjonowania
systemów ratowniczych

Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Grupowa Praktyka
Lekarza Rodzinnego S.C.
Cieślewicz-Romanowicz
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej Poradnia Medycyny
Rodzinnej S.C. A. Ryzner
Niepubliczny Zakład Opieki
Zdrowotnej „MEDICA”
Gabinety Lekarskie Wilkosz-Med.
S.C.
B. Zagórska Wilkosz

Zdzieszowice ul Filarskiego
19

ING Bank Śląski SA. Oddział w
Zdzieszowicach

Zdzieszowice
ul. Powstańców Śląskich 2

Bank Spółdzielczy w Leśnicy.
Filia w Zdzieszowicach
Spółdzielcza Kasa
Oszczędnościowo-Pożyczkowa
SKOK
Bank Spółdzielczy Gogolin.
Filia Zdzieszowice

Zdzieszowice ul. Fabryczna
24

Jednostki operacyjno-techniczne
OSP

Jasiona ul. Główna 25a
Żyrowa ul. Wojska Polskiego
14a

Hala sportowa
11

Obiekty kultury masowej
Kino
"Biedronka" Dyskont Spożywczy

12

Wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe

Zdzieszowice ul.
Filarskiego 19

Krępna ul. Jasiońska 8
Zdzieszowice ul. Strzelecka
54

Zdzieszowice ul. B.
Chrobrego 1B
Zdzieszowice ul. Nowa 4

KSRG

Zdzieszowice ul. Góry Św.
Anny 21A
Zdzieszowice
ul. Powstańców Śląskich 1
Zdzieszowice ul. B.
Chrobrego 18

„Tesco” Polska Sp. z o.o.

Zdzieszowice ul. Nowa 9

„Netto” Sp. z o.o.

Zdzieszowice ul. Filarskiego
4
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WYKAZ ZAKŁADÓW PRACY
ORAZ INFRASTRUKTURY OŚWIATOWEJ NA TERENIE GMINY

Lp

Nazwa zakładu

Adres

Nr telefonu

Uwagi

2

3

4

5

1

Arcelor Mitkal Poland SA.
1 Oddział
w Zdzieszowicach
Gminna Spółdzielnia
2
Samopomoc Chłopska
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z
3
o.o.
4 NORDFOLIEN

Zdzieszowice
ul. Powstańców Śląskich 1
Zdzieszowice
ul. Góry Św. Anny 6

77 48 44 361

Zdzieszowice ul. Wschodnia 2

77 54 4 541

Zdzieszowice ul. Rozwadzka 2

77 48 45 055

Stacja diagnostyczna pojazdów Zdzieszowice ul. Chrobrego 52
samochodowych „Bargieł”
A
6 „EUROKAR” Wieczorek
Zdzieszowice ul. Fabryczna 19
Zdzieszowice ul. Powstańców
7 Poczta Polska
Śląskich 5
Spółdzielnia Mieszkaniowa
8
Zdzieszowice ul. Piastów 24
„Koksownik”
9 Komisariat Policji
Zdzieszowice ul. Filarskiego 17
Przeds. Wielobranżowe „Atut”
10
Januszkowice Nad Odrą
S.C. Stocznia
Zakład Urządzania i Utrzymania
11
Rozwadza ul. Zdzieszowicka
Terenów Zieleni Kasprzyk
Zakład Produkcji Mas i Zapraw
12
Krępna ul. Cegielniana 16
Budowlanych „Wafri”
Bank Spółdzielczy Gogolin
13
Zdzieszowice ul. Nowa 4
Oddział Zdzieszowice
Bank Spółdzielczy Leśnica
14
Zdzieszowice ul. Fabryczna 24
Oddział Zdzieszowice
ING Bank Śląski Katowice
Zdzieszowice ul. Powstańców
15
Filia Zdzieszowice
Śląskich 1
Spółdzielcza Kasa
16 Oszczędnościowa Kredytowa
Zdzieszowice ul. Chrobrego 1b
„SKOK”
5

77 44 51 000

77 48 44 428
77 48 47 366
77 48 44 269
77 48 44 536
77 48 44 207
77 48 46 244
77 48 46 817
77 40 64 500
77 48 44 436
77 48 44 693
801 222 222
77 47 26 190

17
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Lp.

Instytucje

Adres

Telefon

1.

Szkoła Podstawowa
Nr 1

Zdzieszowice ul. Chrobrego 36 77 48 42 287

2.

Szkoła Podstawowa
Nr 2

Zdzieszowice Plac 1 Maja

77 48 44 376

3.

Szkoła Podstawowa
Nr 3

Zdzieszowice ul.: Nowa 3

77 48 45 230

4.

Szkoła Podstawowa

Żyrowa ul. Wojska Polskiego 4

77 48 44 241

5.

Szkoła Podstawowa

Januszkowice ul. Lesiańska 6

77 48 44 214

6.

