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1. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. Akty prawne
1) Ustawy:
 Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz.205 z późn. zm.);
 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. Nr 156, poz. 1301
z późn. zm.;
 ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. (Dz. U. Nr 113, poz. 985
z późn. zm.);
 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. Nr 156, poz. 1301).
 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590
z późn. zm.);
 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558
z późn. zm.);
 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 Nr 175, poz.
1362 j.t z późn. zm);
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz.2019 j.t.);
 ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr 162. poz. 1568),
 ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U.07. Nr 42 poz. 276 j.t.),
 ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779
z późn. zm.)
 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003.58.515
z późn. zm.);
 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz. U. z 2002. Nr 110. poz.968 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr
147. poz. 1230 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 122. poz. 851 j.t.);
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006. Nr 123. poz. 858 j.t.);
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234 poz. 1570);
 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213 poz. 1342 j.t. z późn. zm. ).
 ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz.U.2010 Nr 17 poz. 95 j.t.).
 Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55
poz. 236 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 Nr 52
poz. 343 z późn. zm).
4

2) Rozporządzenia:
 rozporządzenie 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 usuwania. ( Dz. U. Nr 41, poz. 347 z późn.
zm.);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin. (Dz. U. Nr 96, poz.850 z późn. zm.);
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2003 r. w sprawie
wykonywania przez operatorów zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa
państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. ( Dz. U. Nr 19, poz. 166);
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie planu
działań operatora w sytuacjach szczególnych zagrożeń. (Dz. U. Nr 12, poz.106);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie warunków
i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej
służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych
sprawach. ( Dz. U. Nr 143, poz. 1515 z późn. zm.);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń
rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z póź.
zm.);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń
osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w czasie ogłoszenia mobilizacji
i w czasie wojny. ( Dz. U. Nr 203, poz. 2081 z późn. zm.).
 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. Nr 212, poz. 2153 z późn. zm.).
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów
wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191 poz.
1415).
 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 Nr 44,
poz. 287 j.t.);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie planów
postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. Nr 20, poz.
169);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych
(Dz. U. Nr 131, poz. 912);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie dawek
granicznych promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 20, poz. 168);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie stacji wczesnego
wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary
skażeń promieniotwórczych (Dz. U. Nr 239, poz. 2030);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004r. 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. Nr 98, poz. 984);
 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji
wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. Nr 102.
poz.1065 z późn. zm.).
 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 (Dz. U. Nr 41 poz. 347);
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U Nr 61 poz. 417);
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań,
5

jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204 poz.
1728);
 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 (Dz.U.07.158.1114);
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5
dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. Nr 37,
poz. 158 z późn. zm.);
 dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk
żywiołowych (Dz. U. Nr 23, poz. 93 z późn. zm.);
 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej
wiadomości przez komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
(Dz. U. Nr.78. poz. 712 z późn. zm).
3) Akty prawa miejscowego:
 Zalecenia Starosty Krapkowickiego z dnia 21 stycznia 2011 r. do gminnego planu
zarządzania kryzysowego;
 zarządzenia Nr Or I – 0151/2/04 Burmistrza Gogolina z dnia 15.01.2004 r. w sprawie
wprowadzenia planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy Gogolin;
 zarządzenie Nr Or I.0050.72.2011 Burmistrza Gogolina z dnia 18.07.2011 r. w sprawie
powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 zarządzenie Nr Or. I 0151-90/09 Burmistrza Gogolina Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 22.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia planu ewakuacji (przyjęcia)
ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia;
 zarządzenie Nr Or. I 0151-76/09 Burmistrza Gogolina Szefa Obrony Cywilnej Gminy
z dnia 28.08.2009 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania
w przypadku, gdy ewakuację ludności I stopnia zarządzi organ kierujący akcją
ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia;
4) Plany wewnętrzne, regulaminy
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gogolinie;
 .Regulamin Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 Plan operacyjny ochrony przed powodzią Gminy Gogolin;
 Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek
masowego zagrożenia;
 Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu i sytuacji kryzysowej dla gminy
Gogolin;
 Plan przygotowań publicznej i niepublicznej służby zdrowia gminy Gogolin na
potrzeby obronne państwa;
 Plan obrony cywilnej gminy Gogolin;
 Plan dystrybucji tabletek jodowych dla mieszkańców gminy Gogolin;
 Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych na terenie
gminy Gogolin.
 Plan zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Gogolin.
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2. CEL GMINNEGO PLANU ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO.
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego zwany dalej Planem – stanowi jedno
z podstawowych narzędzi pracy 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:
1. Przydzielenie instytucjom i osobom fizycznym z terenu gminy obowiązków dotyczących
wykonania określonych zadań w określonym miejscu i czasie, w sytuacji gdy zdarzenie
wymaga podjęcia czynności reagowania kryzysowego przez dany szczebel
administracyjny.
2. Ustalenie zależności kierowania i współdziałania między instytucjami (organizacjami)
i pokazanie, jak działania reagowania będą koordynowane.
3. Określenie, jak ludzie i ich mienie będą chronieni w czasie sytuacji kryzysowej.
4. 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.
5. 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:
a) działania sił przyrody;
b) katastrof i wypadków wynikających z działalności człowieka;
c) 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:
a) zapobieganiu sytuacjom kryzysowym;
b) przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań;
c) reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;
d) usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
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5. OPINIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO.

Przedstawiony do zaopiniowania GMINNY PLAN ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
spełnia wymogi zawarte w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. nr 89 poz.590 z późn. zm.) oraz wymogi zawarte w zaleceniach Starosty
Krapkowickiego z dnia 21 stycznia 2011 r. do gminnego planu zarządzania kryzysowego.
Zawarta charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia na terenie gminy
Gogolin jest prawidłowa - przedstawiona w sposób szczegółowy a jednocześnie przejrzysty.
Siatka bezpieczeństwa prawidłowo przedstawia zadania i obowiązki uczestników zarządzania
kryzysowego i jest właściwie powiązana z procedurami reagowania kryzysowego.
Zagadnienia wchodzące w zakres zespołu przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych są
opisane przejrzyście w sposób umożliwiający korzystanie z nich w sytuacji kryzysowej.
Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków oraz procedury reagowania kryzysowego
określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych jak i zasady współdziałania są
przedstawione w sposób czytelny.
Załączniki funkcjonalne planu głównego w tym procedury realizacji zadań z zakresu
zarządzania kryzysowego, opracowano zgodnie z aktami prawnymi wyższego rzędu oraz prawa
miejscowego. Pozwalają na zorganizowane i sprawne działanie Burmistrza oraz pozostałych sił
i środków w czasie sytuacji kryzysowej.
Plan opracowany został pod względem merytorycznym, funkcjonalnym i graficznym
w sposób przejrzysty.
Opracowany plan zarządzania kryzysowego pozwala na realizację zadań przez Burmistrza
Gogolina w sprawach zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
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6. ROZDZIELNIK
Lp.

Nazwa instytucji / osoba

1.

BURMISTRZ GOGOLINA

2.

STAROSTA KRAPKOWICKI

Egz. nr

Data
wysłania

Uwagi
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7. TABELA FUNKCJONALNA POSŁUGIWANIA SIĘ:
1) Procedurami reagowania kryzysowego;
2) standardowymi procedurami operacyjnymi;
3) procedurami realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
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Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi.
Zagrożenia

Powodzie (w tym
zalania, zatopienia
i katastrofalne
zatopienia)

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 – 9A – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po
otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – intensywne
opady deszczu, zagrożenie powodziowe, roztopy
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 17 –Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
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

INNE

PZK - 1 - Działanie Ośrodka
Pomocy Społecznej podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 2 - Działanie
Ochotniczych Straży
Pożarnych podczas sytuacji
kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych

14

Postępowanie podczas dużych pożarów przestrzennych.
Zagrożenia

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 – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku
różnych zdarzeń
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 17 – Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
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

INNE

PZK - 1 - Działanie Ośrodka
Pomocy Społecznej podczas
sytuacji kryzysowych
PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych
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Postępowanie podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych.
Zagrożenia

Huraganowe
wiatry/trąby
powietrzne

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 – 9B – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po
otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – silne burze,
silne wiatry, zawieje, zamiecie śnieżne
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 17 – Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
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

INNE

PZK - 1 - Działanie Ośrodka
Pomocy Społecznej podczas
sytuacji kryzysowych
PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych
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Postępowanie podczas mrozów i opadów śniegu.
Zagrożenia

Mrozy i opady
śniegu

Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego –
PRK

PRK – 4 – Postępowanie
podczas mrozów 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 – 9C – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po
otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – upały, silne
mrozy
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 17 – Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
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

INNE

PZK - 1 - Działanie Ośrodka
Pomocy Społecznej podczas
sytuacji kryzysowych
PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych
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Postępowanie podczas zagrożenia wysokimi temperaturami i suszy.
Zagrożenia

Susza i upały

Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego –
PRK

PRK – 5 – Postępowanie
podczas suszy i upałów

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 – 9C – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po
otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – upały, silne
mrozy
SPO – 17 – Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych

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

INNE

PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych
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Postępowanie podczas skażenia chemiczno-ekologicznego.
Zagrożenia

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 – 9D – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po
otrzymaniu informacji o poważnej awarii przemysłowej
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 17 – Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
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

INNE

PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych
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Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych.
Zagrożenia

Wystąpienie
zdarzeń
radiacyjnych

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 – 9H – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po
otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym
SPO – 9J – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w ramach
krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych
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

INNE

PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych

PZK – 4 - Działanie
Gminnego Ośrodka Zdrowia
podczas wystąpienia zdarzeń
radiacyjnych - dystrybucja
preparatu jodowego w postaci
tabletek jodowych
mieszkańcom gminy Gogolin
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Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii.
Zagrożenia

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 – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku
różnych zdarzeń
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 17 – Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
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

INNE

PZK - 1 - Działanie Ośrodka
Pomocy Społecznej podczas
sytuacji kryzysowych
PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych
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Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii.
Zagrożenia

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 – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku
różnych zdarzeń
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych
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

INNE

PZK - 1 - Działanie Ośrodka
Pomocy Społecznej podczas
sytuacji kryzysowych
PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach paliwa.
Zagrożenia

Zakłócenia w
dostawach paliw

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 – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku
różnych zdarzeń
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

INNE

PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych
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Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach gazu.
Zagrożenia

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 – 7 – Ostrzeganie i alarmowanie ludności
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego
SPO – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku
różnych zdarzeń
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia.

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

INNE

PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii cieplnej.
Zagrożenia

Zakłócenia w
dostawie 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
SPO – 6 – Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze
zjawisk hydrometeorologicznych
SPO – 8 – Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego
SPO – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku
różnych zdarzeń
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia

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

INNE

PZK - 1 - Działanie Ośrodka
Pomocy Społecznej podczas
sytuacji kryzysowych
PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych
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Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody.
Zagrożenia

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 – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku
różnych zdarzeń
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

INNE

PZK - 1 - Działanie Ośrodka
Pomocy Społecznej podczas
sytuacji kryzysowych
PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 5 - Działanie Zakładu
Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej podczas zakłóceń
w dostawie wody (zatrucie ujęcia
wody)

Postępowanie podczas katastrofy budowlanej.
Zagrożenia

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 – 9F – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu
informacji o poważnej katastrofie budowlanej
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

INNE

PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych
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Postępowanie podczas katastrofy drogowej.
Zagrożenia

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 – 2 – Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o
zdarzeniu radiacyjnym
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 – 9E – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu
informacji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowej
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia

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

INNE

PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych
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Postępowanie podczas katastrofy kolejowej.
Zagrożenia

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 – 9E – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu
informacji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowej
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

INNE

PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych
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Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt.
Zagrożenia

Zagrożenie
wystąpienia lub
wystąpienie
chorób 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 – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku
różnych zdarzeń
SPO – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych
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

INNE

PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych

Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin.
Zagrożenia

Zagrożenie
wystąpienia lub
wystąpienie
choroby roślin

Numer i nazwa procedury
reagowania kryzysowego –
PRK
PRK – 12 – Postępowanie
podczas zagrożenia
wystąpieniem lub
wystąpienia choroby roślin

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 – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku
różnych zdarzeń
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych
SPO – 20 – Koordynowanie działań wolontariatu podczas
prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia

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

INNE

PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych
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Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego.
Zagrożenia

Zagrożenia
terrorystyczne

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

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 – 11 – Wykorzystywanie sprzętu z magazynu
przeciwpowodziowego
SPO – 9G – Działanie centrum zarządzania kryzysowego po
otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym
SPO – 17 – Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych

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

INNE

PZK - 2 - Działanie Ochotniczych
Straży Pożarnych podczas
sytuacji kryzysowych
PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych

Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych
Zagrożenia

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 – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku
różnych zdarzeń
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

INNE

PZK – 3 - Działanie Straży
Miejskiej podczas sytuacji
kryzysowych
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Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji.
Zagrożenia

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 – 9I – Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku
różnych zdarzeń
SPO – 21 – Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych

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

INNE

PZK – 24 – Działania Policji
podczas strajków, zamieszek i
demonstracji
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8. PLAN GŁÓWNY
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8.1

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, OCENA RYZYKA ICH
WYSTĄPIENIA ORAZ MAPY RYZYKA I MAPY ZAGROŻENIA

8.1.1 Katalog zagrożeń.
Przyjęto następujący katalog zagrożeń:
1. Powodzie (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia).
2. Pożary.
3. Huraganowe wiatry/trąby powietrzne.
4. Mrozy i opady śniegu.
5. Susza i upały.
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.
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 choroby roślin.
13. Zagrożenia terrorystyczne.
14. Awaria sieci teleinformatycznych.
15. Strajki, zamieszki i demonstracje.
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8.1.2. POWÓDŹ (W TYM ZALANIA, ZATOPIENIA I KATASTROFALNE ZATOPIENIA).

L.p.
1
1

Nazwa
zagrożenia
2
Powodzie

Ogólna charakterystyka zagrożenia

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka

3
Według art. 9 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne – powódź to wezbranie
wody w ciekach naturalnych, zbiornikach
wodnych, kanałach lub na morzu, podczas
którego woda po przekroczeniu stanu
brzegowego zalewa doliny rzeczne albo tereny
depresyjne i powoduje zagrożenia dla ludności
lub mienia. 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 oraz powierzchnia
zlewni i jej kształtu.
Ze względu na przyczyny powstawania wyróżnia
się powodzie:
1. Opadowe –wywoływane przez opady
deszczu mogą różnić się istotnie przebiegiem
i zasięgiem terytorialnym, a mianowicie:

4
Głównym ciekiem w Gminie jest Odra, stanowiąca jej zachodnią
granicę. Odra jest na tym odcinku żeglowna i skanalizowana.
Odznacza się zmiennym przepływem. Częste są zalewy
powodziowe, przeważnie w sierpniu i wczesną wiosną.
Zagrożenie powodziowe występuje corocznie w czasie
wiosennych roztopów na przełomie miesiąca marca i kwietnia
oraz w wyniku długotrwałych dreszczów w miesiącach maj-lipiec.
Jego wielkość uzależniona jest od stanu wody w rzekach, stopnia
zlodowacenia rzek, grubości pokrywy śnieżnej, intensywności
opadów oraz warunków atmosferycznych (gwałtowne ocieplenie
i topnienie śniegów).

1) wywołane przez nawalne opady, związane
z lokalnymi burzami termicznymi,
występują na potokach górskich i strugach
nizinnych, pojawiają się w lipcu i sierpniu

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

5

W XX wieku odnotowano (do 1986 roku) ogółem 70 wezbrań
powodziowych, a największe powodzie miały miejsce w latach:
1903, 1939, 1977, 1985 oraz w roku 1997.
Odra na terenie gminy Gogolin posiada system ochrony
przeciwpowodziowej w postaci wałów, długości około 11,5 km
oraz polderu Obrowiec o powierzchni 277 ha i pojemności
awaryjnej 36 mln m3.
W czasie powodzi zarówno w lipcu 1997 jak i w maju 2010 roku
wały przeciwpowodziowe w rejonie Choruli zostały przerwane,
natomiast zasięg wody powodziowej w rejonie Obrowca objął
tereny poza polderem.
Bezpośrednimi dopływami Odry na terenie gminy są dwa większe
cieki - Abisynia i Sonia.
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Powodzie

-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; podobnie
scharakteryzować można wezbrania
wynikające z opadów frontalnych,
występujących w strefie frontów
atmosferycznych.
2. 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 jednak zdarzyć w
ciągu całej zimy, podczas tzw. odwilży
śródzimowych.
3. Zimowe – są wynikiem spiętrzania 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 lub spiętrzanie się

Abisynia płynie starą doliną Odry do torfowiska "Na Bagnie" przez
Odrowąż, Malnię do Choruli, gdzie uchodzi do Odry w rejonie
portu.
Sonia, odwadnia polder Obrowiec, a ujście znajduje się nieco
powyżej śluzy w Krapkowicach - Otmęcie. Sonia zbiera wody
dwóch cieków - Wygody, której źródła znajdują się w Zakrzowie
i Obrowieckiego Potoku, odwadniającego rejon Kolonii Zakrzów
i Szczaklowni. Na Obrowieckim Potoku i jego bocznych
odgałęzieniach utworzono 3 kompleksy stawów hodowlanych.
Zagrożeniem jest również rzeka Osłoboga wpływająca do Odry
w rejonie mostu drogowego w Krapkowicach. Spowalnia i podnosi
poziom wody w Odrze w rejonie Krapkowic co stanowi zagrożenie
dla Obrowca.
Zagrożenie powodziowe na terenie powiatu zwiększa zły stan
wałów i międzywala, zbyt niskie wały (m.in. w Choruli), brak
obwałowań w wielu miejscach.
Na terenie Gminy Gogolin zagrożone są:
1) Tereny położone wzdłuż rzeki Odry w rejonie miejscowości
Obrowiec, gdzie szczególnie narażone na zalania
i podtopienia są zabudowania w rejonie ulicy Odrzańskiej,
Łąkowej, Wiejskiej i 3 Maja. Przy bardzo wysokim poziomie
wód powodziowych zagrożony jest cały Obrowiec. Zagrożenie
w czasie powodzi zwiększa ciek Rów Obrowiecki
przepływający przez Obrowiec z kierunku płn. wsch.
2) tereny położone wzdłuż rzeki Odry w rejonie miejscowości
Chorula, gdzie narażone na zalania i podtopienia są
zabudowania w rejonie ulicy Odrzańskiej, Lipowej i Polnej
a przy wysokim stanie wód powodziowych także ul. Wolności
i Pl. Wiejski.
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Powodzie

spływającej 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).

3) w miejscowości Malnia, tereny i posesje położone wzdłuż
cieku wodnego Abisynia w którym w wyniku wysokich stanów
wód powodziowych rzeki Odry dochodzi do cofania się wody
oraz zalewania posesji w okolicy ul. Wodnej, Wiejskiej,
Odrzańskiej, Kopernika i terenów przyległych.

Powódź jest zjawiskiem naturalnym, związanym
z obiegiem wody w przyrodzie, nie można jej
uniknąć ani dokładnie przewidzieć jej czasu,
miejsca i rozmiaru. Wypracowano jednak
metody przewidywania nadejścia fali
powodziowej, wiążąc je ze zjawiskami
meteorologicznymi, z drugiej strony zbudowano
systemy technicznej ochrony
przeciwpowodziowej, do których należą
sztuczne zbiorniki wodne, wały
przeciwpowodziowe, poldery, kanały i budowle
hydrotechniczne. Mimo tych zabezpieczeń
powodzie nadal występują, powodując często
śmierć ludzi oraz ogromne straty materialne.
Przykładem są powodzie w latach 1997 i 1998
oraz 2010.
W przypadku, gdy w zalanej dolinie znajduje się
majątek o znacznej wartości, można mówić o
dużej czy też katastrofalnej powodzi. Stopień
zagrożenia powodziami jest determinowany
gęstością zaludnienia, sposobem użytkowania
dolin i terenów zalewowych, infrastrukturą
techniczną, komunikacyjną itp.

Skutki powodzi:
1) zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt;
2) konieczność ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia z terenów
zagrożonych powodzią lub znajdujących się pod wodą;
3) olbrzymie straty materialne, szczególnie w infrastrukturze zniszczone lub uszkodzone, mosty, drogi, przepusty i budynki;
4) zalane grunty uprawowe;
5) zalane szamba, oczyszczalnia ścieków;
6) skażenie wody i gleby na obszarach dotkniętych skutkami
powodzi oraz przedostanie się do środowiska substancji
chemicznych jak: siarczanów, siarczków, chlorków, magnezu,
sodu, potasu, metali ciężkich, środków ochrony roślin,
nawozów sztucznych, produktów ropopochodnych,
toksycznych środków chemicznych i wielu innych;
7) zagrożenie epidemiologiczne jak: salmonelloza, dur brzuszny,
czerwonka bakteryjna, tężec, wirusowe zapalenie wątroby
typu A;
8) utrudniony dojazd dla pojazdów specjalnych (karetek
pogotowia, straży pożarnej, policji) spowodowany
nieprzejezdnością szlaków komunikacyjnych;
9) uwolnienie bakterii chorobotwórczych pochodzących od padłej
zwierzyny i zalanych cmentarzy;
10) zniszczone lub uszkodzone urządzenia i obiekty ochrony
przed powodzią (wały przeciwpowodziowe, klapy, jazy);
11) trudności w zaopatrzeniu ludności i zwierząt w wodę zdatną
do picia;
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12) trudne warunki do życia na terenach, gdzie wystąpiła powódź;
13) konieczność niesienia szybkiej pomocy ofiarom powodzi;
14) trudności w administrowaniu terenem, na którym wystąpiła
powódź.
Wnioski:
1) ryzyko wystąpienia powodzi na terenie Gminy Gogolin jest
duże szczególnie przy niesprzyjających warunkach –
nakładania się na siebie różnych zjawisk;
2) Należy być przygotowanym do ewakuacji osób, zwierząt
i mienia z rejonów zagrożonych powodzią w Obrowcu, Malni,
Choruli;
3) Prowadzona i planowana rozbudowa obwałowań w rejonie
K.-Koźla oraz Opola przy braku inwestycji tego typu na terenie
powiatu krapkowickiego powoduje, że teren powiatu staje się
rozlewiskiem dla Odry w czasie powodzi
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8.1.3. POŻARY.

L.p.
1
2

Nazwa
zagrożenia
2
Pożary

Ogólna charakterystyka zagrożenia
3
Pożary należą do najczęściej występujących
zagrożeń w okresie pokoju. Mogą one
występować na dużym obszarze i obejmować
wiele obiektów. Powstanie ich może być
wynikiem samoczynnego zapłonu lub wybuchu
substancji chemicznych, awarii sieci
elektrycznych, maszyn i urządzeń, zaprószenie
ognia lub podpalenie.
Pożar – to niekontrolowany proces spalania w
miejscu do tego nieprzeznaczonym.
Przyczyny pożarów:
1) wadliwa instalacja elektryczna, przebicie
izolacji elektrycznej, zwarcie;
2) podpalenia umyślne, w tym akty terroru;
3) nieumyślne zaprószenia ognia przez
człowieka;
4) wypadki komunikacyjne;
5) wypalanie traw;
6) susze;

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka
4
Na terenie gminy pożary mogą wystąpić w: zakładach pracy,
budynkach mieszkalnych, marketach, lasach, parkach, uprawach,
obiektach administracji publicznej, placówkach oświatowych,
obiektach, w których stosuje się, magazynuje lub przerabia
materiały niebezpieczne, oraz w środkach komunikacji:
autobusach, pociągach i innych pojazdach.

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

4

Zagrożenie pożarowe wzrasta w okresie, kiedy występują upały
i susze. Ponadto, kiedy panują niskie temperatury, zwiększa się
zapotrzebowanie na ciepło, które jest czasami wytwarzane
niezgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej.
Zagrożenie pożarowe gminy Gogolin wynika również z
występowania na jego terenie kompleksów leśnych oraz
charakteru zwartej zabudowy występujących w poszczególnych
miejscowościach.
Zagrożenie pożarowe może występować w rejonach:
1) tereny leśne wokół miejscowości Górażdże.
2) w samej miejscowości Górażdże zabudowania przy ul.
Kolejowej, Wiejskiej i Chorulskiej (ok.30 budynków
mieszkalnych) graniczą ze ścianą lasu i w razie jego pożaru
mogą być bezpośrednio zagrożone;
3) kompleks leśny pomiędzy miejscowościami Kamionek
i Dąbrówka;
4) teren na płn.- wsch od miejscowości Kamień Śl. w kierunku
stacji kolejowej (Kazamaty – ul. Leśna zagrożone w razie
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7) niedopałki papierosów;

pożaru lasu 3 budynki mieszkalne).

8) pozostawione bez nadzoru źródła ciepła;
9) wady urządzeń ogrzewczych na paliwo
ciekłe, gazowe i stałe;
10) wyładowania atmosferyczne;
11) samozapalenia – dotyczy substancji, które
zostały silnie skoncentrowane w jednym
miejscu, jak na przykład: wilgotne siano,
wata, torf, węgiel, farby. W ich wnętrzu, ze
względu na brak cyrkulacji powietrza,
wytwarza się temperatura powyżej 200 °C
(zazwyczaj powyżej 250 °C), co prowadzi
do tlenia, a dalej powstania płomieni.
Niektóre rośliny (Pirofity) i całe formacje
roślinne są przystosowane do okresowych
pożarów, a ich budowa i wydzielane przez
nie substancje (np. olejki eteryczne)
sprzyjają samozapłonowi.

Nie występuje zagrożenie dla ludzi w razie pożaru kompleksu
leśnego Kamionek-Dąbrówka.
Zagrożenie pożarowe jest bardzo realne w lasach, szczególnie
podczas długich okresów upałów połączonych z wysoka
temperaturą i okresem bez deszczu oraz w okresie przesilenia
zimowo-wiosennego Pożary mogą wystąpić także w zakładach
pracy, w których używane są lakiery, farby i rozpuszczalniki i inne
niebezpieczne materiały oraz przedsiębiorstwach
magazynujących paliwa.
Do takich zakładów należą:
1. Sentrex Sp. z o. o. ul. Kamienna 79 w Gogolinie - zadruk
metodą flexograficzną papieru oraz produkcja torebek
papierowych dla młynów i cukrowni.
2. Firma Chespa Farby Graficzne w miejscowości Chorula.
3. Stacja Paliw „PETRO-TANK” Gogolin ul. Szpitalna.
4. Explominex Sp. z o. o. - skład materiałów wybuchowych w
Górażdżach (teren leśny w odl. ok.1,5 km od miejscowości)
Skutki pożarów:
1) utrata zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt;
2) straty materialne, w tym mienia indywidualnego;
3) konieczność prowadzenia ewakuacji zagrożonej ludności
i zwierząt, mienia, dóbr kultury – zapewnienie osobom
poszkodowanym warunków socjalno-bytowych;
4) pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dla ludzi, którzy
utracili dach nad głową;
5) nieprzejezdna część ciągów komunikacyjnych kołowych i
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kolejowych;
6) zniszczone budowle (obiekty inżynierskie) i lokalne
środowisko naturalne;
7) konieczność zapewnienia środków gaśniczych, w tym wody;
8) konieczność użycia pododdziałów wojska, wolontariatu
i specjalistycznego sprzętu (zaangażowanie znacznych sił
i środków ratowniczych);
9) naruszona (zniszczona) infrastruktura (sieć energetyczna,
gazowa, energii cieplej itp.).
Wnioski:
1. W razie pożaru lasu może występować zagrożenie dla
mieszkańców budynków w miejscowości Górażdże,
znajdujących się w bezpośredniej styczności ze ścianą lasu –
będzie konieczna ich ewakuacja.
2. Z uwagi na możliwość występowania dużego zadymienia,
trzeba się liczyć z koniecznością czasowej ewakuacji
wszystkich mieszkańców Górażdży.
3. Ewakuacją mogą być również objęci mieszkańcy budynków w
Kamieniu Śląskim – Kazamaty ul. Leśna.
4. W razie pożaru zakładu w którym przechowuje się lub
wykorzystuje środki chemiczne może wystąpić czasowe
zanieczyszczenie środowiska mogące stanowić zagrożenie
dla zdrowia okolicznych mieszkańców
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8.1.4 HURAGANOWE WIATRY/TRĄBY POWIETRZNE.

L.p.
1
3

Nazwa
zagrożenia
2
Huragany

Ogólna charakterystyka zagrożenia

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka

3
Huragany i trąby powietrzne to nadzwyczaj
szybkie ruchy powietrza, często katastrofalne w
skutkach, powodujące śmierć ludzi i zwierząt,
zniszczenia budynków i urządzeń.

4
Na terenie Gminy Gogolin nie odnotowano przypadków huraganu
czy też trąby powietrznej. Są to jednak zjawiska nieprzewidywalne
i nie można wykluczyć, że do takiego zdarzenia może dojść czego
przykładem może być trąba powietrzna która miała miejsce na
terenie powiatu strzeleckiego w 2009 roku

Huragany to zjawisko pojawiające się głównie w
pewnych obszarach geograficznych świata,
jednak ze względu na stale zmieniający się
klimat, są zjawiskiem coraz powszechniejszym
również w strefach klimatycznych, gdzie dotąd
nie występowały, w tym w Europie Zachodniej i
Środkowej, jednak w zasadzie jest to jedynie
namiastka prawdziwych tajfunów oceanicznych.
Huragany w Polsce – wiatry, których siła
przekracza 33 m/s, dawniej występowały w
Polsce bardzo sporadycznie lub były zjawiskiem
w ogóle nienotowanym. W związku ze zmianami
klimatu w ostatnich latach coraz częściej
występują w Polsce, w miesiącach zimowych.
Huragany powodują bardzo duże zniszczenia
(pozrywane dachy domów, powalone drzewa,
zerwane linie energetyczne).
Trąba powietrzna, silny wir powietrzny
powstający w chmurze burzowej

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

3

Możliwości minimalizowania skutków zagrożenia:
1) ostrzeganie mieszkańców o nadciągających wichurach i
potencjalnych zagrożeniach oraz zasadach zachowania się;
2) postawienie w stan gotowości sił i środków;
3) dysponowanie danymi o możliwościach sił oraz stanu środków
do usuwania skutków wichury.
Skutkami wichur mogą być:
1) ofiary wśród ludzi w wyniku przygniecenia przez walące
się drzewa, uszkodzone elementy konstrukcji budynków
i elementy reklam;
2) zerwania linii wysokiego napięcia i powstanie przerw
w dostawach energii elektrycznej;
3) powstanie wiatrołomów na drogach i uniemożliwienie
przejazdu;
4) przerwy w kursowaniu pociągów i autobusów;
5) zniszczenia upraw;
6) awarie w zakładach pracy związane z uszkodzeniami
urządzeń spowodowanymi przez wiatr;
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(cumulonimbus). Ma wygląd leja lub kolumny
sięgającej od podstawy chmur, do powierzchni
Ziemi. Średnica trąby powietrznej wynosi zwykle
poniżej 100 m, ale zdarzają się i takie, których
średnica sięga 2 km. Maksymalną prędkość wiru
określa się na 100-150 m/s. Trąbie powietrznej
towarzyszy gwałtowny spadek ciśnienia oraz
silne wiatry, powodujące bardzo duże
zniszczenia, często wyładowania elektryczne,
przelotne opady deszczu lub gradu.
Burza – to zjawisko atmosferyczne,
charakteryzujące się intensywnymi, ulewnymi
opadami, połączonymi często z wyładowaniami
atmosferycznymi oraz silnym wiatrem. Czasami
wiatr wzmocni się aż do utworzenia trąby
powietrznej, a ulewnym opadom towarzyszą
powodzie.
Podstawą zapewnienia bezpieczeństwa ludzi
żyjących w obszarze zagrożenia huraganami
jest system wczesnego ostrzegania,
zorganizowany przez służbę meteorologiczną.
Analiza dostępnych informacji pozwala na
ogłaszanie alarmu o zagrożeniu na co najmniej
dobę przed huraganem, dając tym samym czas
na zabezpieczenie domów i ewakuację z
zagrożonego terenu

7) utrudnienia w organizacji działań ratowniczych ze względu na
trudności w dojazdach do rejonów zdarzeń spowodowanych
wiatrołomami;
8) uszkodzenia budynków, szczególnie poszycia dachowego
zwłaszcza w dużych obiektach
9) katastrofy budowlane;
Wnioski:
1) Ryzyko wystąpienia silnych wiatrów na obszarze Gminy
Gogolin jest średnie, natomiast trąb powietrznych – małe;
2) trąba powietrzna (gdzie prędkość wiatru dochodzić może do
300 km/h) może spowodować wszystkie powyższe skutki na
niewielkim obszarze ale o bardzo dużym ich natężeniu;
3) skutki silnych wiatrów mogą być potęgowane przez inne
zagrożenia typu: deszcz, wyładowania atmosferyczne
4) 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). W obu przypadkach
należy liczyć się z możliwością zorganizowania ewakuacji

Stosowana jest 3-stopniowa skala
szacowania skutków działania wiatru:
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1 stopień - uszkodzenia 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
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8.1.5 MROZY I OPADY ŚNIEGU.

L.p.
1
4

Nazwa
zagrożenia
2
Mrozy i
opady
śniegu

Ogólna charakterystyka zagrożenia
3
Mróz– stan, kiedy temperatura powietrza na
otwartej przestrzeni jest niższa od temperatury
zamarzania wody (0°C) w normalnych
warunkach. Za okres ekstremalnie niskiej
temperatury przyjmuje się spadek temperatury
do – 200 C i niżej przez przynajmniej 2 doby. W
aspekcie społecznym natomiast o silnych
mrozach mówimy wtedy, gdy chłód staje się
przyczyną śmierci ludzi i powoduje straty
materialne.
Śnieg – opad atmosferyczny w postaci
kryształków lodu o kształtach głównie
sześcioramiennych gwiazdek, łączących się w
płatki śniegu.
Po opadnięciu na ziemię tworzy porowatą
pokrywę śnieżną o niewielkiej gęstości także
zwaną śniegiem.
Opadom śniegu niejednokrotnie może
towarzyszyć:
Śnieżyca – gwałtowny, obfity opad śniegu,
często ograniczający widoczność.

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka
4
Bardzo duże spadki temperatury do minus 25° C mog ą wystąpić
sporadycznie na obszarze gminy, np. po napływie mroźnego
powietrza arktycznego z płn., stacjonarnym wyżu i bezchmurnej
nocy. Skutki mrozu mogą potęgować silne wiatry.

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

3

Skutki mrozów:
1) zgony szczególnie wśród bezdomnych w wyniku
przechłodzenia organizmu;
2) utrudnienia w funkcjonowaniu lokalnych społeczności
(konieczność zamykania niektórych obiektów np. szkół);
3) awarie: wodociągów, sieci kanalizacyjnej i linii przesyłowych
wysokiego napięcia;
4) paraliż życia w poszczególnych miejscowościach;
5) przerwy w dostawach: wody, energii elektrycznej i ciepła;
6) obniżenie stanu sanitarno – higienicznego w przypadku braku
wody;
7) awaria w oczyszczalni ścieków mogące stanowić zagrożenie
dla środowiska naturalnego;
8) gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną;
9) groźba powstania pożarów z powodu nieprzestrzegania zasad
ochrony przed pożarem podczas dogrzewania pomieszczeń
mieszkalnych;
10) gołoledź na drogach, zamarzanie wody w niezabezpieczonych
przewodach i zbiornikach;

Zawieja – zjawisko hydrometeorologiczne,
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Mrozy i
opady
śniegu

polegające na połączeniu opadów śniegu z
silnym wiatrem.
Zamieć śnieżna – śnieg podnoszony z
powierzchni ziemi przez wiatr i niesiony wraz z
wiatrem. Zamiecie powodują przenoszenie
śniegu, tworząc zaspy śnieżne nieraz o dużych
wysokościach. Rozróżnia się dwa rodzaje
zamieci. Niska, nie przesłaniająca dalekiej
widoczności, podnosząca śnieg na wysokość do
2 m oraz wysoka – przesłaniająca widoczność
po horyzont.
Grad – opad atmosferyczny w postaci bryłek
lodu (nazywanych gradzinami lub gradowinami)
o średnicy od 5 mm do 50 mm.
Burza lodowa – zjawisko pogodowe polegające
na intensywnych opadach marznącego deszczu,
powodujących poważne utrudnienia
komunikacyjne lub nawet katastrofalne skutki
dla przyrody oraz napowietrznej infrastruktury
energetycznej i telekomunikacyjnej – w wyniku
osadzania się na powierzchni znacznych ilości
lodu.

Skutki gołoledzi:
1) katastrofy drogowe;
2) zakłócenia w komunikacji pasażerskiej i towarowej;
3) utrudnienia w dojazdach do rejonów zdarzeń dla
profesjonalnych sił ratowniczych;
Pod pojęciem „burza śnieżna" należy rozumieć
wielogodzinne obfite opady śniegu połączone z silnymi wiatrami.
Śnieżyce nie występują na terenie Gminy często. Jednakże
śnieżyce w połączeniu z silnymi wiatrami i mrozami, mogą
powodować poważne zakłócenia na terenie Gminy w tym:
1) zagrożenia dla zdrowia i życia pasażerów pojazdów,
szczególnie samochodów, autobusów i pociągów osobowych,
które utknęły w zaspach;
2) utrudnienia komunikacyjne na drogach i szlakach kolejowych,
związane zarówno z zaspami śnieżnymi jak i ze znacznym
ograniczeniem widzialności;
3) utrudnienia dla działań służb ratowniczych i komunalnych
związane z utrudnieniami dojazdu do miejsce, gdzie miały
miejsce zdarzenia;
4) wzrost liczby wypadków na szlakach komunikacyjnych, w tym
z udziałem pieszych;
5) katastrofa budowlana spowodowana zawaleniem się obiektu
pod wpływem ciężaru śniegu i lodu;
6) odcięcie miejscowości lub pojedynczych budynków od świata
powodujące zagrożenie dla egzystencji ludności ze względu
na ograniczone możliwości dostępu do placówek zdrowia
i zaopatrzenia;
7) zerwanie linii wysokiego napięcia pod ciężarem śniegu
i powstanie przerw w zaopatrzeniu mieszkańców w energię
elektryczną.
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Mrozy i
opady
śniegu

Wnioski:
1) ryzyko wystąpienia intensywnych opadów śniegu połączonych
z dużymi spadkami temperatur na terenie Gminy Gogolin jest
średnie;
2) skutki intensywnych opadów śniegu mogą potęgować
występowanie nieusuniętej warstwy śniegu;
3) intensywne i długotrwałe opady śniegu odcinające od świata,
zwłaszcza pojedyncze zabudowania oddalone od swoich
miejscowości (Szczaklownia, Kolonia Zakrzów, Kazamaty
Kamień Śląski, budynek na ul. Odrzańskiej 28 w Obrowcu ),
mogą spowodować szczególnie trudne warunki egzystencji
ich mieszkańców;
4) Poważne niebezpieczeństwo stanowić może zalegająca
warstwa śniegu na dachach obiektów wielkoprzestrzennych
(hale sportowe, markety) doprowadzając do ich zawalenia się,
co w konsekwencji może narazić zdrowie lub życie ludzi.
5) w wyniku długotrwałego opadu śniegu mogą zostać
nieprzejezdne drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie
przebiegające przez teren Gminy;
6) w razie wystąpienia śnieżycy połączonej z gołoledzią może
zostać zablokowana autostrada A-4 w kierunku na Górę Św.
Anny a tym samym mogą być zagrożone osoby znajdujące się
w pojazdach samochodowych które utkwiły w blokadzie.
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8.1.6 SUSZA I UPAŁY.

L.p.
1

5

Nazwa
zagrożenia
2
Susza i
upały

Ogólna charakterystyka zagrożenia
3
Upały są czynnikiem atmosferycznym mającym
zasadniczy wpływ na powstanie suszy na
określonym obszarze.
Susza – jest skutkiem długotrwałych okresów
bez opadów atmosferycznych oraz upałów,
kiedy maksymalna temperatura dobowa osiąga
wartości wyższe niż 30°C.
Wyróżnia się m.in. suszę atmosferyczną,
glebową i fizjologiczną:
1) susza atmosferyczna ma miejsce, gdy
przez 20 dni nie występują opady deszczu;
2) susza glebowa oznacza niedobór wody w
glebie, powodujący straty w rolnictwie;
3) susza fizjologiczna w środowisku jest
woda, ale nie może być pobrana.
Susze atmosferyczna i glebowa zanikają
stosunkowo szybko.
W Polsce najbardziej narażone na wystąpienie
suszy są rejony: Pojezierza Wielkopolskiego i
Niziny Wielkopolskiej, Niziny Mazowieckiej,
częściowo Niziny Podlaskiej i Wyżyny

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka
4
Na terenie Gminy Gogolin miały miejsce przypadki długotrwałych
upałów i spowodowanej tym suszy ale nie były to katastrofalne
zjawiska. Należy jednak brać pod uwagę postępujące globalne
ocieplenie klimatu. Długie okresy bez opadów atmosferycznych
przy jednocześnie wysokich temperaturach mogą być przyczyną
powstawania suszy.

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

3

Możliwości minimalizowania skutków upałów i suszy:
1) informowanie mieszkańców oraz podmioty biorące udział w
reagowaniu na upały o występującym zagrożeniu;
2) informowanie mieszkańców o dużym zagrożeniu pożarowym
lasów i wprowadzonych w związku z tym okresowych
zakazach wstępu na
3) tereny leśne oraz o stanie technicznym szlaków
komunikacyjnych;
4) dysponowanie danymi o gotowości sił i środków do
zapobiegania oraz usuwania skutków suszy i upałów;
5) kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie pożarowej
szczególnie na obszarach, gdzie wprowadzono 3 stopień
zagrożenia pożarowego.

Skutki upałów i suszy:
1) upały mogą spowodować uszkodzenia nawierzchni dróg
wykonanych z masy mineralno – bitumicznej i szlaków
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Susza i
upały

Lubelskiej. Natomiast najmniej – centralna część
Pojezierza Pomorskiego oraz Pogórze
Karpackie.
Upał – pojęcie meteorologiczne opisujące stan
pogody, gdy temperatura powietrza przy
powierzchni ziemi przekracza +30°C.
Upały:
Stopień zagrożenia 1
1) Kryteria: 30°C < T max ≤ 35°C oraz T min
< 18°C, czas trwania co najmniej dwa dni.
2) Skutki: ryzyko udaru słonecznego,
uszkodzenia asfaltowych nawierzchni dróg,
wzrost zagrożenia pożarowego.
Stopień zagrożenia 2
1) Kryteria: 30°C < T max ≤ 35°C oraz T min
≥ 18°C czas trwania, co najmniej dwa dni.
2) Skutki: Duże ryzyko udaru słonecznego,
zagrożenie życia, uszkodzenia asfaltowych
nawierzchni dróg, duże zagrożenie
pożarowe.
Stopień zagrożenia 3
1) Kryteria: T max > 35°C czas trwania, co
najmniej dwa dni.
2) Bardzo duże ryzyko udaru słonecznego,
zagrożenie życia, uszkodzenia asfaltowych
nawierzchni dróg, duże zagrożenie
pożarowe.
Polski rekord temperatury to +40,2°C w cieniu,
zanotowany 29 lipca 1921 w Prószkowie koło
Opola.

2)
3)

4)

5)
6)

7)
8)

kolejowych (wypaczenia szyn) co w konsekwencji może
doprowadzić do katastrof komunikacyjnych;
przesuszenie gleby i straty w rolnictwie;
niski poziom wód w ciekach wodnych, do których odprowadza
się ścieki, może spowodować zagrożenie dla środowiska
naturalnego;
obniżenie poziomu wód podziemnych i brak wody w studniach
przydomowych a tym samym braki wody pitnej dla ludności
i zwierząt hodowlanych;
wysokie temperatury powodują wysuszenie ściółki leśnej, co
zwiększa groźbę pożaru;
wielkoobszarowe pożary lasów, powodujące olbrzymie straty
materialne i katastrofę ekologiczną oraz utrudnienia w
korzystaniu z dróg przebiegających przez las;
niski poziom lustra wody w rzekach będzie ograniczał
możliwość wykorzystania jej do celów gaśniczych;
wysokie koszty organizacji dowozu wody do miejscowości,
gdzie jej brakuje.