Szkoła Podstawowa

Krępna ul.: Zdzieszowicka 35

7748 46 278

7.

Publiczne Gimnazjum

Zdzieszowice ul. Nowa 3

77 40 64 580

8.

Przedszkole nr 2

Zdzieszowice ul.Pl. 1 Maja 11

77 48 44 445

9.

Przedszkole nr.3

Zdzieszowice ul.: Zielona 19a

77 48 44 229

10.

Przedszkole nr.5

Zdzieszowice ul.: Zielona 19

77 48 44 121

11.

Przedszkole nr.6

Zdzieszowice Oś. Piastów 2

77 48 30 370

12.

Żłobek

Zdzieszowice ul. Piastów 20

77 48 42 630

13.

Publiczne Przedszkole
w Żyrowej

Żyrowa ul. Poprzeczna 7

77 48 44 421

Uwagi

14.
15.
16.
17.
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14. Priorytety w zakresie ochrony i odtwarzania infrastruktury krytycznej
Z definicji infrastruktury krytycznej, przedstawionej w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.
o zarządzaniu kryzysowym
wynika, że nie można jednoznacznie określić hierarchii ważności
poszczególnych systemów wchodzących w jej skład. Każdy z nich wpływa bezpośrednio na daną sferę
działalności organów administracji publicznej, polegającej na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym,
przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli, właściwym reagowaniu w przypadku ich wystąpienia,
czy usuwaniu ich skutków. Każdy z nich w sposób większy lub mniejszy wywiera wpływ na zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom danego obszaru i utrzymanie porządku publicznego na właściwym
poziomie, służy sprawnemu funkcjonowaniu organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców.
W związku z tym, głównym założeniem niniejszego „Planu” jest takie określenie odpowiednich
wykonawców z przypisaniem im – zgodnie z kompetencyjnym zakresem odpowiedzialności –
poszczególnych zadań zarządzania kryzysowego, aby te zadania mogły być realizowane równolegle, w
tym samym czasie, zapewniając tym samym ustawowe wymogi w zakresie utrzymania właściwego
bezpieczeństwa, porządku publicznego i funkcjonowania organów administracji publicznej.
Rola Burmistrza w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury krytycznej została określona w art. 19
ust. 2 pkt 6 ustawy o zarządzaniu kryzysowym cyt. „ realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury
krytycznej”. Wychodząc z przyjętego założenia w pkt. 11 niniejszego rozdziału (Wykaz infrastruktury
krytycznej), ocenia się, że na terenie gminy głównym priorytetem ochrony infrastruktury krytycznej oraz jej
odtwarzania w przypadku jej zniszczenia (naruszenia struktur podmiotowych i przedmiotowych) będzie
zapewnienie ciągłości działania systemu administracji publicznej. Jednocześnie, realizacja tego zadania
nierozerwalnie wiąże się z utrzymaniem w sprawności systemów łączności i sieci teleinformatycznych.
Nie mniej ważne będzie także zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, ich życia, zdrowia, mienia oraz
środowiska. Dlatego też, kolejny priorytet obejmuje systemy ochrony zdrowia, ratownicze, zaopatrzenia w
żywność i wodę. Pozostałe systemy przedstawione w art. 3 cytowanej ustawy stanowią ważne ogniwo w
zakresie funkcjonowania infrastruktury krytycznej, ale wobec przedstawionych wyżej są drugorzędne.
Aczkolwiek, należy liczyć się z możliwością zaistnienia faktu zakłócenia działania tylko jednego systemu,
umownie nazwanego drugorzędnym, np., finansowego i wtedy traktowany jako priorytetowy w zakresie
ochrony .
Głównym zadaniem dla administracji urzędu w fazie kryzysu będzie ochrona obiektów użyteczności
publicznej oraz instytucji które mają zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania administracyjnogospodarczego miasta i gminy. Do takich obiektów zalicza się w szczególności
- budynek urzędu wraz z pracownikami oraz jego wyposażeniem,
- studnie głębinowe zasilające miasto i gminę w wodę pitną,
- biologiczną oczyszczalnie ścieków usytuowaną w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odra,
- stacje redukcyjne gazu, które zaopatrują miasto w gaz ziemny,
- elektrociepłownia dająca ciepło dla miasta i gminy w okresie zimowym
Sprawne działanie wszystkich podmiotów biorących udział w zapobieganiu i likwidacji zagrożeń wpływa
w sposób znaczący na ograniczenie rozmiaru strat i sprawne usuwanie powstałych zniszczeń.
Dalsze doskonalenia wszystkich procedur zarządzania kryzysowego wpłynie w znacznym stopniu na
poprawę bezpieczeństwa na terenie miasta i Gminy Zdzieszowice.
Opracował :
podinspektor ds. Obronnych i OC
R.Jasionek
tel. 77 40 64 449
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