Wnioski
1) ryzyko wystąpienia na terenie Gminy Gogolin długotrwałych
upałów i suszy jest średnie;
2) największe straty susza powoduje w rolnictwie, skutki suszy
dotykają najczęściej niezamożnych i nie ubezpieczonych
rolników.
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8.1.7 SKAŻENIA CHEMICZNO-EKOLOGICZNE.

L.p
1

6

Nazwa
zagrożenia
2
Skażenia
chemicznoekologiczne

Ogólna charakterystyka zagrożenia
3
Skażenia chemiczno-ekologiczne powstają od
niekontrolowanego wyzwolenia się
niebezpiecznych środków chemicznych (NSCh)
w wyniku:
1) awarii instalacji powstających z przyczyn
obiektywnych;
2) niewłaściwego zabezpieczenia
przechowywanych w określonych
zakładach pracy NSCh, spowodowanych
błędami ludzkimi;
3) zaniedbania wyspecjalizowanych służb
odpowiedzialnych za właściwą gospodarkę
niebezpiecznymi odpadami chemicznymi;
4) niewłaściwego zabezpieczenia odpadów
chemicznie niebezpiecznych;
5) niekompetencji osób pracujących z
niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi;
6) katastrofy komunikacyjnej;
7) klęski żywiołowej ( powodzie, wichury,
pożary);
8) działalności terrorystycznej.

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka
4
Zagrożenie w ruchu drogowym.
Na terenie Gminy szczególne zagrożenia skażeniami występują
na drogach o największym ruchu pojazdów przewożących
materiały niebezpieczne

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

3

1) W ciągu autostrady A-4 przebiegającej przez teren Gminy,
zwłaszcza w rejonie zjazdu z autostrady (Gogolin - Karłubiec),
ze względu na duży ruch samochodów ciężarowych o dużej
ładowności i cystern przewożących materiały niebezpieczne.
2) W ciągu drogi wojewódzkiej nr 409 Krapkowice – Gogolin Strzelce Op., Droga przebiega na długości ok. 3.5 km wśród
zabudowań miejscowości Gogolin. Miejsca szczególnie
niebezpieczne to skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 423
prowadzącą do autostrady i przejazd linii kolejowej WrocławKatowice znajdujący się w centrum Gogolina.
3) Tereny położone wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 423 z Opola
do Kędzierzyna-Koźla przebiegającej przez miejscowości
Chorula, Malnia, część Gogolina oraz Obrowiec.
Zagrożenia w transporcie kolejowym.
W transporcie kolejowym jako szczególne zagrożenia uznaje się
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Skażenia
chemicznoekologiczne

Podstawowe zagrożenia skażenia chemicznoekologicznego stwarzają obiekty produkcyjne
lub magazynowe, w których znajdują się duże
ilości substancji chemicznych niebezpiecznych
dla zdrowia i życia oraz dla środowiska
naturalnego. W wyniku przedstawionych wyżej
przyczyn może nastąpić ich uwolnienie do
otoczenia, wybuch lub pożar.
Potencjalne zagrożenie stwarzają cysterny
samochodowe przewożące NSCh oraz pojazdy
przewożące butle i inne pojemniki, które mogą
ulec wypadkowi (awarii) w czasie transportu.
Trasy przewozu NSCh prowadzą przez duże
węzły kolejowe i drogowe położone na terenie
miast, co zwiększa potencjalne skutki różnych
wypadków.
Zagrożenia wynikające z uwolnienia NSCh,
mogą powodować skażenie środowiska, ludzi i
zwierząt, a w przypadku gwałtownego
uwolnienia – wybuch. Skala ich toksyczności
jest bardzo szeroka. Obejmuje ona przede
wszystkim substancje o wyjątkowo dużej
toksyczności np. chlor, fosgen, cyjanki.
Pewna ich część, oprócz właściwości
toksycznych, stwarza również zagrożenie
pożarowe, a w połączeniu z powietrzem tworzy
mieszaniny wybuchowe. Należą do nich:

obszary terenu położone wzdłuż linii kolejowej Wrocław Kędzierzyn-Koźle - Katowice. W szczególności tereny, gdzie linia
przebiega przez obszar zamieszkały w miejscowościach Gogolin
i Górażdże oraz przejazdy kolejowe w tych miejscowościach.
Charakterystyka zagrożenia.
1) Na skażenie TŚP najbardziej narażona jest ludność
zamieszkująca przy trasach transportu kołowego i transportu
kolejowego.
2) awarie w transporcie drogowym i kolejowym stanowić mogą
poważne niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska, gdyż
mogą wystąpić w różnych rejonach Gminy oraz o każdej
porze doby.
3) w zależności od rodzaju i ilości przewożonych TŚP, stopnia
rozszczelnienia pojazdu (wagonu) przewożącego TŚP oraz
warunków meteorologicznych, zasady zachowania się
ludności i sposób postępowania i prowadzenia ewakuacji
mogą być różne.
4) teren Gminy narażony jest głównie na skażenie amoniakiem,
chlorem, akrylonitrylem, czteroetylkiem ołowiu, dwutlenkiem
siarki, chlorkiem etylu i tlenkiem etylenu.
Ryzyko wystąpienia zdarzenia w ruchu drogowym i kolejowym
z udziałem przewożonych środków niebezpiecznych przez teren
Gminy jest stosunkowo duże.
Najbliższym zakładem o zwiększonym ryzyku ze względu na
przechowywane substancje niebezpiecznej są Zakłady
Koksownicze "Zdzieszowice" Sp. z o.o w Zdzieszowicach
Na terenie Gminy Gogolin nie występują zakłady przemysłowe
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1) amoniak,
2) wodór,
3) aceton,
4) acetylen.
Inną grupę stanowią materiały wybuchowe:
trotyl, heksogen, pentryt.

w których przechowywane i wykorzystywane są substancje
stanowiące zagrożenie dla środowiska. Jednakże nie można
wykluczyć pożaru w miejscowych zakładach w których
wykorzystywane są do produkcji środki chemiczne.
Chmura dymu która powstanie w czasie pożaru nie powinna
stanowić zagrożenia dla życia czy utraty zdrowia mieszkańców
ale może nie być obojętna dla nich i dla środowiska naturalnego.
Do takich zakładów można zaliczyć:
1) Sentrex Sp. z o. o. ul. Kamienna 79 w Gogolinie - zadruk
metodą flexograficzną papieru oraz produkcja torebek
papierowych dla młynów i cukrowni.
2) Firma Chespa Farby Graficzne w miejscowości Chorula.
3) Stacja Paliw „PETRO-TANK” Gogolin ul. Szpitalna.
4) Explominex Sp. z o. o. - skład materiałów wybuchowych
w Górażdżach (teren leśny w odl. ok.1,5 km od
miejscowości)
Skutki zagrożenia skażeniem chemicznym to głównie:
1) zatrucia ludności oraz skażenia środowiska (powietrza
atmosferycznego, wód powierzchniowych, powierzchni ziemi
i wód gruntowych);
2) konieczność ewakuacji ludności z terenu objętego
zagrożeniem;
3) konieczność izolacji terenu, na którym wystąpiło skażenie;
4) konieczność hospitalizacji osób, które uległy zatruciu lub
skażeniu;
5) czasowe utrudnienia w komunikacji samochodowej w
przypadku powstania skażeń na drodze;
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6) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji
i zakładów pracy;
7) czasowe trudności w dostawie mediów (wody, prądu, gazu
i ciepła) oraz zaopatrzenia ludności w podstawowe artykuły
oraz leki;
8) konieczność wykonywania określonych zabiegów
sanitarnych (jeżeli wykonanie ich wiąże się z
funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych,
usługowych, handlowych i innych);
9) wystąpienie utrudnień w prowadzeniu działań ratowniczych
związanych z możliwością skażenia lub zatrucia służb
ratowniczych;
10) konieczność badania gleby, wody, powietrza po
przeprowadzeniu działań ratowniczych w celu ustalenia
stopnia zagrożenia;
11) konieczność wyłączenia z upraw skażonych gruntów
rolnych;
12) zniszczenie środowiska na skutek pożarów obszarowych,
będących wynikiem zaistnienia poważnej awarii;
13) konieczność zamknięcia ujęć wód;
14) ponoszenie kosztów związanych z awaryjnym
zaopatrywaniem ludności w wodę pitną;
15) konieczność prowadzenia kosztownych działań naprawczych
w środowisku.
Gazociągi na terenie gminy.
Na całej długości gazociągów istnieje potencjalne zagrożenie
rozszczelnienia, wybuchu i pożaru. Ewentualna awaria nie
stanowi jednak bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców
ponieważ gazociągi przebiega przez tereny niezamieszkałe,
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głównie tereny rolnicze i nieużytki.

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych.
Zanieczyszczenia wód powierzchniowych występują w różnej
postaci, mogą to być roztwory lub zawiesiny przenoszone przez
wodę na znaczne odległości. Podstawowym źródłem
zanieczyszczeń wód są ścieki pochodzące z miejscowości i
przemysłu oraz spływy powierzchniowe z terenów rolniczych
i nieskanalizowanych. Ścieki są odprowadzane do wód
powierzchniowych za pośrednictwem kanalizacji lub zrzucane
bezpośrednio do nich.
Ochrona zasobów wodnych polega przede wszystkim na
rozwiązaniach technicznych, takich jak:
1) stosowanie bezściekowych technologii w produkcji
przemysłowej;
2) napowietrzanie wód stojących;
3) zamykanie obiegów wodnych w cyklach produkcyjnych
i odzysk wody ze ścieków;
4) zabezpieczanie hałd i wysypisk;
5) oczyszczanie ścieków i unieszkodliwianie osadów
ściekowych
Wnioski.
Na terenie Gminy Gogolin zanieczyszczenie wód
powierzchniowych nie stanowi większego problemu.
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Zanieczyszczenie powietrza.
Głównymi czynnikami zanieczyszczeń powietrza są:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

zakłady produkujące energię elektryczną cieplną;
zakłady przemysłowe;
pojazdy mechaniczne;
rozproszone źródła sektora komunalne – bytowego;
gospodarstwa rolne – opalanie nieodpowiednim paliwem;
obiekty przemysłowe zlokalizowane poza granicami gminy
(przede wszystkim Zdzieszowice i Kędzierzyn-Koźle).
Większość zanieczyszczeń znajdujących się w środowisku
naturalnym bądź do niego emitowanych z różnych źródeł,
przenoszona jest w powietrzu, nawet w bardzo odległe miejsca.
Przemieszczanie się zanieczyszczeń w powietrzu zależy od stanu
fizycznego zanieczyszczeń i od ruchu mas powietrza, którymi są
przenoszone.
Wnioski.
Jak dotąd na terenie Gminy Gogolin nie było większych
problemów z zanieczyszczeniem powietrza. Należy się jednak
liczyć z zwiększoną ilością pyłów zawieszonych w powietrzu
zwłaszcza w sytuacji nałożenia się kilku czynników jak:
1) intensywnego spalania różnego opału w gospodarstwach
domowych w okresie zimowym;
2) dużą emisją zanieczyszczeń z zakładów pracy zwłaszcza
zakładu koksowniczego w Zdzieszowicach;
3) niskim ciśnieniem atmosferycznym.
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Zanieczyszczenie gleby
Zanieczyszczenie gleby powoduje zachwianie równowagi
biologicznej środowiska glebowego. Jednym z przejawów
zachwiania równowagi jest zjawisko zwane zmęczeniem gleb,
czyli obniżenie jej żyzności przez zanieczyszczanie lub
nieumiejętne nawożenie. W strefie intensywnego
zanieczyszczenia środowiska degradacja gleby spowodowana
jest głównie przez:
1) związki siarki - ich nadmiar działa niekorzystnie na
organizmy glebowe, hamując ich rozwój;
2) substancje radioaktywne;
3) pożary, erozję, suszę;
4) odkrywkową i podziemną eksploatację kopalin,
5) techniczną zabudowę: budownictwo mieszkaniowe,
przemysłowe, szlaki komunikacyjne.
Rolnicze zanieczyszczenie gleb polega na nieumiejętnym
nawożeniu i nadmiernym stosowaniu gnojownicy oraz na skutek
używania chemicznych środków ochrony roślin (pestycydów) czy
chemicznych regulatorów wzrostu roślin.
Wnioski.
Na terenie Gminy Gogolin nie występuje większy problem
zanieczyszczenia gleby.

Zanieczyszczenie odpadami
Mogą wystąpić w wyniku dużego nagromadzenia odpadów na
stosunkowo małej powierzchni. Składowana masa oddziałuje
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negatywnie na środowisko, a przede wszystkim:
1) zanieczyszcza wody gruntowe i powierzchniowe;
2) zanieczyszcza atmosferę oraz gleby i okoliczną szatę
roślinną,
3) stanowi zagrożenie sanitarno-epidemiologiczne z uwagi na
wysoki udział substancji organicznych, sprzyjających
rozwojowi mikroorganizmów chorobotwórczych;
4) niszczy walory estetyczne środowiska przez niekorzystne zmiany
krajobrazu.

Zagrożenie stanowią w szczególności odpady komunalne, które
są zakażone mikroorganizmami chorobotwórczymi (np. duru
brzusznego, paraduru, tężcy, czerwonki, żółtaczki), mogącymi
przenikać do wód gruntowych, powierzchniowych i do powietrza.
Na źle eksploatowanych wysypiskach odpadów komunalnych
panują dobre warunki dla żerowania much, gryzoni i ptaków, które
mogą przenosić chorobotwórcze drobnoustroje. Wśród odpadów
komunalnych wielkie zagrożenie dla ludzi i środowiska stanowią
odpady- powstające wprawdzie w mniejszych ilościach niż
pozostałe, lecz zawierające liczne substancje toksyczne.
Wnioski.
Na terenie Gminy Gogolin prowadzona jest planowana
gospodarka odpadami. Istniejące wysypisko spełnia wymagane
parametry i jest prawidłowo eksploatowane.
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8.1.8 WYSTĄPIENIE ZDARZEŃ RADIACYJNYCH.

L.p.

Nazwa
zagrożenia

1

2

7

Ogólna charakterystyka zagrożenia

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka

3
Zdarzeniem radiacyjnym określa się
Zagrożenie
wydarzenie na terenie kraju lub poza jego
związane z
granicami, związane z materiałem jądrowym,
wystąpieniem źródłem promieniowania jonizującego,
zdarzeń
odpadem promieniotwórczym lub innymi
radiacyjnych substancjami promieniotwórczymi, powodujące
lub mogące powodować zagrożenie
radiacyjne, stwarzające możliwość
przekroczenia wartości granicznych dawek
promieniowania jonizującego określonych w
obowiązujących przepisach, a więc
wymagające podjęcia pilnych działań w celu
ochrony ludzi.

4
Zagrożenie radiacyjne Gminy w związku z brakiem na terytorium
Polski elektrowni jądrowych, stwarzają elektrownie
rozmieszczone poza jej granicami. Najbliżej granic Gminy
Gogolin, zlokalizowane są elektrownie w Czechach i Słowacji:
Mohowce - ok. 190km , Dukowany - ok. 200 km, Jaślowskie
Bohowice - ok. 220 km , Temelin - 290 km /

W przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej
(zdarzenia radiacyjnego) przewiduje się
podejmowanie działań interwencyjnych
określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów
postępowania awaryjnego w przypadku
zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 20,
poz.169) – odrębnie dla zdarzeń
ograniczonych do terenu jednostki
organizacyjnej (zdarzenia "zakładowe"),

W promieniu 500 km od granicy Polski znajduje się 36 reaktorów
jądrowych pracujących w państwach sąsiednich. Uwolnienie lub
zniszczenie reaktora jądrowego połączone z uwolnieniem
produktów radioaktywnych do otoczenia może zdarzyć się
zarówno w rezultacie niesprawności urządzeń, systemów
technicznych i zabezpieczających, jak również w wyniku błędu
człowieka lub akcji dywersyjnej.

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

1

Nie można wykluczyć awarii elektrowni położonych w dalszej
odległości od granic województwa: 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 przestarzałe.

Realne zagrożenie może być spowodowane awarią elektrowni
jądrowej w sąsiednich państwach.
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Zagrożenie
związane z
wystąpieniem
zdarzeń
radiacyjnych

odrębnie natomiast dla zdarzeń, których skutki
występują poza jednostkami organizacyjnymi
(zdarzenia "wojewódzkie" i "krajowe", w tym o
skutkach transgranicznych).
We wszystkich działaniach interwencyjnych
(do ich prowadzenia zobligowani są, w
zależności od zasięgu skutków zdarzenia:
kierownik jednostki, wojewoda lub Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji) –
Prezes Państwowej Agencji Atomistyki (PAA),
poprzez kierowane przez niego Centrum ds.
Zdarzeń Radiacyjnych (CEZAR), pełni rolę
informacyjno-konsultacyjną, również w
zakresie oceny poziomu dawek i skażeń oraz
innych ekspertyz i działań na miejscu
zdarzenia, przekazywania informacji dla
społeczności, przekazywania informacji do
organizacji międzynarodowych i państw
ościennych.

Nie można wykluczyć wypadku drogowego samochodu
przewożącego niewielkie ilości materiałów promieniotwórczych.
Na terenie Gminy nie występują żadne instytucje posiadające
materiały promieniotwórcze.
Na terenie Gminy nie występują obiekty które mogły by być
atrakcyjne dla terrorystów do ataku z użyciem ładunku
atomowego. Jednakże na terenie województwa opolskiego takie
obiekty występują (np. duże centra handlowe, zakłady
o znaczeniu strategicznym dla funkcjonowania gospodarki)
w którym może być przeprowadzony zamach terrorystyczny
i którego skutki mogły by mieć wpływ na bezpieczeństwo terenu
Gminy Gogolin.
Ocena ryzyka jego wystąpienia.
Bardzo mało prawdopodobne, jedynie w sytuacjach poważnych
awarii w elektrowniach atomowych znajdujących się poza
granicami naszego państwa.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń
radiacyjnych ludności w Polsce jest znikome,
niemniej jednak Prezes PAA dysponuje
systemem pozwalającym na ocenę sytuacji
radiacyjnej kraju oraz podejmowanie decyzji
o koniecznych działaniach.
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Przyczyny powstawania zagrożeń
Zagrożenie
radiacyjnych:
związane z
1) awarie elektrowni atomowych w sąsiednich
wystąpieniem
państwach;
zdarzeń
2) katastrofy komunikacyjne powstałe
radiacyjnych
podczas transportu materiałów
promieniotwórczych;
3) akty terrorystyczne z użyciem materiałów
radioaktywnych;
4) zaniedbanie wyspecjalizowanych służb
odpowiedzialnych za właściwą gospodarkę
niebezpiecznymi odpadami
promieniotwórczymi;
5) niewłaściwe zabezpieczenie miejsc
przechowywania otwartych źródeł
promieniowania jonizującego;
6) prowadzenie działań ratowniczych
w obecności izotopów i materiałów
promieniotwórczych.
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8.1.9 ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE I EPIDEMIA.

L.p.
1
8

Nazwa
zagrożenia
2
Zagrożenie
epidemiczne
i epidemia

Ogólna charakterystyka zagrożenia

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka

3
Epidemie atakowały zazwyczaj duże skupiska
ludzkie, w których zjadliwość choroby
wzrastała ze względu na łatwość przenoszenia
patogenów i fatalne warunki sanitarne.

4
Zagrożenie wystąpienia ognisk chorób zakaźnych o nieznanej lub
znanej etymologii, rozprzestrzeniających się wśród
społeczeństwa, skutkujących masowym wzrostem zachorowań
i ilości zgonów. Wymagają bezwzględnego odizolowania i
kwarantanny na rozległym obszarze. Zagrożenie to może
wystąpić przez zapowietrzenie lub katastrofy ekologiczne,
w miejscach gdzie dochodzi do uszkodzeń sieci wodnokanalizacyjnej oraz systemów dostaw wody pitnej.

Przyczyny i następstwa zagrożeń
epidemiologicznych
Po zakończeniu działań wojennych, na skutek
zniszczeń infrastruktury kraju, niskiego stanu
higienicznego społeczeństwa, niedożywienia,
a wręcz panującego głodu, braku leków,
środków opatrunkowych, szczepionek –
zaczęły występować liczne epidemie groźnych
chorób zakaźnych.
Walczono z szerzącymi się chorobami
zakaźnymi takimi jak: dur brzuszny, dur
plamisty, czerwonka, choroba Heinego –
Medina, ospa prawdziwa.
Główne problemy tamtych czasów to:
niedostateczny stan sanitarny obiektów
użyteczności publicznej, zła jakość wody do
picia, walka z niedożywieniem, brak

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

2

Epidemia - szybkie rozprzestrzenianie się ostrych chorób
zakaźnych i niezakaźnych wśród ludzi (epizootia - wśród
zwierząt, epifitia - wśród roślin). Epidemia może stać się
przyczyną klęski żywiołowej. Choroby zakaźne powodowane są
przez mikroby (bakterie, wirusy, riketsje, grzyby).
Chorobami zakaźnymi, które mogą wystąpić na terenie Gminy
Gogolin są m.in.: wąglik, błonica, krztusiec, cholera, dżuma,
czerwonka bakteryjna, dur brzuszny, ospa, gorączka krwotoczna,
tężec, gronkowiec, wściekliznę, grypę, włośnicę, salmonellozę.
Charakterystyka zagrożenia
Zakażenia biologiczne mogą spowodować epidemię chorób
zakaźnych u ludzi. Zagrożenie to może wystąpić w każdej
katastrofie ekologicznej (powódź, huragan itp.), a także w
przypadku awarii systemu zaopatrzenia ludności w wodę,
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Zagrożenie
epidemiczne
i epidemia

podstawowych witamin i owoców, brak leków i
środków opatrunkowych, niedostateczny
poziom lecznictwa zakaźnego. W celu
poprawy sytuacji epidemiologicznej Inspekcja
Sanitarna wdrażała szczepienia ochronne i
przekonywała społeczeństwo do ich
stosowania, zalecała stosowanie
odpowiednich zachowań higienicznych oraz
środków dezynfekcyjnych i dezynsekcyjnych.
W pierwszej połowie XX wieku systematyczne
prowadzenie szczepień przeciw ospie
prawdziwej doprowadziło do jej wykorzenienia,
co zostało ogłoszone na 33- im Światowym
Zgromadzeniu Zdrowia w 1980 roku.
Kolejnym sukcesem służb epidemiologicznych,
osiągniętym w latach 80 i 90 było zmniejszenie
liczby zachorowań na WZW typu B, w związku
z konsekwentnie rozszerzanym programem
szczepień.
W XX i XXI wieku w krajach rozwiniętych
opanowano większość chorób zakaźnych,
jednak poważnym problemem stały się
odporne na działanie antybiotyków szczepy
drobnoustrojów, a także pojawiające się
schorzenia wywoływane przez nowe lub
nierozpoznane do tej pory patogeny. Od lat 80
XX w. w wielu krajach rozprzestrzeniły się
zakażenia ludzkim wirusem upośledzenia
odporności (HIV). Innymi zagrożeniami, które

systemu usuwania i niszczenia odpadów (np. zatopienie studni
i oczyszczalni ścieków na terenach zalewowych). Rejony
występowania takich zjawisk oraz ich skala są trudne do
przewidzenia.
Zakażenia biologiczne najczęściej mogą powstawać w punktach
żywienia zbiorowego (szkoły, szpitale, bary, restauracje itp.),
zakładach produkujących lub przetwarzających artykuły
żywnościowe, w fermach zwierzęcych (drobiu, trzody chlewnej,
bydła mlecznego i rzeźnego),wśród zwierzyny dzikiej, podczas
transportu produktów żywnościowych.
Epidemie mogą rozwinąć się również w wyniku skażenia wody
pitnej w ujęciach wodnych, kąpieliskach oraz w wyniku skażenia
artykułów rolno- spożywczych. Codzienny ruch ludności stwarza
możliwość
przenoszenia bakterii, wirusów i toksyn na duży obszar.
Przyczyny wystąpienia zagrożenia:
1) łamanie nakazów i zakazów podczas usuwania skutków
powodzi;
2) niewłaściwe zabezpieczenie biologicznych odpadów
niebezpiecznych;
3) nieprzestrzeganie programu szczepień ochronnych;
4) nieświadomość i zaniedbania ze strony osób chorych
zakaźnie;
5) awarie instalacji sanitarnych;
6) zaniedbania służb komunalnych i użytkowników
nieruchomości w zakresie utrzymania właściwego stanu
sanitarnego;
7) zaniedbania służb medycznych odpowiedzialnych za
zabezpieczenie opieki medycznej.
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Zagrożenie
epidemiczne
i epidemia

stały się poważnym zagrożeniem w tym
czasie, to wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba
i SARS.
Należy zauważyć, że w związku z możliwością
wystąpienia aktów bioterroryzmu na nowo
mogą pojawić się zachorowania na choroby
zakaźne, które dawno zostały opanowane, np.
wąglik czy ospa.
Pomimo ograniczenia liczby zachorowań na
choroby zakaźne i pasożytnicze nadal
istniejącym problemem jest gruźlica.
.

Skutki epidemii:
1) dezorganizacja funkcjonowania lokalnych społeczności,
włącznie z ograniczeniem swobód obywatelskich;
2) dodatkowe wydatki związane z: zakupem szczepionek dla
dzieci i osób z grupy ryzyka i zorganizowania warunków
izolacji lub kwarantanny;
3) konieczność hospitalizacji dużej liczby pacjentów w przypadku
epidemii chorób zakaźnych wymagających leczenia
szpitalnego;
4) konieczność zorganizowania warunków izolacji lub
kwarantanny poprzez zapewnienie odpowiednich
pomieszczeń, wyposażenia oraz osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje;
5) czasowe ograniczenie w ruchu osobowym;
6) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji
i zakładów pracy;
7) czasowe trudności w zaopatrzeniu ludności w podstawowe
artykuły oraz leki;
8) wprowadzenie zakazu organizowania widowisk, zgromadzeń
i innych skupisk ludzkich;
9) konieczność wprowadzenia określonych szczepień
ochronnych;
Wnioski:
1) ryzyko wystąpienia epidemii chorób zakaźnych na terenie
Gminy Gogolin jest małe;
2) szczególne utrudnienia przy walce z chorobą mogą
powstać w przypadku wystąpienia zachorowań wśród
pracowników służby zdrowia
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8.1.10 ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

L.p.

Nazwa
zagrożenia

Ogólna charakterystyka zagrożenia

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka

1

2

3

4

9

Zakłócenia w
dostawach
energii
elektrycznej

Zakłócenia w dostawach energii elektrycznej
Awarię systemową definiuje się jako utratę
napięcia w sieci elektroenergetycznej na
znacznym obszarze, gdzie przyczyny i
przebieg jej wystąpienia w każdym przypadku
jest inny, jednakże można mówić o podobnym
schemacie powstawania tego zjawiska.
Scenariuszem wywołania jest nakładanie się
kilku losowych zdarzeń (awarie sieciowe,
wyłączenia elektrowni, ekstremalne warunki
atmosferyczne) i wywołanie w konsekwencji
przekroczeń krytycznych ważności
podstawowych parametrów technicznych
pracy systemu (częstotliwość, napięcie)
przyczyniających się do automatycznego
odłączenia się od sieci Źródeł wytwórczych
(elektrowni) i utraty napięcia w całym obszarze
objętym zakłóceniem.
Czas trwania odbudowy systemu zależy od
bardzo wielu czynników, m.in. szybkości
rozpoznania przyczyn i zakresu awarii stanu
technicznego urządzeń po wystąpieniu awarii,
sprawności usuwania awarii urządzeń

Awaria techniczna systemu energetycznego.
Awarie sieci elektroenergetycznej są spowodowane samoistnymi
uszkodzeniami elementów sieci, działaniem osób trzecich,
oddziaływaniem czynników pogodowych. Przerwanie dostaw
energii powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu społeczeństwa,
administracji publicznej i zakładów pracy.
Najgroźniejszym zdarzeniem mogą być rozległe awarie systemu
„blackout” i zmasowane awarie sieci elektroenergetycznej, które
powodują niesprzyjające czynniki pogodowe (klęski żywiołowe),
powodujące poważne zakłócenia w dostawach energii
elektrycznej na większych obszarach.
Przyczyny wystąpienia:
1) do najczęstszych przyczyn awarii należą czynniki pogodowe:
huraganowe wiatry, intensywne opady śniegu, osadzająca się
na drutach szadź lub powódź;
2) rozległa awaria systemowa „blackout” może być także
następstwem oddziaływania bardzo niskich temperatur lub
wystąpienia stanu głębokiego deficytu mocy w krajowym
systemie elektroenergetycznym;
3) awaria może powstać w wyniku zaburzenia lub uszkodzenia
systemów: informatycznych, telekomunikacyjnych,
monitorowania i sterowania lub ataku terrorystycznego;
4) niskie temperatury mogą powodować zatrzymanie pracy

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

3
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Zakłócenia w
dostawach
energii
elektrycznej

energetycznych, dostępności źródeł energii
dla rozpoczęcia procesu odbudowy,
sprawności personelu. Odbudowa systemu
jest procesem polegającym na stopniowym
powiększaniu zasilanego obszaru. Priorytetem
jest podawanie napięcia do elektrowni i
odbudowa podstawowej części układu
sieciowego. O ciągłości dostaw energii
elektrycznej decyduje niezawodność systemu
elektroenergetycznego, tj. niezawodność
urządzeń i układów służących jej wytwarzaniu,
przesyłaniu i rozdzielaniu. Zachowanie
ciągłości dostaw ma podstawowe znaczenie
dla funkcjonowania rynku energii elektrycznej,
a tym samym gospodarek państw.
Głównymi czynnikami wyłączeń
doświadczanych przez odbiorców są tzw.
awarie sieciowe, które dotyczą sieci
dystrybucyjnych oraz awarie systemowe, które
związane są z sieciami przesyłowymi.

kopalni węgla brunatnego (zamarzanie węgla na
taśmociągach) i utrudnienia dostaw węgla kamiennego dla
elektrowni systemowych. Awaria tego rodzaju może oznaczać
brak możliwości dostaw energii w okresie nawet kilku dni.
Skutki awarii systemu energetycznego:
1) zakłócenie funkcjonowania lokalnych społeczności w wyniku
przerw w dostawach energii elektrycznej (brak oświetlenia ulic
i groźba wypadków, zatrzymanie procesów technologicznych,
przerwanie dostaw wody, zatrzymanie pracy przepompowni,
przerwy w kursowaniu pociągów elektrycznych, trakcji
miejskiej itp.);
2) duże straty materialne w infrastrukturze technicznej energetyki
i wysokie koszty ich usunięcia;
3) trudności w prowadzeniu działań ratowniczych;
4) wyłączenie systemów ochrony obiektów, zakłócenia
w sprzedaży artykułów w placówkach handlowych
(unieruchomione kasy);
Wnioski:
1) ryzyko wystąpienia na terenie Gminy Gogolin awarii systemu
energetycznego jest średnie;
2) awaria energetyczna niesie za sobą wiele skutków, które
w niesprzyjających warunkach mogą wywoływać wtórne
zagrożenia (wypadki drogowe, awarie w zakładach pracy,
rozkradanie mienia).
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8.1.11 ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH PALIWA.

L.p.

Nazwa
zagrożenia

Ogólna charakterystyka zagrożenia

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka

1

2

3

4

10

Zakłócenia w
dostawach
paliwa

Zakłócenia w dostawach paliwa
Sytuacja na rynku, którą obserwujemy w
ostatnich latach, potwierdza znaczenie paliw
kopalnych – w tym przede wszystkim ropy
naftowej, dla rozwoju gospodarczego świata.
Zgodnie z dostępnymi prognozami paliwo to
będzie odgrywało główną rolę w zaspokojeniu
potrzeb w perspektywie co najmniej
najbliższych kilku dekad.
Bezpieczeństwo paliwowe państwa – stan
umożliwiający bieżące pokrycie
zapotrzebowania odbiorców na ropę naftową i
produkty naftowe, w określonej wielkości i
czasie, w stopniu umożliwiającym prawidłowe
funkcjonowanie gospodarki.
Wysoki poziom popytu, a także fakt, iż wolne
moce wydobywcze zlokalizowane są
praktycznie w kilku państwach, powoduje
jednak, że rynek naftowy narażony jest na
gwałtowne wahania cen przy każdym
zakłóceniu, jak również groźbie wystąpienia
zakłóceń o charakterze politycznym,
technicznym lub klimatycznym, w krajach

Zagrożenie bezpieczeństwa paliwowego.

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

3

Bezpieczeństwo paliwowe odgrywa dużą rolę w sprawnym
funkcjonowaniu gospodarki
Zagrożenie bezpieczeństwa paliwowego może być
spowodowane m.in.:
1) Niestabilną sytuacją gospodarczą i militarną państw
arabskich - eksporterów ropy naftowej i gazu;
2) zmniejszeniem dostaw a tym samym zwiększeniem popytu
na paliwa;
3) zmniejszeniem lub wstrzymaniem dostaw na skutek
uszkodzenia lub zniszczenia rurociągów lub urządzeń
technicznych rafinerii;
4) klęski ekologiczne związane z wydobyciem ropy i gazu;
5) globalnymi zwyżkami cen paliwa;
6) czynnikami politycznymi.
Skutki zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego:
1) problemy ze sprawnym funkcjonowaniem zakładów
przemysłowych których podstawą funkcjonowania są paliwa;
2) paraliż komunikacyjny, problemy z zaopatrzeniem, dowozem
surowców, dystrybucją towarów;
3) problemy z funkcjonowaniem instytucji publicznych w
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dostawach
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będących producentami ropy naftowej i w
obrębie głównych dróg dostaw.
Uznaje się za prawdopodobne, że znaczny
poziom popytu na ropę naftową oraz
niewystarczające inwestycje w krajachproducentach ropy naftowej spowodują
utrzymanie obecnych zagrożeń w następnych
latach. Wpływać to będzie negatywnie na
poziom bezpieczeństwa dostaw ropy naftowej.
Polska – uzależniona w przeważającej części
od surowca importowanego musi uwzględnić
ten fakt zarówno w bieżącej, jak i
długoterminowej polityce paliwowej.
W związku z tym, zgodnie z przyjętymi
rozwiązaniami prawnymi, dla poprawy
bezpieczeństwa dostaw stworzony został
system zapasów obowiązkowych wybranych
paliw ciekłych, w ramach którego na
przedsiębiorców zajmujących się produkcją
tych paliw lub ich importem nałożono
obowiązek tworzenia i utrzymywania zapasów
minimalnych (tzw. zapasów obowiązkowych),
w trzech grup paliw:
1) benzyn silnikowych i lotniczych,

okresach zimowych wykorzystujących paliwo do ogrzewania;
4) ograniczenie dostaw paliw dla odbiorców indywidualnych
(problemy z ogrzewaniem mieszkań, przygotowaniem
posiłków)
Wnioski.
1) Na terenie gminy Gogolin w razie ograniczenia dostaw paliwa
może dojść do zakłóceń ale nie powinny one paraliżować
całej gminy.
2) występuje stosunkowo duże zróżnicowanie w wykorzystaniu
paliw (węgiel, koks, gaz ziemny i koksowniczy, olej opałowy
i napędowy, benzyna, drewno).
3) w razie ograniczenia dostaw paliw będzie stosowany
przygotowany przez Wojewodę system reglamentacji;
4) wytypowane są obiekty użyteczności publicznej w których
z uwagi na ich charakter nie będą stosowane ograniczenia
dostawy paliwa

2) olejów napędowych, paliwa lotniczego
opartego na nafcie i lekkich olejów
opałowych,
3) ciężkich olejów opałowych.
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8.1.12. ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH GAZU.

L.p.
1
11

Nazwa
zagrożenia
2
Zakłócenia w
dostawach
gazu

Ogólna charakterystyka zagrożenia

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka

3
Zakłócenia w dostawach gazu
Głównymi czynnikami wpływającymi na
dostawy gazu są:
1) wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu gazu
ziemnego do systemu gazowego;

4
Awaria techniczna sieci gazowej
Charakterystyka zagrożenia:
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.
Na terenie Gminy Gogolin może dojść do awarii technicznej sieci
lub stacji redukcyjnych gazu zlokalizowanych w rejonie:
Gaz ziemny wysokometanowy.

2) nieprzewidziany wzrost zużycia gazu
ziemnego przez odbiorców;
3) uszkodzenia sieci systemowych, w tym
stacji gazowych.
Zakłócenia w dostawie gazu mogą
spowodować następujące zagrożenia:
1) bezpieczeństwa energetycznego
Rzeczypospolitej Polskiej, polegającego na
długookresowym braku równowagi na
rynku paliwowo-energetycznym;
2) bezpieczeństwa osób;

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

3

Stacje redukcyjne pierwszego stopnia – 3 szt
1) stacja gazu ziemnego Gogolin ul. Kościelna –
przepustowość – 1600 nm³/h
2) stacja gazu ziemnego Gogolin, ul. Krapkowicka przepustowość 1600 nm³/h;
3) Stacja gazu ziemnego Obrowiec (rezerwowa) –
przepustowość 5 000 nm³/h;

3) wystąpienia znacznych strat materialnych. Stacje redukcyjne drugiego stopnia – 2 szt.
1) stacja gazu ziemnego Gogolin ul. Kościelna – 1600 nm³/h;
Zagrożenie może wystąpić także w wyniku
2) stacja gazu ziemnego Gogolin, ul. Krapkowicka - 1600
zamierzonych ataków terrorystycznych.
nm³/h;
Gazociągi przesyłowe.
Przez teren gminy przebiegają następujące gazociągi
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Zakłócenia w
dostawach
gazu

przesyłowe wysokiego ciśnienia:
1) gazociąg relacji Zdzieszowice – Opole – Wrocław,
średnica 400, CN 4,0 MPa;
2) gazociąg relacji Obrowiec – Racibórz, średnica 500/300,
CN 4,0 MPa.
Ponadto przez teren gminy przebiegają następujące
odgałęzienia gazociągów przesyłowych:
1) odgałęzienie gazociągu Zdzieszowice – Wrocław – do
stacji redukcyjno-pomiarowej Iº/ IIº Gogolin ul.
Krapkowicka, średnica 100, CN 4,0 MPa;
2) odgałęzienie gazociągu Obrowiec – Racibórz – spięcie z
gazociągiem Zdzieszowice – Wrocław, średnica 300, CN
4,0 MPa;
3) odgałęzienie gazociągu Obrowiec – Racibórz – do stacji
pomiarowej Iº Obrowiec, średnica 200, CN 4,0 MPa

Na terenie miasta Gogolin występuje sieć dystrybucyjna gazu
ziemnego niskiego ciśnienia. Na terenach wiejskich gminy nie
występuje sieć dystrybucyjna zarówno średniego jak i niskiego
ciśnienia.
Gaz koksowniczy – dostawca Zakłady Koksownicze w
Zdzieszowicach
Na terenie Gminy występuje tylko jeden odbiorca gazu
koksowniczego - Lhoist Opolwap S.A. zużywający gaz o średnim
ciśnieniu dla celów przemysłowych.
Stacje redukcyjne pierwszego stopnia – 1 szt;
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Zakłócenia w
dostawach
gazu

Stacja gazu koksowniczego Kamionek – własność Lhoist
Opolwap S.A., przepustowość 14.000 nm³/hb) gazociągi
przesyłowe.
Przez teren Gminy przebiegają następujące gazociągi
wysokiego i średniego ciśnienia gazu koksowniczego:
Wysokiego ciśnienia:
1) odcinek od granicy Gminy do układu zaporowo-upustowego w
Obrowcu, średnica 500, CN 1,0 MPa, własność ZG Opole;
2) odcinek od układu zaporowo-upustowego w Obrowcu SRP
w Kamionku, średnica 200, CN 1,0 MPa;
- średniego ciśnienia:
Odcinek od SRP W Kamionku do Zakładów Wapienniczych Lhoist
Spółka Akcyjna, średnica 250, CN 0,4 MPa, własność Zakłady
Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna
Przyczyny wystąpienia awarii:
1) uszkodzenia podczas nieostrożnego prowadzenia prac
ziemnych;
2) zły stan techniczny sieci gazowej;
3) wady materiałów, z których wykonana jest sieć gazowa;
4) skrajnie niekorzystne warunki atmosferyczne;
5) terroryzm, sabotaż;
6) kradzież elementów sieci;
7) kradzież gazu z gazociągu;
8) korozja gazociągów;
9) błędy ludzi obsługujących sieć gazową.
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Zakłócenia w
dostawach
gazu

Skutki awarii sieci gazowej:
1) niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi (zwłaszcza
podczas wybuchów i pożarów);
2) zniszczenie mienia znacznej wartości;
3) zakłócenia produkcji w zakładach przemysłowych;
4) czasowe zakłócenia w dostawie gazu do gospodarstw
domowych;
5) problemy z ogrzewaniem budynków użyteczności publicznej
z wykorzystaniem gazu ziemnego;
6) zagrożenie dla środowiska.
Wnioski:
1) ryzyko wystąpienia awarii sieci gazowej w Gminie Gogolin jest
średnie;
2) awaria sieci gazowej niesie za sobą wiele skutków, które w
niesprzyjających warunkach nakładają się i mogą wywoływać
kolejne zagrożenia (katastrofę budowlaną w wyniku wybuchu
gazu, zatrucia gazem).

68

8.1.13. ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH ENERGII CIEPLNEJ.

L.p.
1
12

Nazwa
zagrożenia
2
Zakłócenia w
dostawach
energii
cieplnej

Ogólna charakterystyka zagrożenia
3
Zakłócenia w dostawach energii cieplnej
Najbardziej podatne na uszkodzenia sieci
ciepłowniczych są odcinki sieci napowietrznej
(jeśli występują), które mogą spowodować
podtopienia lub zalania terenów gorącą wodą
o temperaturze 70-150o C.
Para i gorąca woda pod znacznym ciśnieniem
są szczególnie niebezpieczne w przypadku
uszkodzenia sieci w pasie ulicznym lub jego
bezpośrednim sąsiedztwie.
Awaria w przypadku uszkodzenia sieci
podziemnej powoduje dodatkowo wymywanie
ziemi spod jezdni i chodników, mogące
spowodować powstawanie wypadku w wyniku
załamania się nawierzchni pod
przejeżdżającymi pojazdami lub pieszymi.
W przypadku spadku temperatury zewnętrznej
poniżej –10oC zagrożenie znacznie wzrasta.
Spowodowane to jest znacznie wyższymi
temperaturami wody sieciowej, a więc
możliwością poparzeń gorącą wodą.
Na wzrost zagrożenia ma również wpływ niska
temperatura pogłębiająca znacznie skutki
braku dostaw energii cieplnej, spowodowane
awarią sieci cielnej.

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka
4
Awaria techniczna sieci ciepłowniczych.

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

1
Na terenie Gminy Gogolin nie występują sieci ciepłownicze
zasilające w ciepło większą ilość obiektów. Dominują lokalne
kotłownie ogrzewające pojedyncze budynki.
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8.1.14. ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH WODY.

L.p.
1
13

Nazwa
zagrożenia
2
Zakłócenia w
dostawach
wody

Ogólna charakterystyka zagrożenia
3
Zakłócenia w dostawach wody
W przypadku wyłączenia z eksploatacji
któregoś z obiektów produkcyjnych, bądź
awarii odcinka magistrali wodociągowej mogą
wystąpić zakłócenia w dostawie wody do
niektórych rejonów. Zakres i skala tych
utrudnień uzależniona jest od miejsca
powstania awarii. W skrajnych przypadkach,
pozbawiony dostawy wody może być znaczny
obszar.
Obok klasycznych awarii na sieci
wodociągowej, również na obiektach
produkcyjnych mogą wystąpić zdarzenia,
zagrażające dostawie wody w wymaganej
ilości, jakości i ciśnieniu
Należy do nich zaliczyć przede wszystkim:
1) zagrożenia chemiczne i biologiczne
ujęć, wyposażonych w stawy infiltracyjne i
czerpiących wodę surową bezpośrednio z
danej rzeki, której wody mogą ulec
skażeniu zanieczyszczonymi wodami
przypadkowymi, pochodzenia
przemysłowego (odcieki technologiczne z
zakładów przemysłowych, odcieki z

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka
4
Awaria techniczna zasilania w wodę.
Charakterystyka zagrożenia:
Awaria zasilania w wodę może powstać w wyniku zakłócenia
funkcjonowanie ujęć wody lub magistrali i rurociągów. Przerwy w
dostawach wody dla ludności, zakładów produkcji rolnej oraz
zakładów pracy mogą spowodować dodatkowe zagrożenia (brak
wody do gaszenia pożaru, pogorszenie stanu sanitarno epidemiologicznego).

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5
3

Przyczyny powstawania awarii:
1) najczęstszymi przyczynami awarii jest błąd człowieka;
2) niekorzystne warunki meteorologiczne (np. silne mrozy);
3) awarie urządzeń technicznych w ujęciach wody;
4) przerwy w dostawach energii elektrycznej trwające powyżej
12 h;
5) skażenie wody w zbiornikach, z których pobierana jest woda
przez stacje wodociągów;
6) akt terrorystyczny.
Skutki awarii zasilania w wodę:
1) zagrożenia dla życia i zdrowia ludności;
2) konieczność zorganizowania awaryjnego dowożenia wody;
3) trudności w gaszeniu pożarów z użyciem wody;
4) obniżenie stanu sanitarno – higienicznego w rejonach
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Zakłócenia w
dostawach
wody

Autostrady A-4 czy też linii kolejowej,
spowodowane możliwymi katastrofami
transportowymi, działania przestępcze
polegające na rzucie do odbiorników
w dorzeczu rzeki substancji
ropopochodnych) oraz organicznego
(odcieki z nieszczelnych szamb, pól
uprawnych, epidemia grypy ptaków itp.);
2) zagrożenia, wynikające z
rozszczelnienia instalacji do
dawkowania środków do dezynfekcji
wody oraz zbiorników do ich
przechowywania, w szczególności beczek
z chlorem ciekłym. Zaistnienie tego typu
zdarzenia może pociągać za sobą
destabilizację mikrobiologiczną wody
w sieci wodociągowej, spowodowaną
brakiem możliwości dezynfekcji wody na
czas usuwania awarii urządzeń do
dezynfekcji wody. W zależności od skali
awarii i zagrożenia osób, znajdujących się
w rejonie skażenia, których ratowanie
musi być działaniem priorytetowym, może
dojść do braku podaży wody do
odbiorców, nawet na relatywnie dużym
obszarze np. przynależnym do obiektu
produkcyjnego, na terenie którego może
pojawić się ww. zagrożenie;

pozbawionych wody przez dłuższy czas;
5) wypływająca z uszkodzonego wodociągu woda może
zniszczyć lub uszkodzić odcinek drogi i wyłączyć go z ruchu;
6) katastrofy ekologiczne spowodowane awariami w
oczyszczalniach ścieków
7) duże straty materialne.
Wnioski:
1) ryzyko wystąpienia awarii zasilania w wodę na terenie gminy
Gogolin jest średnie;
2) awaria zasilania w wodę niesie za sobą wiele skutków, które
w niesprzyjających warunkach nakładają się i powodują
dodatkowe zagrożenia (np. przerwanie procesów
technologicznych).
3) ryzyka wystąpienia aktu terrorystycznego – skażenia ujęć
wody nie jest duże ale nie można go wykluczyć.

3) zagrożenie wyłączeniem zasilania
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dostawach
wody

energetycznego obiektów
produkcyjnych, a tym samym braku
możliwości ujmowania, uzdatniania i
dystrybucji wody do odbiorców. Ostatnie
wydarzenia na terenie naszego kraju
pokazują, że wyłączenia energii
elektrycznej są następstwem coraz
częściej występujących, siejących
wszechobecne spustoszenie zjawisk
atmosferycznych
4) Zagrożenia wynikające z aktu
terrorystycznego (zatrucie ujęć wody)
Stanowi bardzo duże zagrożenie
powodujące nie tylko okresowy brak
zaopatrzenia ludności w wodę ale również
zagrożenie dla zdrowia i życia odbiorców
wody
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8.1.14. KATASTROFY BUDOWLANE.

L.p.
1
14

Nazwa
zagrożenia
2
Katastrofy
budowlane

Ogólna charakterystyka zagrożenia
3
Katastrofy budowlane – to niezamierzone
i gwałtowne zdarzenie, 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 nie
mogą być usunięte w postępowaniu
określonym w przepisach prawa budowlanego.
Nie jest więc katastrofą budowlaną:
1) uszkodzenie elementu wbudowanego w
obiekt budowlany, nadającego się do
naprawy lub wymiany;
2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń
budowlanych związanych z budynkami;
3) awaria instalacji.
Analiza katastrof budowlanych wskazuje, że
decydujący wpływ na ich skalę i zakres miały,
podobnie jak w latach ubiegłych, zdarzenia
losowe oraz nieodpowiedni stan techniczny
obiektów spowodowany brakiem poddawania
obiektów zarówno przeglądom okresowym, jak

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka
4
Na terenie Gminy stan techniczny budynków użyteczności
publicznej jest dobry, budynków mieszkalnych również za
wyjątkiem pojedynczych budynków najczęściej nie
zamieszkałych.
Najwyższymi budynkami mieszkalnymi są budynki
czterokondygnacyjne.

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

2

Przyczyny powstania katastrofy budowlanej:
1) zły stan techniczny obiektów budowlanych;
2) zastosowanie w wykonawstwie wyrobów budowlanych
niedopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie;
3) błędy techniczne w trakcie projektowania i budowy obiektu
budowlanego;
4) przyczyny naturalne to: obsunięcia ziemi, zawały i zasypy
ziemne, powodzie i pożary w miejscach składowania gazu
bezprzewodowego (punkty wymiany butli, stacje benzynowe);
5) wybuchy wewnątrz budynku (gazu, materiału wybuchowego w
przypadku terroryzmu);
6) ekstremalne warunki meteorologiczne zwiększające
zagrożenie katastrofą takie jak: intensywne opady śniegu,
wichury, mrozy;
7) wahający się poziom wód gruntowych, który ma wpływ na
stabilność obiektu;
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Katastrofy
Budowlane

i remontom, a często również wiek oraz
wyeksploatowanie obiektu. Niejednokrotnie na
wystąpienie katastrofy budowlanej wpływ miał
więcej niż jeden z czynników. Wśród zdarzeń
losowych dominowały katastrofy związane z
bardzo silnym wiatrem.

8) awaria techniczna.
Skutki katastrofy budowlanej:
1) zagrożenie dla zdrowia i życia ludności przebywających w
obiekcie, w którym wystąpiła katastrofa lub w jego pobliżu;
2) zniszczenia budynków użyteczności publicznej i domów
mieszkaniowych;
3) duże straty materialne;
4) pożar lub skażenia chemiczne w wyniku uszkodzenia
urządzeń zawierających niebezpieczne substancje.
Wnioski:
1) Ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej na terenie gminy
z uwagi na stan techniczny budynków jest małe;
2) w świetle występujących coraz częściej anomalii pogodowych
i związanych z tym wichur i trąb powietrznych trzeba się liczyć
z wystąpieniem takiego zjawiska również na terenie gminy –
może to spowodować uszkodzenia i zniszczenia obiektów
budowlanych;
3) przyczyny powstania katastrofy mogą się sumować
i zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia takiego
zdarzenia;
4) katastrofy budowlane mogą być zaskakujące co do czasu
i miejsca wystąpienia.
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8.1.15 KATASTROFY DROGOWE.

L.p.

Nazwa
zagrożenia

Ogólna charakterystyka zagrożenia

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka

1

2

3

4

15

Katastrofa
drogowa

Katastrofa komunikacyjna.
Katastrofa komunikacyjna to zderzenie
pojazdów mechanicznych uczestniczących w
ruchu drogowym (kolejowym), ale też upadek
statku powietrznego (może powodować
przerwy w komunikacji). Katastrofą
k om unik acyj ną j est tak że zder zen ie
poj azdu z przeszkodą lub kolizja pojazdów
uczestniczących w ruchu drogowym z
pojazdami szynowymi.
Katastrofa drogowa.
Wzrost liczby środków transportowych przy tej
samej długości dróg powoduje zwiększenie
zagrożeń bezpieczeństwa na drogach.
Problemem pogłębiającym zagrożenie w tego
rodzaju transporcie jest wzmożony ruch
tranzytowy zwłaszcza towarowy.
Najgroźniejsze są wypadki z udziałem
autobusów ze względu na ilość możliwych ofiar
zdarzeń oraz wypadki pojazdów przewożących
materiały niebezpieczne z uwagi na możliwość

Przez teren Gminy przebiega odcinek autostrady A-4 Zgorzelec –
Medyka. Autostrada zlokalizowana jest w południowym rejonie
Gminy w obrębie miejscowości Odrowąż, Gogolin-Karłubiec
i Zakrzów. Na obrzeżu Gogolina – Karłubiec, znajduje się węzeł
ze zjazdem na drogę 423. Najczęściej do wypadków dochodzi na
zjeździe z autostrady oraz na samej autostradzie.

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

3

Przez teren Gminy Gogolin przebiegają drogi wojewódzkie na
których z uwagi na duże natężenie ruchu może dojść do
wypadku:
1) Droga Nr 423 – Opole – Kędzierzyn Koźle. Przebiega przez
miejscowości: Chorula, Malnia, Odrowąż, (Otmęt –
Krapkowice), Obrowiec;
2) droga Nr 409 – Dębina – Strzelce Opolskie. Przebiega przez
miejscowości: Gogolin, Dąbrówka Dolna;
Odcinki dróg powiatowych na których najczęściej dochodzi do
wypadków drogowych to:
Gogolin – Górażdże;
Gogolin – Kamień Śląski;
Gogolin - Obrowiec
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Katastrofa
drogowa

Na drogach gminnych z uwagi na jedynie ruch lokalny zagrożenie
wypadkami jest bardzo małe.
Przyczyny wystąpienia katastrofy:
1) błędy kierowców: niedostosowanie prędkości jazdy do
panujących warunków, prowadzenie pojazdu pod wpływem
alkoholu lub narkotyków, nieprzestrzeganie przepisów ruchu
drogowego, bagatelizowanie zagrożeń;
2) nie zachowanie ostrożności na niestrzeżonych przejazdach
kolejowych;
3) brak doświadczenia oraz brawura młodych kierowców;
4) niekorzystne warunki jazdy (gołoledź, mgła, mokra jezdnia,
mokre liście na jezdni);
5) błędy pieszych (gwałtowne wtargnięcie na jezdnię),
rowerzystów i motocyklistów,
6) łamanie przepisów w zakresie transportu niebezpiecznych
substancji chemicznych;
7) zły stan techniczny pojazdów poruszających się po drogach;
8) zły stan techniczny nawierzchni dróg;
9) postój pojazdu w miejscu do tego nieprzystosowanym;
10) przemęczenie kierowców wynikające z nieprzestrzegania
norm dotyczących czasu pracy kierowców;
11) przekraczanie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
i nacisków na oś pojazdu.
Skutki katastrofy:
1) ofiary śmiertelne i ranni;
2) duże straty materialne;
3) przyczynienie się do kolejnej katastrofy drogowej (np.
karambol na autostradzie);
4) nieprzejezdność dróg lub czasowe zakłócenia w ruchu
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Katastrofa
drogowa

drogowym powodujące utrudnienia w dotarciu na miejsce
zdarzenia zadysponowanych służb (PSP, policji, karetek
pogotowia);
5) pożary: pojazdów, obszarów leśnych, budynków położonych
przy szlakach;
6) zanieczyszczenie środowiska w wyniku wycieku paliwa;
7) straty i zakłócenia w ruchu kolejowym w przypadku
wystąpienia katastrofy na przejeździe kolejowym.
Wnioski:
1) ryzyko katastrofy drogowej na terenie Gminy Gogolin jest
średnie,
2) katastrofa drogowa może doprowadzić do skażenia
środowiska;
3) najwięcej ofiar może wystąpić w wypadku drogowym
z udziałem autobusu przewożącego dużą ilość osób –
zwłaszcza autostradą
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8.1.16 KATASTROFY KOLEJOWE.

L.p.
1

16

Nazwa
zagrożenia
2
Katastrofy
kolejowe

Ogólna charakterystyka zagrożenia
3
Kolej jest także środkiem transportu
wykorzystywanym do przewozu osób i
towarów.
Katastrofa kolejowa stanowi zagrożenie dla
życia, zdrowia, mienia dużej wartości i
środowiska naturalnego na znacznym
obszarze. Można rozróżnić katastrofy
kolejowe w ruchu pasażerskim, towarowym i
towarowym połączonym z uwolnieniem
niebezpiecznych substancji chemicznych.
W obu rodzajach występuje zagrożenie awarii
lub katastrofy, których następstwem są straty
materialne i co najgorsze ofiary w ludziach.
Katastrofy kolejowe występują stosunkowo
rzadko.
Duża ilość przewożonych pasażerów, wielkość
i różnorodność niebezpiecznych ładunków
(chemiczne, toksyczne, łatwopalne i inne)
zwiększają skalę i rozmiar zagrożeń, które w
równej mierze mogą dotknąć pasażerów, jak i
mieszkańców miejscowości w pobliżu szlaków
kolejowych.

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka
4
Przez teren Gminy przebiega magistrala kolejowa Wrocław –
Opole – Kędzierzyn Koźle – Katowice. Na jej trasie znajdują się
dwie stacje i bocznice kolejowe usytuowane w miejscowościach
Gogolin i Górażdże. Przez obszar północno-wschodni Gminy,
przebiega linia kolejowa relacji Opole – Strzelce Op. – Pyskowice
ze stacją i bocznicą kolejową w Kamieniu Śl.

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

4

Przyczyny powstawania zagrożenia:
1) usterki techniczne w taborze (np. niesprawne hamulce);
2) usterki w torze i urządzeniach sygnalizacyjnych;
3) działania zewnętrzne: kradzieże, dewastacja urządzeń
sterowania ruchem pociągów;
4) kolizja z pojazdem drogowym na przejeździe kolejowym;
5) skutki nagłego pogorszenia się warunków meteorologicznych
(mgła, intensywne opady śniegu, upał lub mróz);
6) inne katastrofy na torach: pożar, powódź;
7) zamach terrorystyczny;
8) błędy ludzi.
Skutki zagrożenia
1) niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi;
2) skażenie powierzchni ziemi i wód gruntowych
3) skażenie powietrza, konieczność ewakuacji ludzi;
4) zniszczenie mienia znacznej wartości;
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Katastrofy
kolejowe

5) powstanie pożaru: taboru, budynków, obszarów leśnych;
6) czasowe zakłócenia w ruchu kolejowym;
7) zniszczenie infrastruktury kolejowej;
Wnioski
Z uwagi na dużą częstotliwość ruchu na linii przebiegającej przez
Gminę Gogolin ryzyko wystąpienia katastrofy jest duże.
Stosunkowo duże zagrożenie występuje w Gogolinie oraz
Górażdżach gdzie w razie katastrofy kolejowej z udziałem
przewożonych środków niebezpiecznych może wystąpić
zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców na wskutek skażenia
środowiska.
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8.1.17. ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY ZWIERZĄT.

L.p.
1
17

Nazwa
zagrożenia
2
Zagrożenie
wystąpienia
lub
wystąpienie
choroby
zwierząt

Ogólna charakterystyka zagrożenia
3
Spośród chorób zakaźnych zwierząt
podlegających obowiązkowej ochronie
największe zagrożenie stanowią choroby,
których przypadki są stwierdzone w Europie
oraz w krajach, z którymi Polska utrzymuje
stosunki gospodarcze (co stanowi potencjalne
zagrożenie ich wystąpienia na terytorium
kraju), a ich pojawienie się może potencjalnie
przybrać rozmiary epizootii. Są to:
1) pryszczyca;
2) klasyczny pomór świń;
3) grypa ptaków;
4) rzekomy pomór świń;
5) choroba niebieskiego języka.
Czynnikami podwyższającymi ryzyko
wystąpienia i szerzenia się powyższych
jednostek chorobowych są w szczególności:
1) zlokalizowanie na danym terenie dużej
liczby gospodarstw i innych podmiotów
danego sektora produkcji zwierzęcej
(regiony o dużej gęstości populacji danego
gatunku zwierząt);
2) zlokalizowanie na danym terenie większej
liczby podmiotów prowadzących
działalność w zakresie obrotu zwierzętami

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka
4
Opracowane przez wojewódzkiego i powiatowych lekarzy
weterynarii plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt zawierają procedury i instrukcje postępowania przy
zwalczaniu poszczególnych jednostek chorobowych.
W planach ujęto również procedury postępowania dla służb
zaangażowanych w akcję zwalczania choroby
Największe zagrożenie pojawieniem się chorób zwierząt na
terenie gminy Gogolin występuje w miejscowościach gdzie
znajdują się hodowle zwierząt tj.
1) Obrowiec (hodowla bydła - gospodarstwo Matejka oraz
mniejsze hodowle bydła i trzody rolników indywidualnych;
2) Gogolin Wygoda: hodowla bydła - gospodarstwo Szmul,
kurniki – hodowla kur;
3) Chorula- hodowla trzody – Matejka;
4) Pojedyncze gospodarstwa w Kamionku, Kamieniu Śl. oraz
Malni

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

3

Przyczyny wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt:
1) skażenie środowiska i pasz zanieczyszczeniami biologicznymi
(bakteryjnymi, grzybiczymi i pasożytniczymi) w wyniku klęsk
żywiołowych – powodzi, upału;
2) zaprzestanie działań profilaktycznych (organizacji szkoleń dla
hodowców i szczepień ochronnych);
3) nieprzestrzeganie przez hodowców nakazów dotyczących:
przeglądów zwierząt, oczyszczania, odkażania i dezynfekcji
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Zagrożenie
wystąpienia
lub
wystąpienie
choroby
zwierząt

np. miejsc gromadzenia zwierząt, skupów
zwierząt, targowisk itp.
W przypadku choroby niebieskiego języka:
lokalizacja naturalnych zbiorników wodnych
oraz terenów podmokłych, co związane jest z
miejscami wylęgu wektorów choroby –
kuczmanów (owadów).
W przypadku grypy ptaków:
lokalizacja naturalnych zbiorników wodnych.
U uwagi na fakt, że na zakażenia
poszczególnymi patogenami wywołujące
powyższe choroby wrażliwe są określone
gatunki zwierząt, wystąpienie danej jednostki
chorobowej na obszarze gminy będzie się
wiązało z zagrożeniem i wynikającymi z niego
stratami dla poszczególnych sektorów hodowli
zwierząt. Gatunki wrażliwe:
1) pryszczyca: bydło, owce, kozy, świnie,
dzikie zwierzęta utrzymywane w
warunkach fermowych np. jelenie;
2) choroba pęcherzykowa świń – świnie,
dziki;
3) klasyczny pomór świń – świnie, dziki;
4) grypa ptaków – drób (również inne ptaki,
w tym dzikie utrzymywane w niewoli);
5) rzekomy pomór drobiu – drób;
6) choroba niebieskiego języka – bydło,
owce, kozy

miejsc przebywania zwierząt, mięsa i środków spożywczych
pochodzenia zwierzęcego oraz niejadalnych produktów
zwierzęcych, środków żywienia zwierząt, a także
oczyszczania i odkażania środków transportu.
Skutki chorób zakaźnych u zwierząt:
1) narażenie zdrowia i życia ludzi oraz innych zwierząt;
2) koszty wycofania z handlu i utylizacji skażonej żywności;
3) utrudnienia w zaopatrzeniu ludności w przetwory mięsne;
4) koszty realizacji przedsięwzięć przeciwepizootycznych (maty
nasiąknięte środkami dezynfekcyjnymi, tablice informujące o
zagrożeniu itp. );
5) ograniczenia w ruchu osobowym;
6) wprowadzenie zakazu organizowania spędów, targów,
wystaw zwierząt, polowań i odłowów;
7) wprowadzenie zakazu obrotu towarami, zwłokami
zwierzęcymi, surowcami i produktami rolnymi, które mogą
spowodować szerzenie się choroby zakaźnej;
8) koszty likwidacji stad, wśród których wykryto chore zwierzęta.
Wnioski:
1) Ryzyko wystąpienia choroby zakaźnej u zwierząt na terenie
Gminy Gogolin jest średnie;
2) Najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie wysoce zjadliwej
grypy ptaków. Zjawisko może dotyczyć ptaków dziko żyjących
oraz hodowlanych. W związku z tym istnieje potrzeba
prowadzenia wnikliwego monitorowania terenów przyległych
przede wszystkim do Odry, a także ferm hodowlanych na
terenie gminy.
3) Najtrudniejsza sytuacja powstaje, gdy zatrute mięso w postaci
przetworów mięsnych trafiło do ludzi.
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8.1.18. ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY ROŚLIN.

L.p.

Nazwa
zagrożenia

Ogólna charakterystyka zagrożenia

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka

1

2

3

4

18

Zagrożenie
wystąpienia
lub
wystąpienie
choroby
roślin

Choroby roślin (epifitie) – to wszystkie dłużej
trwające zaburzenia w procesach życiowych
roślin w wyniku działania czynników
chorobotwórczych. Są wypadkową
wzajemnego oddziaływania na siebie
patogenu i rośliny żywicielskiej. W procesie
tym zmienia się zarówno roślina, jak i patogen.
Wśród czynników chorobotwórczych można
wyróżnić czynniki:
1. Zagrożenia nieinfekcyjne – (choroba
objawia się na dużym obszarze np. na
terenie całej uprawy, sytuacja
korzystniejsza z punktu widzenia likwidacji
zagrożenia).

Produkcja roślinna na terenie Gminy Gogolin jest stosunkowo
zróżnicowana. Nie występują wielkie areały ziemi obsiane jednym
rodzajem roślin uprawnych.
Zagrożenie Gminy Gogolin jest podobne jak pozostałych rejonów
kraju. Choroby roślin uprawnych mogą występować w całym
kraju,
co roku w różnym nasileniu, w zależności od przebiegu pogody
w okresie wegetacyjnym, od warunków zbioru i przechowywania
plonów, przestrzegania zasad agrotechniki oraz stosowania
ochrony chemicznej (fungicydy). Zagrożenie występuje zarówno
na plantacjach, jak i w miejscach przechowywania zebranych
plonów (magazyny, kopce, piwnice). Takie same zagrożenia
występują na terenie sąsiednich województw oraz państw.
Choroby roślin mogą stanowić zagrożenie:
1) dla zdrowia ludności i zwierząt gospodarskich;
2) wysokości plonów roślin,
3) obniżenia ich wartości kalorycznych,
4) a w efekcie poważne straty ekonomiczne.

Rodzaje:
a) atmosferyczne (opady, niska i wysoka
temperatura, niedostatek światła,
wilgotność powietrza, zanieczyszczenie
środowiska);
b) glebowe (niedobór lub nadmiar
składników pokarmowych, zasolenie

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

2

Zmniejszenie liczby produktów żywnościowych na rynku,
doprowadzić może do:
1) zwiększenia ich importu,
2) podniesienia ich ceny rynkowej,
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Zagrożenie
wystąpienia
lub
wystąpienie
choroby
roślin

gleby, odczyn gleby, nadmiar lub brak
wody, struktura gleby). Przykłady chorób
wywołanych przez czynniki nieinfekcyjne
- zgorzel liści sercowych i sucha
zgnilizna korzeni buraka, sucha
wierzchołkowa zgnilizna liści pomidora.
2. Zagrożenie infekcyjne – (choroba
objawia się występowaniem tzw. placów wśród zdrowych roślin znajdują się
obszary z chorymi roślinami, choroby
wywołane czynnikami infekcyjnymi trudno
się usuwa i rzadko się one cofają).
Rodzaje chorób roślin uprawnych:
1) fuzariozy roślin – grupa chorób
wywołanych przez grzyby z rodzaju
Fusarium, powszechnie występujące w
środowisku;
2) szara pleśń – grupa chorób grzybowych
wielu gatunków roślin, może występować
we wszystkich fazach rozwojowych roślin:
od siewki po owoce i nasiona, jest to
również pospolita choroba występująca na
przechowywanych płodach rolnych;

3) czasowe wprowadzenie ich reglamentacji;
Teoretycznie możliwe jest czasowe załamanie optymalnego
zaopatrzenia rynku w żywność, zwłaszcza w przetwory zbożowe,
pieczywo, owoce, warzywa, a także w pasze dla zwierząt.
Produkty metabolizmu grzybów z rodzaju Fusarium (m.in.
mikotoksyny) – wysoce toksycznych substancji o działaniu
mutagennym i teratogennym, mogą silnie uszkadzać narządy
wewnętrzne. Skażona mikotoksynami żywność pochodzenia
roślinnego, jak również mięso i jego przetwory pochodzące ze
zwierząt żywionych skażonymi paszami, nie nadaje się do
spożycia, nawet po wielokrotnej obróbce termicznej. W
przypadku, gdy skażone ziarno zbóż lub kukurydzy zostanie
przetworzone na produkty spożywcze lub pasze – może dojść do
zatruć ludności lub zwierząt.
W wypadku niepowstrzymania choroby roślin może wystąpić tzw.
„wyjałowienie”, co stanowić będzie przyczynę ewakuacji ludności,
nie tylko rolniczej.
Choroby drzew mogą doprowadzić do degradacji środowiska
(„wymieranie lasów”) i konieczność jego odtwarzania, co jest
procesem długotrwałym.
Oprócz chorób roślin mogą również wystąpić plagi. Można do
nich zaliczyć m.in. plagi: kleszczy, komarów, os, szerszeni,
biedronek, myszy i szczurów, szarańczy itp. Mogą prowadzić do
strat materialnych i ekologicznych oraz do przenoszenia chorób
na ludzi i zwierzęta.

3) zaraza ziemniaka i pomidora – jest jedną
z najgroźniejszych chorób ziemniaka oraz
pomidora w gruncie i pod osłonami,
występuje również na przechowywanych
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Zagrożenie
wystąpienia
lub
wystąpienie
choroby
roślin

ziemniakach.

Epidemie chorób grzybowych i inwazje szkodników mogą
powodować:
1. W roślinach uprawnych, drzewach i krzewach owocowych:
a) znaczne zmniejszenie plonów owoców, warzyw, zbóż
i roślin okopowych lub nawet zupełne zniszczenie upraw
i plonów;
b) zmniejszenie podaży owoców i warzyw na rynku lokalnym;
c) ograniczenie produkcji zwierzęcej oraz produkcji nabiału;
d) utratę przydatności spożywczej dla ludzi roślin uprawnych
porażonych chorobami lub zaatakowanych przez szkodniki;
e) wzrost strat w przechowalnictwie;
f) zmniejszenie planów w roku następnym.
2. W krzewach nieowocowych, roślinach ozdobnych oraz lasach:
a) osłabienie kondycji drzew, krzewów i roślin, do zamierania
włącznie;
b) częściową lub całkowitą utratę liści przed okresem
jesiennym;
c) znaczne ograniczenie przyrostów pędów;
d) przebarwienie i odkształcenie liści, spowodowane
chorobami grzybowymi lub żerowaniem szkodników.
Wnioski:
1. Realne zagrożenia masowego wystąpienia chorób roślin na
terenie Gminy jest mało prawdopodobne ale nie można go
wykluczyć.
2. Do metod przeciwdziałania zagrożeniu należy: wysiewanie
zdrowego, nieporażonego materiału siewnego, stosowanie
prawidłowej agrotechniki, w tym przede wszystkim uprawa
roślin, zwłaszcza zbóż i kukurydzy (jako roślin najbardziej
narażonych na porażenie przez fuzariozy) w zmianowaniu,
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Zagrożenie
wystąpienia
lub
wystąpienie
choroby
roślin

stosowanie zrównoważonego nawożenia azotowego, po
zbiorach – rozdrobnienie i przyoranie resztek pożniwnych,
racjonalne i terminowe przeprowadzanie zabiegów
z wykorzystaniem środków ochrony roślin przeznaczonych do
zwalczania chorób roślin.
3. Przeznaczanie do przetwórstwa nieporażonych przez
fuzariozy płodów;
4. Przeznaczanie do przerobu na paszę dla zwierząt płodów
nieporażonych.
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8.1.19. ZAGROŻENIE TERRORYSTYCZNE.

L.p

Nazwa
zagrożenia

Ogólna charakterystyka zagrożenia

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka

1

2

3

4

19

Charakterystyka zagrożenia.
Zagrożenie
Terroryzm jest formą działalności ugrupowań
terrorystyczne ekstremistycznych, które
za pomocą zabójstw, zagrożeń śmiercią,
mordów politycznych, porywania zakładników,
uprowadzeń samolotów i innych środków
potępionych przez społeczność
międzynarodową usiłują zwrócić uwagę opinii
publicznej na wysuwane przez siebie hasła lub
wymusić na rządach państw określone
ustępstwa albo świadczenia na swoją korzyść.
W ostatnich latach zagrożenie to nabrało
szczególnego znaczenia i w coraz większym
stopniu stanowi realną groźbę jego
wystąpienia. Zmiany polityczne zachodzące
na świecie, a szczególnie międzynarodowe
konflikty doprowadziły do drastycznych
podziałów narodów świata, co sprzyja
działalności terrorystów.
Polska z uwagi na swoje zaangażowanie
militarne w Iraku a następnie w Afganistanie
może być potencjalnym celem ataku

W gminie Gogolin zagrożone atakami terrorystycznymi mogą być
następujące cele:
1) obiekty, w których przebywa duża liczba ludności – duże
centra handlowe, miejsca imprez masowych a także miejsca
kultu religijnego (kościoły);
2) ciągi komunikacyjne, wynikające z położenia geograficznego
–fragment autostrady A4, linia kolejowa z Wrocławia do
Katowic przebiegająca przez gminę Gogolin, a także dworce
kolejowe;
3) ujęcia wody i zbiorniki z wodą (zatrucie);
4) zakłady przemysłowe (Górażdże Cement SA, Zakłady
Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna, Explominex Sp. z o. o. skład materiałów wybuchowych w Górażdżach)
Skutki ataku terrorystycznego to:
1) zagrożenie zdrowia i życia ludzi i zwierząt, mienia i
środowiska;
2) powstanie zagrożeń epidemicznych czy wystąpienie
epidemii;
3) paraliż administracyjny – w przypadku zniszczenia
odpowiedniej infrastruktury;
4) czasowy paraliż komunikacyjny – w przypadku zniszczeń
obiektów budowlanych (drogowo-mostowych);
5) zakłócenia w dostawie energii, wody, gazu itd.;

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

1
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Zagrożenie
terrorystycznego.
terrorystyczne
Najbardziej prawdopodobnymi rodzajami
ataków terrorystycznych, jakie mogą być
przeprowadzone są:
1) atak z użyciem materiałów wybuchowych;
2) atak z użyciem bakterii i wirusów chorób
wysoko zakaźnych.
Najbardziej prawdopodobnymi celami ataków
terrorystycznych mogą być:
5) zakłady, obiekty i urządzenia mające
istotne znaczenie dla funkcjonowania
aglomeracji miejskich(elektrownie,
ciepłownie, ujęcia wody, wodociągi i
oczyszczalnie ścieków);
6) zakłady stosujące, produkujące lub
magazynujące substancje niebezpieczne;
7) rurociągi paliwowe, linie energetyczne i
telekomunikacyjne, zapory wodne i inne
urządzenia hydrotechniczne;
8) banki, obiekty i urządzenia
telekomunikacyjne, pocztowe i inne;
9) zakłady produkcji specjalnej;
10) magazyny rezerw państwowych.

6) prawdopodobieństwo prowadzenia ewakuacji i zapewnienia
osobom poszkodowanym odpowiednich warunków socjalnobytowych;
7) wzmożone – a przez to być może niewystarczające w
początkowej fazie – działania ratownicze służb medycznych;
8) konieczność użycia sił i środków wojska oraz wolontariatu;
9) poniesienie znacznych strat materialnych;
10) w niektórych przypadkach długoterminowe odtwarzanie
zasobów;
11) oddziaływanie w sposób negatywny na psychikę obywateli..
Ocena ryzyka jego wystąpienia.
Zagrożenie terrorystyczne powstałe na terenie Gminy Gogolin
jest mało prawdopodobne.
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8.1.20 AWARIA SIECI TELEINFORMATYCZNYCH.

L.p.

Nazwa
zagrożenia

Ogólna charakterystyka zagrożenia

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka

1

2

3

4

Awaria sieci
teleinformatycznych

Systemy łączności w Polsce, zarówno
łączności przewodowej jak i bezprzewodowej,
w zdecydowanej większości budowane są w
oparciu o sieci prywatnych przedsiębiorców
telekomunikacyjnych (ok. 7 tys. podmiotów).
Nie mają oni obowiązku informowania
stosownych urzędów państwowych (np. UKE),
o szczegółowych planach związanych z
budową, rozbudową i modernizacją sieci oraz
wykorzystywanych lub planowanych do
wykorzystania technologiach i urządzeniach.
Brak więc szczegółowych danych o
rozmieszczeniu elementów infrastruktury
telekomunikacyjnej, wykorzystywanym
oprogramowaniu i sprzęcie teleinformatycznym
powoduje, że ocena zagrożenia awariami
systemów łączności jest znacznie utrudniona.
Należy zauważyć, że w wielu gałęziach
gospodarki przedsiębiorstwa i instytucje
używają sieci telekomunikacyjnych i
teleinformatycznych (STI) jako podstawowego
środka służącego do przesyłania informacji.
W sieciach tych stany niezdatności

Bezpośrednim, najbardziej widocznym i odczuwalnym dla
mieszkańców Gminy 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.
Z uwagi na wzrost roli teleinformatyki w funkcjonowaniu firm i
instytucji skutki jej braku lub złego funkcjonowania będą rosły,
jednocześnie wrogie siły mogą bez znacznego narażania się
i konieczności fizycznej obecności na danym terenie próbować
sabotować i atakować zasoby z wykorzystaniem teleinformatyki.
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że:
1) długotrwała niedostępność publicznych sieci
teleinformatycznych;
2) długotrwały brak zasilania energetycznego urządzeń
teleinformatycznych;
3) awaria lub zniszczenie ważnego centrum przetwarzania
danych;

20

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

2

88

Awaria sieci
teleinformatycznych

zasadniczych komponentów sieci lub
destrukcyjne oddziaływanie użytkowników
mogą spowodować przerwę w transmisji lub
utratę informacji. Konsekwencją tego, w
zależności od typu i ilości utraconych
informacji, mogą być znaczące straty
finansowe, gospodarcze lub skutki społeczne.

4) długotrwała niedostępność sieci telefonicznych, w tym
numerów alarmowych –
ww. mogą zdarzyć się raz na dwadzieścia lat;
Długotrwała niedostępność teleinformatycznej łączności
sektorowej (kolejowej, energetycznej, bankowej) – może
zdarzyć się raz na dziesięć lat;
1) przejęcie kontroli lub podmiana mediów elektronicznych;
2) utrata zasobów danych instytucji –
ww. mogą zdarzyć się raz na pięć lat.
W kontekście funkcjonowania gospodarki oraz struktur
zarządzania państwem, województwem, powiatem i gminą
najbardziej niebezpieczne w skutkach będą zagrożenia wywołane
celowym działaniem obliczonym na wywołanie rozległych awarii
systemów teleinformatycznych (cyberterroryzm, ataki hakerów)
wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa w najważniejszych
gałęziach przemysłu, administrację państwową i samorządową,
organy odpowiedzialne za obronność, bezpieczeństwo i porządek
publiczny.
Zagrożenia w systemach teleinformatycznych mogą wystąpić na
terenie całej gminy w ramach awarii systemów obejmujących
obszar nie tylko gminy ale powiatu czy tez województwa
Oprócz zdarzeń o dużym zasięgu mogą wystąpić awarie lokalne
również uciążliwe ale na ogół szybko usuwane bez większych
następstw
Awaria może nastąpić na skutek uszkodzeń masztów telefonii
komórkowej, napowietrznych linii telefonicznych, awarii central,
zakłóceń elektromagnetycznych itp.
Przerwa w funkcjonowaniu systemów łączności może być
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Awaria sieci
teleinformatycznych

spowodowana uszkodzeniami mediów transmisyjnych, np.
światłowodów, do których może dojść np. podczas prowadzenia
robót ziemnych.
Awarie w systemach łączności powodować również mogą prace
remontowe, konserwatorskie prowadzone np. na masztach
telekomunikacyjnych. Złe warunki atmosferyczne mają również
negatywny wpływ na pracę systemów łączności.
Awaria systemu informatycznego.
Na skutek awarii technicznej lub celowego działania człowieka,
wirusa komputerowego. W zależności od skali awarii mogą
zostać porażone nawet wszystkie media i instytucje.
Uszkodzenia urządzeń typu komputery, serwery, switche,
routery itp. Prowadzą do poważnych zakłóceń w pracy
systemów teleinformatycznych. Prawidłowe działanie zakłócić
mogą również czynniki zewnętrzne, takie jak: rozprzestrzeniające
się wirusy, ataki hackerów itp.
Szybkie usuwanie awarii. Stosowanie systemów zastępczych
takich jak ręczne uruchamianie najważniejszych urządzeń.
Skutkiem każdej awarii STI będzie brak możliwości korzystania
przez klientów z usług telekomunikacyjnych.
Awarie sieci i systemów łączności mogą mieć wpływ na
następujące kategorie zagrożeń:
1) katastrofy i awarie techniczne;
2) terroryzm i cyberterroryzm oraz zdarzenia o charakterze
kryminalnym;
3) czynniki społeczne i biznesowe.
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Awaria sieci
teleinformatycznych

Skutki awarii sieci teleinformatycznych:
1) brak możliwości kontaktowania się ludzi między sobą i
instytucjami;
2) brak możliwości przekazywania ważnych informacji
dotyczących zagrożeń oraz zaleceń w zakresie
odpowiedniego zachowania się ludności – powstanie paniki;
3) paraliż transportu i sterowania instalacjami infrastruktury
krytycznej;
4) paraliż bankowy, co w konsekwencji spowoduje brak
możliwości zakupu żywności;
5) możliwość przekazywania fałszywych danych – wywołanie
paniki, nagłych niekontrolowanych przemieszczeń ludności,
wywołanie nagłego popytu danych artykułów;
6) brak możliwości wezwania służb – paraliż ich
funkcjonowania;
7) brak możliwości odtworzenia utraconych danych – paraliż
instytucji;
8) znaczne straty finansowe i duże straty mienia.
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8.1.21. STRAJKI, ZAMIESZKI I DEMONSTRACJE.

L.p

Nazwa
zagrożenia

Ogólna charakterystyka zagrożenia

Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy – mapa ryzyka

1

2

3

4

21
Strajki,
zamieszki,
demonstracje

Protesty społeczne, akcje okupacyjne, strajki
na dużą skalę mogą w konsekwencji przybrać
formę strajków generalnych, paraliżujących
funkcjonowanie administracji publicznej,
wybranych dziedzin życia lub kluczowych
gałęzi gospodarki.
Czynnikami podwyższającymi ryzyko
wystąpienia protestów społecznych są:
1) zmniejszanie się liczby miejsc pracy,
redukcja zatrudnienia spowodowana
pogarszającą się sytuacją gospodarczą;
2) gwałtowny wzrost bezrobocia oraz wzrost
konkurencyjności na rynku pracy
spowodowany powrotem emigrantów;
3) wzrost bezrobocia oraz pogłębiające się
konflikty kulturowe spowodowane
niekontrolowanym napływem na polski
rynek pracy pracowników z krajów
podwyższonego ryzyka migracyjnego;

Zakłócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Ocena
ryzyka
/skala
1-5/
5

1

Charakterystyka zagrożenia:
Głównymi zdarzeniami zakłócającymi bezpieczeństwo i porządek
publiczny mogą być protesty społeczne oraz zakłócenie
bezpieczeństwa podczas imprez masowych.
Jeżeli na terenie gminy Gogolin doszłoby do protestów
społecznych to najbardziej zagrożonym miejscem może być
Gogolin z siedzibą Urzędu Miejskiego, pod którym mogą zbierać
się protestujący.
Do zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego może
dojść w wyniku protestu grup społecznych niezadowolonych z
warunków pracy i płacy, warunków bytowych, drożyzny artykułów
pierwszej pomocy.
Nie można wykluczyć przybycia na teren Gminy grup migrantów z
zagranicy (płn.-wsch. rejony Europy) spowodowanych sytuacją w
swoich krajach. Grupy takie mogą być zarzewiem niepokojów
społecznych

4) niekontrolowany wzrost cen podstawowych
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Strajki,
zamieszki,
demonstracje

artykułów spożywczych;
5) wzrost inflacji powodujący gwałtowny
spadek siły nabywczej pieniądza;

Głównymi przyczynami protestów społecznych na terenie
gminy mogą być:

6) wprowadzenie niekorzystnych rozwiązań
prawnych dla niektórych grup
pracowniczych i społecznych;

1) niezadowolenie społeczne spowodowane złą sytuacją
polityczno – gospodarczą kraju i regionu;
2) wzrost bezrobocia w wyniku likwidacji miejsc pracy;
3) redukcja zatrudnienia;
4) spadki cen skupu płodów rolnych;
5) drastyczny wzrost cen (towarów, energii, paliw i usług);
6) niewystarczająca pomoc ofiarom: wichur, powodzi, suszy.
Nie występują większe zagrożenia związane z meczami
piłkarskimi. Rozgrywki lokalne nie przyciągają pseudokibiców,
którzy mogliby doprowadzić do zakłóceń bezpieczeństwa
i porządku publicznego

7) ograniczenie praw nabytych – zwłaszcza w
zakresie uprawnień pracowniczych;
8) likwidacja, prywatyzacja lub
restrukturyzacja niektórych branż, sektorów
lub zakładów pracy;
9) nieterminowe wypłaty wynagrodzeń
spowodowane brakiem płynności
finansowej prywatnych przedsiębiorców.

Na terenie Gogolina odbywają się imprezy masowe o charakterze
artystyczno-rozrywkowym w czasie których może dojść do
zakłócenia ładu i porządku publicznego. Na koncerty popularnych
wykonawców przychodzi dużo widzów, a przed ich rozpoczęciem
młodzież może spożywać alkohol i używać narkotyków, co
stwarza realne ryzyko zakłócenia przebiegu imprezy.
Często okolicznością sprzyjającą zakłócaniu bezpieczeństwa
podczas imprez masowych jest zła organizacja zabezpieczenia
porządku i bezpieczeństwa na terenie obiektów, gdzie odbywa się
impreza.
Głównymi przyczynami zakłóceń podczas imprez masowych
mogą być:
1) zła organizacja oraz zabezpieczenie imprezy np.
93

Strajki,
zamieszki,
demonstracje

dopuszczanie do spożywania alkoholu przez uczestników
imprezy;
2) zbyt słabe i źle funkcjonujące służby porządkowe.

Skutki zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego:
1) zagrożenia dla życia i zdrowia osób protestujących oraz
postronnych;
2) nielegalne strajki oraz zgromadzenia;
3) zakłócenia w świadczeniu usług medycznych;
4) okupacja obiektów użyteczności publicznej;
5) niszczenie mienia publicznego i prywatnego;
6) blokady dróg;
7) zakłócanie przebiegu imprez artystycznych i rozrywkowych
przez grupy młodzieży należącej do różnych subkultur, a
także bójki uliczne przez nie wywoływane;
8) duże straty materialne;
9) trudności w korzystaniu z publicznych środków transportu;
10) zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu lokalnych
społeczności;
11) konieczność odwoływania imprez.
Wnioski:
1) Ryzyko wystąpienia tego typu zdarzeń na terenie Gminy
Gogolin jest bardzo małe;
2) do protestów społecznych o niedużym zasięgu mogłoby
dojść w sytuacji zbiegu co najmniej kilku czynników;
3) szczególnie uciążliwe mogą być protesty pracowników
służby zdrowia i kierowców oraz przewoźników.
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8.1.23. MAPY ZAGROŻEŃ
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8.1.23.6 ZAGROZENIE AWARIĄ ELEKTROWNI JĄDROWEJ.
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8.2. ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W FORMIE SIATKI
BEZPIECZEŃSTWA

102

Powodzie
zapobieganie

KATASTROFY NATURALNE

(w tym zalania, zatopienia i
katastrofalne zatopienia)
przygotowanie
reagowanie

odbudowa

Pożary
przygotowanie

Huraganowe wiatry/
trąby powietrzne

Mrozy i opady śniegu

Susza i upały
zapobieganie

reagowanie

odbudowa

zapobieganie

przygotowanie

reagowanie

odbudowa

zapobieganie

przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

przygotowanie

reagowanie

odbudowa
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PKP, DOSTAWCY GAZU, ENERGII
ELEKTR. ZAKŁAD TELEKOM.

POWIATOWE SŁUZBY ZESPOLONE
I INSPEKCJE

SOŁTYSI I PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDÓW DZIELNIC GOGOLINA

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE,
WOLANTARIUSZE

KOMENDANT GMINNY OSP

RADCA PRAWNY

NACZELNIK WYDZIAŁU DS.
INFORMATYKI

NACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU
GOSPODARCZEGO I
PROMOCJIRADCA PRAWNY

NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW
ADMINISTRACYJNYCH

NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW
OBYWATELSKICH. USC

NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY,
SPORTU I REKREACJI

NACZELNIK WYDZIAŁU ZDROWIA I
POLITYK SPOŁECZNEJ

NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI MIENIEM GMINNYM,
ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI I
OCHRONY ŚRODOWISKA

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSOWEGO

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

DYREKTOR ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA

BURMISTRZ GOGOLINA

FAZY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

Skażenia chemicznoekologiczne

Zagrożenie związane
z wystąpieniem
zdarzeń radiacyjnych

Katastrofy budowlane

Katastrofy drogowe

Katastrofy kolejowe
zapobieganie

AWARIE TECHNICZNE

przygotowanie
reagowanie

odbudowa

przygotowanie
zapobieganie

reagowanie

odbudowa

przygotowanie
zapobieganie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

przygotowanie

reagowanie

odbudowa

zapobieganie

przygotowanie

reagowanie

odbudowa
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PKP, DOSTAWCY GAZU, ENERGII
ELEKTR. ZAKŁAD TELEKOM.

POWIATOWE SŁUZBY ZESPOLONE
I INSPEKCJE

SOŁTYSI I PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDÓW DZIELNIC GOGOLINA

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE,
WOLANTARIUSZE

KOMENDANT GMINNY OSP

RADCA PRAWNY

NACZELNIK WYDZIAŁU DS.
INFORMATYKI

NACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU
GOSPODARCZEGO I
PROMOCJIRADCA PRAWNY

NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW
ADMINISTRACYJNYCH

NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW
OBYWATELSKICH. USC

NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY,
SPORTU I REKREACJI

NACZELNIK WYDZIAŁU ZDROWIA I
POLITYK SPOŁECZNEJ

NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI MIENIEM GMINNYM,
ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI I
OCHRONY ŚRODOWISKA

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSOWEGO

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

DYREKTOR ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA

BURMISTRZ GOGOLINA

FAZY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

Awarie sieci
teleinformatycznych

Zakłócenia
w dostawach energii
elektrycznej

Zakłócenia
w dostawach paliw

Zakłócenia
w dostawach gazu

Zakłócenia
w dostawach energii
cieplnej
zapobieganie

przygotowanie
reagowanie
odbudowa

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH PALIW, ENERGII, GAZU, WODY

przygotowanie
zapobieganie

reagowanie

odbudowa

zapobieganie

przygotowanie

reagowanie

odbudowa

zapobieganie

przygotowanie

reagowanie

zapobieganie
odbudowa

przygotowanie

reagowanie

odbudowa
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PKP, DOSTAWCY GAZU, ENERGII
ELEKTR. ZAKŁAD TELEKOM.

POWIATOWE SŁUZBY ZESPOLONE
I INSPEKCJE

SOŁTYSI I PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDÓW DZIELNIC GOGOLINA

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE,
WOLANTARIUSZE

KOMENDANT GMINNY OSP

RADCA PRAWNY

NACZELNIK WYDZIAŁU DS.
INFORMATYKI

NACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU
GOSPODARCZEGO I
PROMOCJIRADCA PRAWNY

NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW
ADMINISTRACYJNYCH

NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW
OBYWATELSKICH. USC

NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY,
SPORTU I REKREACJI

NACZELNIK WYDZIAŁU ZDROWIA I
POLITYK SPOŁECZNEJ

NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI MIENIEM GMINNYM,
ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI I
OCHRONY ŚRODOWISKA

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSOWEGO

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

DYREKTOR ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA

BURMISTRZ GOGOLINA

FAZY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

Zakłócenia w
dostawach wody

Zagrożenia
epidemiczne
i epidemia

Zagrożenie
wystąpienia lub
wystąpienie choroby
zwierząt

Zagrożenie
wystąpienia lub
wystąpienie choroby
roślin
zapobieganie

przygotowanie
reagowanie
odbudowa

ZAGROŻENIA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

przygotowanie
zapobieganie

reagowanie

odbudowa

zapobieganie

przygotowanie

reagowanie

odbudowa

zapobieganie

przygotowanie

reagowanie

odbudowa
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PKP, DOSTAWCY GAZU, ENERGII
ELEKTR. ZAKŁAD TELEKOM.

POWIATOWE SŁUZBY ZESPOLONE
I INSPEKCJE

SOŁTYSI I PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDÓW DZIELNIC GOGOLINA

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE,
WOLANTARIUSZE

KOMENDANT GMINNY OSP

RADCA PRAWNY

NACZELNIK WYDZIAŁU DS.
INFORMATYKI

NACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU
GOSPODARCZEGO I
PROMOCJIRADCA PRAWNY

NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW
ADMINISTRACYJNYCH

NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW
OBYWATELSKICH. USC

NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY,
SPORTU I REKREACJI

NACZELNIK WYDZIAŁU ZDROWIA I
POLITYK SPOŁECZNEJ

NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI MIENIEM GMINNYM,
ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI I
OCHRONY ŚRODOWISKA

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSOWEGO

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

DYREKTOR ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA

BURMISTRZ GOGOLINA

FAZY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

Zagrożenia
terrorystyczne

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ TERRORYSTYCZNE

Strajki, zamieszki
i demonstracje
zapobieganie

przygotowanie

reagowanie

odbudowa

przygotowanie
zapobieganie

reagowanie

odbudowa

LEGENDA:
PODMIOTY WIODĄCE
PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE
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PKP, DOSTAWCY GAZU, ENERGII
ELEKTR. ZAKŁAD TELEKOM.

POWIATOWE SŁUZBY ZESPOLONE
I INSPEKCJE

SOŁTYSI I PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDÓW DZIELNIC GOGOLINA

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE,
WOLANTARIUSZE

KOMENDANT GMINNY OSP

RADCA PRAWNY

NACZELNIK WYDZIAŁU DS.
INFORMATYKI

NACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU
GOSPODARCZEGO I
PROMOCJIRADCA PRAWNY

NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW
ADMINISTRACYJNYCH

NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW
OBYWATELSKICH. USC

NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY,
SPORTU I REKREACJI

NACZELNIK WYDZIAŁU ZDROWIA I
POLITYK SPOŁECZNEJ

NACZELNIK WYDZIAŁU
GOSPODARKI MIENIEM GMINNYM,
ZAMÓWIENIAMI PUBLICZNYMI I
OCHRONY ŚRODOWISKA

NACZELNIK WYDZIAŁU
FINANSOWEGO

DYREKTOR GMINNEGO OŚRODKA
ZDROWIA

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY
SPOŁECZNEJ

DYREKTOR ZAKŁADU
GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA

BURMISTRZ GOGOLINA

FAZY ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

8.2.1. 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

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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OGÓLNE ZADANIA PODMIOTÓW WIODĄCYCH
Instytucja wiodąca pełni rolę organizatora działań odpowiedzialnego za reagowanie
w przypadku wystąpienia konkretnego zagrożenia.
Do jej podstawowych zadań należy:
1) pełnienie funkcji organizatora (szefa) operacji;
2) opracowanie oraz aktualizacja planów operacyjnych na wypadek zaistnienia
zagrożenia;
3) opracowywanie propozycji decyzji oraz potrzeb w zakresie sił i środków niezbędnych
dla prowadzenia akcji ratowniczej z innych instytucji i podmiotów w ramach
współdziałania;
4) zapewnienie ekspertów i doradztwa dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
5) utrzymywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu, opracowywanie
i przekazywanie komunikatów dla ludności o sposobach zachowania się oraz
meldunków dla przewodniczącego zespołu o przebiegu akcji;
6) organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń w celu sprawdzenia i weryfikacji
opracowanych procedur postępowania.
OGÓLNE ZADANIA PODMIOTÓW WSPOMAGAJĄCYCH
Do podstawowych zadań instytucji pomocniczych, wspomagających działania należy:
1) merytoryczne (zgodne z kompetencjami) wsparcie działań instytucji wiodących;
2) koordynacja specjalistycznych, zgodnych z kompetencjami działań wsparcia oraz
pomocy w tym zakresie;
3) przygotowanie procedur powiadamiania i alarmowania własnych sił;
4) udział w opracowaniu i aktualizacji w zakresie kompetencyjnym „Gminnego Planu
Zarządzania Kryzysowego” oraz opracowanie materiałów uzupełniających do planu
(załączników, schematów, aneksów) określających szczegółową metodykę i procedury
działania;
5) zapewnienie monitorowania zagrożeń oraz udziału jednostek organizacyjnych
w systemie powiadamiania i alarmowania;
6) udostępnienie środków łączności na potrzeby powiadamiania i alarmowania oraz
zarządzania i współdziałania w sytuacjach kryzysowych;
7) powołanie i przeszkolenie grup (zespołów) kryzysowych oraz przygotowanie ośrodków
koordynacyjnych na wypadek kryzysu;
8) nadzór nad szkoleniem, wyposażeniem i utrzymaniem w gotowości podległych
(nadzorowanych) sił i środków przeznaczonych do działania w sytuacjach zagrożeń;
9) 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;
10) wyznaczenie przedstawicieli do sztabu akcji oraz zapewnienie ekspertów dla instytucji
wiodących.
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8.2.2. PRZEWIDYWANE WARIANTY DZIAŁANIA W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH.
Warianty działań są związane z katalogiem zagrożeń, a w konsekwencji z procedurami
reagowania kryzysowego. W związku z powiązaniem poszczególnych zagrożeń
z procedurami reagowania kryzysowego i standardowymi procedurami operacyjnymi przyjęto
warianty działania w zależności od:
1. Czasu wystąpienia zagrożenia;
2. Skali zagrożenia.
3. Wprowadzenia stanów nadzwyczajnych.
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WARIANT I

WYSTĘPUJE W SPOSÓB NAGŁY I NIE DAJE SIĘ PROGNOZOWAĆ

1. WARIANTY DZIAŁAŃ W ZALEŻNOŚCI OD CZASU WYSTĄPIENIA ZAGROŻENIA:

FAZA
POCZĄTKOWA

1. Pierwszym źródłem informacji o zdarzeniu będzie świadek lub uczestnik zdarzenia,
a sama informacja z reguły będzie zawierała ograniczona ilością danych, głównie
o ilości stanie poszkodowanych osób.
2. Informacja o zdarzeniu odebrana będzie przez służby dyżurne Policji, Straży Pożarnej,
dyspozytora pogotowia ratunkowego i przekazana zostanie do Gminnego Centrum
Reagowania (Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego a stamtąd do GCR) .
3. Uszczegółowienie informacji możliwe będzie dopiero po przybyciu na miejsce zdarzenia
pierwszego zespołu ratowniczego.
4. Wobec braku możliwości przeprowadzenia dokładnej analizy sytuacji kryzysowej w
trybie alarmowym do akcji ratowniczej włączone zostaną siły i środki z gminy w
pierwszej kolejności celem rozpoznania sytuacji.
5. Zainicjowane działania ratownicze i kierowanie nimi będą miały charakter równoległy.
6. W czasie działania wystąpi ograniczenie czasowe w zakresie planowania działań
operacyjnych i osłonowych.
7. Kierowanie działaniami reagowania kryzysowego przyjmie tymczasowo główny
wykonawca lub jego przedstawiciel właściwy dla zaistniałego zdarzenia wiodącego.
8. Koordynowanie działań sił i środków reagowania będzie pozbawione ich organicznego
zaplecza operacyjnego i opierać się będzie na służbach dyżurnych lub dyspozytorach.
9. Wsparcie działań, z wyłączeniem jednostek systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego, odbywać się będzie w ramach statutowych uwarunkowań poszczególnych
pionów funkcjonalnych.
10. Proces ostrzegania i alarmowania społeczeństwa, będzie miał ograniczony charakter.
11. Na polecenie Burmistrza Gogolina, w budynku Urzędu Miejskiego zainicjowane zostanie
doraźne posiedzenie członków GZZK
12. GCR podejmie stałe monitorowanie, analizowanie i prognozowanie sytuacji.
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WYSTĘPUJE W SPOSÓB NAGŁY I
NIE DAJE SIĘ PROGNOZOWAĆ

WARIANT I

FAZA
SKOORDYNOWANA

W efekcie pracy członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego :
1. Burmistrz podejmie proces decyzyjny.
2. Zgodnie z siatką kompetencyjną wskazany zostanie główny wykonawca działań
reagowania kryzysowego oraz podmioty wspierające i pomagające.
3. GCR przeprowadzi szczegółową analizę położenia, dokona bilansu podjętych działań
oraz ewentualnych potrzeb w zakresie wsparcia.
4. W razie konieczności Burmistrz skieruje wniosek do Starosty Krapkowickiego o wsparcie
prowadzonych działań.
5. Wyznaczony Rzecznik Prasowy Burmistrza opracuje komunikaty informacyjno
ostrzegawcze dla ludności oraz przekaże je do lokalnych mediów;
6. Kierownik OPS rozpocznie organizację pomocy humanitarnej dla poszkodowanej
ludności.
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WYSTĘPUJE STOPNIOWO I DAJE SIĘ PROGNOZOWAĆ

WARIANT II

1. Informacja o możliwości wystąpienia zagrożenia klęski żywiołowej lub innego zdarzenia kryzysowego
odebrana będzie przez służby dyżurne Policji, Straży Pożarnej, dyspozytora pogotowia ratunkowego
i przekazana zostanie do Gminnego Centrum Reagowania (Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego a stamtąd do GCR), informację taką przekaże też WCZK w Opolu.
2. Służba dyżurna KP PSP skieruje do miejsca zagrożenia siły i środki znajdujące się w jej dyspozycji.
3. GCR w zależności od skali zagrożenia powiadomi Burmistrza o konieczności zwołania posiedzenia GZZK.
4. Na polecenie Burmistrza – zwołanie posiedzenia GZZK.
5. Na posiedzeniu przedstawiciel wykonawcy wiodącego zreferuje dotychczasowy stopień istniejącego
zagrożenia oraz prognozy jego rozwoju.
6. GZZK wypracowuje koncepcję działania w zakresie monitorowania danego zagrożenia, sposobów działania
w celu zapobieżenia wystąpienia klęski żywiołowej lub zminimalizowania jej skutków.
7. Wnioski oraz zadania do dalszego działania po akceptacji przez Szefa GZZK zostają przekazane do
realizacji kierownikom jednostek organizacyjnych, szefom służb i inspekcji do realizacji.
8. W ramach współdziałania Szef GZZK powiadamia starostwo powiatowe oraz sąsiednie gminy
o wystąpieniu zagrożenia.
9. W celu koordynacji działań w miejscu zdarzenia oraz właściwej realizacji zadań wydzielona zostaje ze
składu GZZK Grupa Operacyjna .
10. W celu zapewnienia ciągłości działań Szef GZZK zarządza rozwinięcie całego zespołu, oraz nakazuje
wprowadzenie ciągłego dyżuru.
11. Rzecznik Prasowy Burmistrza opracowuje komunikaty informacyjno – ostrzegawcze dla ludności oraz
rozpoczyna współpracę z lokalnymi mediami.
12. Powiadomienie WCZK OUW w Opolu o wystąpieniu zagrożenia i podjętych działaniach
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WARIANT I

WYSTĘPUJE W GRANICACH GMINY

2. WARIANTY DZIAŁAŃ W ZALEŻNOŚCI OD SKALI ZAGROŻENIA

1. Informacja o możliwości wystąpienia zagrożenia klęski żywiołowej lub innego zdarzenia kryzysowego
odebrana będzie przez służby dyżurne Policji, Straży Pożarnej, dyspozytora pogotowia ratunkowego
i przekazana zostanie do Gminnego Centrum Reagowania (Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego a stamtąd do GCR).
2. Służba dyżurna KP PSP skieruje do akcji siły i środki znajdujące się w jej dyspozycji.
3. GCR w zależności od skali zagrożenia powiadomi Burmistrza o konieczności zwołania posiedzenia GZZK;
4. Na polecenie Burmistrza – zwołanie posiedzenia GZZK;
5. Na posiedzeniu przedstawiciel wykonawcy wiodącego zreferuje dotychczasowy stopień istniejącego
zagrożenia oraz prognozy jego rozwoju.
6. GZZK wypracowuje koncepcję działania w zakresie monitorowania danego zagrożenia, sposobów
działania w celu zapobieżenia wystąpienia klęski żywiołowej lub zminimalizowania jej skutków.
7. Wnioski oraz zadania do dalszego działania po akceptacji przez Szefa GZZK zostają przekazane do
realizacji kierownikom jednostek organizacyjnych, szefom służb i inspekcji do realizacji.
8. W ramach współdziałania Szef GZZK powiadamia starostwo powiatowe oraz sąsiednie gminy
o wystąpieniu zagrożenia.
9. W celu koordynacji działań w miejscu zdarzenia, właściwej realizacji zadań ze składu GZZK wydzielona
zostaje Grupa Operacyjna .
10. W celu zapewnienia ciągłości działań Szef GZZK zarządza rozwinięcie całego zespołu oraz nakazuje
wprowadzenie ciągłego dyżuru.
11. Rzecznik Prasowy Burmistrza opracowuje komunikaty informacyjno – ostrzegawcze dla ludności oraz
rozpoczyna współpracę z lokalnymi mediami.
12. Powiadomienie WCZK OUW w Opolu o wystąpieniu zagrożenia i podjętych działaniach
13. Okresowe i doraźne meldunki Burmistrz przekazuje Staroście Krapkowickiemu za pośrednictwem GZZK.
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WYKRACZA POZA GRANICE GMINY

WARIANT II

1. Informacja o możliwości wystąpienia zagrożenia klęski żywiołowej lub innego zdarzenia kryzysowego
odebrana będzie przez służby dyżurne Policji, Straży Pożarnej, dyspozytora pogotowia ratunkowego
i przekazana zostanie do Gminnego Centrum Reagowania (Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego a stamtąd do GCR).
2. Służba dyżurna KP PSP skieruje do miejsca zagrożenia siły i środki znajdujące się w jej dyspozycji.
3. GCR w zależności od skali zagrożenia powiadomi Burmistrza o konieczności zwołania posiedzenia GZZK.
4. Na polecenie Burmistrza – zwołanie posiedzenia GZZK;
5. W ramach współdziałania Szef GZZK powiadamia Burmistrzów (Wójtów) sąsiadujących
gmin o wystąpieniu zagrożenia oraz proponuje zwołanie wspólnego posiedzenia GZZK w celu
wypracowania decyzji skoordynowanego działania i zapobiegania skutkom danego zagrożenia.
6. Zwołanie wspólnego posiedzenia GZZK gmin na których wystąpiło zagrożenie.
7. Na posiedzeniu przedstawiciel wykonawcy wiodącego referuje dotychczasowy stopień istniejącego
zagrożenia oraz prognozy jego rozwoju.
8. Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego wypracowują koncepcję działania w zakresie monitorowania
danego zagrożenia, sposobów działania w celu zapobieżenia wystąpienia klęski żywiołowej lub
zminimalizowania jej skutków.
9. Wnioski oraz zadania do dalszego działania po akceptacji przez Szefów GZZK zostają przekazane do
realizacji kierownikom jednostek organizacyjnych, szefom służb i inspekcji do realizacji.
10. W celu koordynacji działań w miejscu zdarzenia oraz właściwej realizacji zadań ze składu GZZK
wydzielona zostaje Grupa Operacyjna wzmocniona przedstawicielem sąsiedniego powiatu lub gminy.
11. GZZK wspólnie przeanalizują stan sił i środków niezbędnych do walki z zagrożeniem, a w razie potrzeby
przygotują wniosek do Starosty Krapkowickiego o wsparcie działań.
12. Rzecznicy Prasowi Burmistrzów (Wójtów) przygotują komunikaty informacyjno – ostrzegawcze dla
ludności, przekażą je lokalnym mediom.
13. Doraźne i okresowe raporty i meldunki przekazywane będą Wojewodzie Opolskiemu za pośrednictwem
PCZK
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WYSTĘPUJE W GRANICACH GMINY, LECZ PRZEKRACZA MOŻLIWOŚCI
JEGO SKUTECZNEGO REAGOWANIA

WARIANT III

1. Informacja o możliwości wystąpienia zagrożenia klęski żywiołowej lub innego zdarzenia kryzysowego
odebrana będzie przez służby dyżurne Policji, Straży Pożarnej, dyspozytora pogotowia ratunkowego
i przekazana zostanie do Gminnego Centrum Reagowania (Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego a stamtąd do GCR).
2. Służba dyżurna KP PSP skieruje do akcji siły i środki znajdujące się w jej dyspozycji.
3. GCR w zależności od skali zagrożenia powiadomi Burmistrza o konieczności zwołania posiedzenia GZZK;
4. Na polecenie Burmistrza– zwołanie posiedzenia GZZK;
5. Na posiedzeniu przedstawiciel wykonawcy wiodącego referuje dotychczasowy stopień istniejącego
zagrożenia oraz prognozy jego rozwoju;
6. GZZK wypracowuje koncepcję działania w zakresie monitorowania danego zagrożenia, sposobów
działania w celu zapobieżenia wystąpienia klęski żywiołowej lub zminimalizowania jej skutków.
7. Wnioski oraz zadania do dalszego działania po akceptacji przez Szefa GZZK zostają przekazane do
realizacji kierownikom jednostek organizacyjnych, szefom służb i inspekcji do realizacji.
8. W ramach współdziałania szef GZZK powiadamia sąsiednie gminy o wystąpieniu zagrożenia.
9. W celu koordynacji działań w miejscu zdarzenia oraz właściwej realizacji zadań ze składu GZZK
wydzielona zostaje Grupa Operacyjna .
10. W celu zapewnienia ciągłości działań szef GZZK zarządza rozwinięcie całego zespołu oraz nakazuje
wprowadzenie ciągłego dyżuru.
11. GZZK przeanalizuje stan sił środków niezbędnych do zwalczenia występującego zagrożenia, przygotuje
wniosek do Starosty Krapkowickiego o wsparcie dodatkowymi siłami i środkami.
12. Rzecznik Prasowy Burmistrza opracowuje komunikaty informacyjno – ostrzegawcze dla ludności,
przekazuje je lokalnym mediom.
13. Powiadomienie WCZK OUW o wystąpieniu zagrożenia i działaniach dotychczas podjętych.
14. Okresowe i doraźne meldunki Burmistrz przekazuje Wojewodzie Opolskiemu za pośrednictwem GZZK –
PZZK.
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WARIANT I

STAN KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

WARIANTY DZIAŁAŃ W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ NA TERENIE GMINY
Jeżeli z przeprowadzonej analizy sytuacji jednoznacznie wynika, że najskuteczniejszym sposobem zapobieżenia
lub likwidacji skutków zagrożenia będzie wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie gminy, Burmistrz
występuje z wnioskiem do Wojewody Opolskiego o podjęcie stosownych działań w tym zakresie.
Wniosek powinien zawierać:
1. Uzasadnienie przyczyny wprowadzenia stanu klęski żywiołowej;
2. wskazanie daty wprowadzenia;
3. określenie obszaru którego stan ten ma dotyczyć;
4. określenie czasu jego obowiązywania;
5. sugestie dotyczące rodzaju niezbędnych ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela.
W czasie stanu klęski żywiołowej organy samorządu gminnego działają w dotychczasowych strukturach
organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji z zastrzeżeniem przepisów ustawy o stanie
klęski żywiołowej.
W czasie obowiązywania stanu klęski żywiołowej wszystkimi działaniami mającymi na celu likwidację zagrożeń na
terenie gminy kieruje Burmistrz Gogolina, który:
1) wydaje wiążące polecenia kierownikom jednostek organizacyjnych oraz podległym służbom i inspekcjom
a także kierownikom jednostek organizacyjnych przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji;
2) może występować do kierowników innych jednostek organizacyjnych działających na obszarze gminy z
wnioskami o wykonanie czynności niezbędnych w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich
usunięcia
3) współdziała z Burmistrzami i wójtami sąsiednich gmin, oraz innymi podmiotami, organizacjami i instytucjami
realizującymi zadania w ramach wprowadzonego stanu klęski żywiołowej;
4) w drodze zarządzenia lub decyzji może wprowadzić ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela na
terenie gminy;
5) jeżeli użycie własnych sił i środków jest niemożliwe lub niewystarczające, system reagowania kryzysowego
gminy może być wsparty przez pododdziały SZ RP na podstawie pisemnego wniosku Burmistrza
skierowanego do Wojewody Opolskiego.
6) w przypadku gdy posiadane siły i środki są niewystarczające może wprowadzić obowiązek świadczeń
osobistych i rzeczowych;
7) okresowe meldunki i raporty składa Wojewodzie Opolskiemu za pośrednictwem PCZK.
Jeżeli stan klęski żywiołowej został wprowadzony na obszarze większym niż gmina, Burmistrz podlega Staroście
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8.3. ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO
WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
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Do reagowania kryzysowego na szczeblu gminy Burmistrz dysponuje
następującymi siłami i środkami własnymi:
Środki finansowe:
a) Stanowiące rezerwę celową gminy - na podstawie art.26 ust. 4 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 z dnia 2007 r. Nr 89 poz.
590 z późn. zm.);
b) występujące w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów
związanych z udzielaniem pomocy socjalno-bytowej poszkodowanym;
c) występujące w budżecie gminy w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa;
1. Siły i środki gminnych jednostek OSP.
2. Siły i środki Straży Miejskiej.
3. Sprzęt i wyposażenie magazynu OC.
4. Sprzęt i wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego.
5. Sprzęt i wyposażenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
6. Dodatkowe środki transportowe i maszyny planowane do użycia.
7. Siły i środki gminnych formacji OC.
Ponadto w sytuacji kryzysowej na terenie gminy działać będą siły i środki służb i inspekcji:
1. Siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – dysponowane na
podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.
2. Siły i środki Policji – dysponowane zgodnie z procedurami działania Policji.
3. Siły i środki inspekcji:
a) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;
b) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
c) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
Sprzęt i wyposażenie wymienionych służb i inspekcji zgodnie z etatami, tabelami należności
oraz innymi dokumentami określającymi potrzeby poszczególnych jednostek.
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8.3.1. SIŁY I ŚRODKI WYKORZYSTYWANE DO DZIAŁAŃ KRYZYSOWYCH NA
TERENIE GMINY

Siły i środki gminne
podporządkowane lub
uruchamiane przez Burmistrza
Gminne Centrum
Reagowania
Magazyn OC i
przeciwpowodziowy
Sprzęt i wyposażenie
GZZK
Straż Miejska
Gminne Jednostki OSP
Gminny Zespół
Zarządzania
Kryzysowego
Siły i środki pozyskane
na podstawie umów i
porozumień
Świadczenia osobiste i
rzeczowe
Formacje Obrony
Cywilnej

Siły i środki innego
podporządkowania

Komenda Powiatowa
Policji
Komenda Powiatowa
PSP
Powiatowa Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna
Ratownictwo Medyczne

Powiatowy Nadzór
Budowlany
Powiatowy Weterynarz

Powiatowy i Wojewódzki
Zespół Zarządzania
Kryzysowego
Pododdziały wojskowe

Organizacje społeczne,
wolontariat

Siły i środki funkcjonujące na co dzień

Siły i środki rozwijane w razie konieczności
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8.3.2. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE GMINNYCH JEDNOSTEK OSP
Jednostki KSRG
Lp.
1

Sprzęt

4

Samochód
pożarniczy średni
Samochód
pożarniczy lekki
Łódź wiosłowa z
silnikiem
zaburtowym z
przyczepą
Łódź wiosłowa

5

Kuter

6

Ponton z silnikiem
zaburtowym
Zestaw hydrauliczny
– nożyco-rozpieraki
Agregat
prądotwórczy na
samochodzie 2,5 KV
z osprzętem
Agregat
prądotwórczy
przenośny
Pilarka do drewna

2
3

7
8

9

Jednostki poza KSRG

OSP
Odrowąż

OSP
Kamień
Śl.

OSP
Obrowiec

OSP
Górażdże

OSP
Gogolin

OSP
Zakrzów

2

1

2

2

1

1

1
1

1

2

9
2

1

1

3

1

1

2

1

1

1

1
2

1

Razem

2
4

1

1

1

2

2

2

1

11

1 (5 KV)

1 (12 KV)

1 (16 KV)

4

2

2

1

10

1 (5KV)

2

1

2

1

1

1

4

4

4

4

4

2

12

13

Pilarka do betonu i
stali
Aparaty ochrony
dróg oddechowych
Motopompa PO-5

2

3

3

2

3

2

15

14

Pompa pływająca

1

1

1

1

4

15

Pompa szlamowa

2

1

1

5

16

Motopompa Tohatsu

17

Pompa Rosenbauer

18

Zestaw medyczny
PSP R1
Torby medyczne

1

1

1

1

4

21

Szelki do pracy na
wysokości
Kuchnia polowa

22

Ilość ratowników

18

10
11
12

19
20

1

3

1

1

1
1
1

1

1

1

3
1

6
4

1
20

19

12

1
14

12
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8.3.3. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE GMINNEGO MAGAZYNU
PRZECIWPOWODZIOWEGO
Lp.

Nazwa artykułu
2

Jedn.
miary
3
szt.

Ilość

Uwagi

4
5000

5

1
1.

Worek na piasek

2.

Spodniobuty

szt.

2

3.

Wodery

para

8

4.

Obuwie gumowe

para

15

5.

Płaszcz nieprzemakalny PCV

szt.

10

6.

Kurtka PCV

szt.

5

7.

Rękawice robocze

para

70

8.

Łopata do piasku

szt.

20

9.

Szpadel hartowany

szt.

5

10. Siekiera 1,5 kg

szt.

8

11. Oskar/Kilof 1,5 kg

szt.

4

12. Lina PP – 14 mm

220mb

2

13. Pochodnia

szt.

450

14. Latarka halogenowa

szt.

10

15. Kamizelka ratunkowa

szt.

2

16. Kamizelka odblaskowa

szt.

20

17. Koło ratunkowe

szt.

1

18. Terpaulin 140

m2

100

19. Folia PE (0,2 mm)

m2

100

20. Gumofilce PCV

szt.

24

22

Pachołki drogowe składane podświetlane

szt.

3

23

Taśma do oznakowania terenu

mb.

3500
122

24

Termos specjalny 20 l

szt.

2

25

Naczynia jednorazowe (kubki, sztućce, talerze)

kpl

200

26

szt.

6

kpl.

2

28

Plandeki do zabezpieczenia dachu z
olinowaniem
Narzędzia różne (piły, młotki, nożyce,
przecinaki, obcęgi itp.
Tarcze do szlifierek, brzeszczoty,

szt.

14

29

Szlifierka kątowa

szt.

2

30

Wiertarka udarowa

szt.

1

31

Gwoździe różne, drut różny

kg

10

32

Łomy różne

szt.

9

33

Nożyce do metalu

szt.

1

34

Młoty ciężkie

szt.

3

35

Przedłużacz elektryczny

mb.

50

36

Kombinezony ochronne (jednorazowe)

szt.

100

37

Maski i rękawice ochronne jednorazowe

szt.

50

38

kpl.

5

39

Maski i kombinezony specjalistyczne
(prowadzenie zabiegów odkażających)
Namiot

kpl.

2

40

Stoły polowe do namiotu

szt.

4

41

Krzesła polowe do namiotu

szt.

10

42

Kapoki

szt.

6

27

mała i duża

123

8.3.4. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
Lp.

Nazwa

Jedn.
miary
3
szt.

Ilość

Uwagi

4
1

5
W razie
konieczności
rozwinięcia pełnego
składu osobowego
Można rozwinąć 6
stanowisk
komputerowych oraz
6 telefonów
stacjonarnych

1
1.

2
Sprzęt komputerowy stacjonarny

2.

Urządzenie wielofunkcyjne (fax., ksero,
skaner, drukarka
laptop

szt.

1

szt.

1

szt.

2

5.

Radiostacja stacjonarna Motorola (jedna
przygotowana do podłączenia w
samochodzie)
Radiostacja przenośna Motorola

szt.

5

6

Telefon stacjonarny

szt.

1

7.

Urządzenie DTG-15

szt.

1

8.

Megafon - tuba

szt.

1

9.

Latarki z ładowarkami

szt.

2

10.

Aparat fotograficzny

szt.

1

11.

Lornetka

szt.

1

12.

Łóżko polowe z materacem i pościelą

szt.

2

13.

Sprzęt zaplecza kuchennego i socjalnego

kpl.

14.

Samochód Bus

szt.

wg.
spisu
1

3.
4.

Doraźnie
przydzielany
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Magazyn
Górażdże
Cement
SA

Razem

1

2
Maska pgaz SzMS z kom. fon.

3
kpl

4
1

5
64

6
65

2

Maska pgaz filtr SzM-41M

kpl

30

0

30

3

Maska pgaz filtr. MP-5

kpl

4

0

4

4

Maska pgaz filtr MC-1

kpl

1081

1529

2610

5

Część twarzowa maski pgaz dla rannego SzR-2

szt

0

10

10

6

Odzież ochronna lekka L-2

kpl

16

0

16

12

Przyrząd do kontr. masek PKM-66

kpl

0

3

3

13

Rękawice ochronne

par

5

0

5

14

Płaszcz ochronny OP-1

szt

0

26

26

15

Pończochy ochr. podgumowane

para

19

10

29

16

Indywidualny zestaw
samochodowy bez kanistra

szt.

1

0

1

17

Pochłaniacz wielogazowy P-5

szt.

25

0

25

18

Aparat telefoniczny polowy induktorowy TAJ-43

kpl

3

0

3

19

Aparat telefoniczny polowy induktorowy MB-66

kpl

0

24

24

20

Łącznica telefoniczna polowa induktorowa ŁP10MR

kpl

1

6

7

21

Kabel telefon. polowy lekki PKL-2

km

6

6

12

22

Bęben do kabla telefon. polowego

szt

20

5

25

23

Zwijak do kabla telefon. polowego

szt

2

4

6

24

Mundur ćwiczebny OC (stary wzór)

kpl

0

0

0

25

Opatrunek osobisty

szt

30

690

720

26

Indywidualny pakiet przeciwchemiczny IPP

szt

98

0

98

27

Torba sanitariusz mała

szt

0

5

5

28

Nosze sanitarne aluminiowe

szt

0

10

10

29

Komplet specjalistyczny dla kierownictwa OC

kpl.

1

0

1

30

Maska pgaz 3M 6000S

szt

5

0

5

31

Pochłaniacz ABEK 1

szt

10

0

10

32

Kombinezon ochronny TYWEK

szt.

5

0

5

33

Buty kwaso-ługoodporne

para

5

0

5

34

Wiertarka

szt

1

0

1

Nazwa sprzętu

Lp.
1

Jedn.
miary

Magazyn
Gogolin

8.3.5. WYKAZ SPRZĘTU W MAGAZYNIE OC
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8.3.6. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE STRAŻY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE
Lp.

Nazwa

Jedn.
miary
3
szt.

Ilość

Uwagi

1
1.

2

4
1

5

Samochód terenowy

2.

Radiostacja stacjonarna

szt.

1

3.

Radiostacja nasobna

szt.

6

4.

Urządzenie głośnomówiące na samochodzie

kpl.

1

5.

Rowery

szt.

2

6

Torba medyczna

kpl.

1

7.

Monitoring wizyjny Gogolina

kpl.

1

8.

Ręczny miotacz gazu

szt.

4

9.

Pałki wielofunkcyjne

szt.

9

10. Aparat fotograficzny

szt.

1

11. Płotki - bariery

szt.

2

12 Kajdanki

szt.

4

osoby

4

13 Stan osobowy

5 kamer
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8.3.7. WYKAZ DODATKOWYCH ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH I MASZYN
PLANOWANYCH DO UŻYCIA
Lp.

Rodzaj pojazdów

Ilo
ść
3
1

Własność

1
1

2
Samochód
osobowy

2

Bus

2

3

Autobus

1

4

Autobus

5

Zespół-RekreacyjnoSportowy w Gogolinie
„Foltrans „ S.C. Gogolin

5

Samochód
ciężarowy

2

ZGKiM w Gogolinie

6

Koparka

1

4
Urząd Miejski w
Gogolinie

Charakter
działań
5
Ewakuacja osób

Podstawa
użycia
6
Pojazdy
własne

Porozumienie
Umowa
Ewakuacja
zwierząt i mienia

Porozumienie

Prace ziemne
7

Ładowarka

1

8

Spycharka

1

9

Ciągnik kołowy z
przyczepą
Ciągnik kołowy
ciężki z przyczepą
Ciągnik kołowy z
przyczepą
Ciągnik kołowy z
przyczepą

1

10
11
12

13

14

Ciągnik kołowy z
przyczepą
Warsztat
samochodowy z
mechanikami

2
2
6

6
1kp
l

Agraria Claudii
sp.z o.o
Zakrzów ul. Stawowa 9
Gospodarstwo rolne
Matejka
Obrowiec , Chorula
Rolnicy indywidualni

„Magnum” Chorula

Zabezpieczenie i
dostarczenie
piasku dla
potrzeb działań
ratowniczych

Ewakuacja
zwierząt z
własnej hodowli
Ewakuacja
zwierząt i mienia
Naprawa
samochodów i
sprzętu

Umowa

Sprzęt
własny
Samopomoc
sąsiedzka
Umowa

W razie potrzeby środki transportowe będą pozyskiwane w ramach doraźnych świadczeń
rzeczowych.

127

8.3.8. GMINNE FORMACJE OBRONY CYWILNEJ

Lp.

Rodzaj formacji

Miejscowość

Ilość
formacji

Stan
osobowy

Zadania formacji
OC

1

2

3

4

5

6

1

Drużyna Ratownictwa
Ogólnego
Drużyna Ratownictwa
Ogólnego
Drużyna Ratownictwa
Przeciwpowodziowego
Drużyna Ratownictwa
Przeciwpowodziowego
Drużyna PorządkowoOchronna
Razem

Gogolin

1

10

2
3
4
5
6

Kamień
Śląski
Obrowiec

1

10

1

12

Malnia

1

12

Dąbrówka

1

9

Gmina
Gogolin

5

53

Ochrona
rozwiniętych
zespołów
organizacyjnych
uczestniczących w
procesie ewakuacji
oraz
zabezpieczenie
opuszczonych
przez mieszkańców
budynków i mienia.
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9. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK
SYTUACJI KRYZYSOWYCH
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9.1. 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. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ w Krapkowicach
2. KOMENDA POWIATOWA POLICJI w
Krapkowicach
3. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w Opolu
ODDZIAŁ TERENOWY w Oleśnie i Głubczycach
4. DYREKCJA GENERALNA DRÓG KRAJOWYCH i
AUTOSTRAD ODDZIAŁ w Opolu
5. WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w Opolu
6. ŚLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ
7. INSTYTUT METEOROLOGII i GOSPODARKI
WODNEJ we Wrocławiu Państw. Inst. Bad.
8. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD
LINII KOLEJOWYCH W OPOLU
9. ODDZIAŁ TAURON DYSTRYBUCJA S.A ODDZIAŁ
w OPOLU,
REJON ENERGETYCZNY WSTRZELCACH
OPOLSKICH,
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE –
POŁUDNIE S.A.
10. GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICZA Sp. z
o.o. ODDZIAŁ W Opolu
11. PRZEDSIĘBIORSTWA ODPOWIEDZIALNE ZA
DOSTAWĘ I DYSTRYBUCJĘ WODY i ENERGII
CIEPLNEJ
1. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT
SANITARNY w Krapkowicach
2. POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
w Krapkowicach
3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO w Krapkowicach
4. KURATORIUM OŚWIATY w Opolu
5. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN
i NASIENNICTWA w Opolu
6. WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI i
URZĄDZEŃ WODNYCH w Opolu ODDZIAŁ
w Krapkowicach
7. REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
w Wrocławiu.
8. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW
PAŃSTWOWYCH w Katowicach
NADLEŚNICTWO w Strzelcach Opolskich

Całodobowy –
poprzez służbę
dyżurną lub
wyznaczone osoby
mające dyżur
telefoniczny

 raporty dobowe,
 meldunki
okresowe,
 raporty
sytuacyjne,
 komunikaty
ostrzegawcze, w
tym na stronach
internetowych.
Każdy podmiot –
zgodnie z
kompetencjami

Doraźny – na czas
występowania
zagrożenia.

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

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA
bezpośrednio lub poprzez PCZK w
Krapkowicach
 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
 Sąsiednie gminne centra zarządzania
kryzysowego,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Krapkowicach
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
 Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu
 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych, Oddział w Krapkowicach
 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu,
 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii
Kolejowych w Opolu,
 przedsiębiorcy odpowiedzialni za dystrybucję
gazu, energii elektrycznej i cieplnej, wody,
 media.
POZOSTAŁE PODMIOTY:
 specjalistyczne jednostki nadrzędne i jednostki
podporządkowane,
 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. Powodzie (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia)
1. INSTYTUT
METEOROLOGII
I GOSPODARKI
WODNEJ –
PAŃSTWOWY
INSTYTUT BADAWCZY
we Wrocławiu

2. REGIONALNY ZARZĄD
GOSPODARKI
WODNEJ we
Wrocławiu

3. WOJEWÓDZKI
ZARZĄD MELIORACJI I
URZĄDZEŃ WODNYCH
w Opolu ODDZIAŁ
w Krapkowicach

Biuro Prognoz
Meteorologicznych
Ciągły, przez 24 godziny na
dobę.

 prognozy,
 ostrzeżenia,
 komunikaty.
www.imgw.pl/index.php

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

 prognozy,
 ostrzeżenia,
 komunikaty o bieżącej sytuacji
hydrologicznej w stanie
zagrożenia i alarmu
hydrologicznego,
 komunikaty o bieżącej sytuacji
hydrologicznej w normalnym
stanie hydrologicznym.
www.imgw.pl/index.php

Regionalna Stacja
HydrologicznoMeteorologiczna w Opolu
Całodobowy.

 komunikaty o bieżącej sytuacji
hydrologicznej w stanie
zagrożenia i alarmu
hydrologicznego dla terenu
województwa opolskiego.
imgw.pl/index.php

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
wszystkich stopniach wodnych
Odry i Nysy Kłodzkiej w granicach
administracyjnych Zarządu,
 dane o poziomie piętrzenia
i wielkości zrzutu ze zbiornikach
wodnych.
www.wroclaw.rzgw.gov.pl

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

 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 odcinkach Odry
od Chałupek do Krapkowic w stanie zagrożenia
i alarmu powodziowego.

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

 systematyczne zbieranie, gromadzenie i
prognozowanie rozwoju sytuacji hydrologicznometeorologicznej, 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.

 PCZK,
 w razie potrzeby (na żądanie) do GCR

 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

GCR
Kierownik Oddziału WZMiUW Oddział Krapkowice

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.

www.poznan.rzgw.gov.pl

 meldunki sytuacyjne do GCR,
 komunikaty na stronie WWW.
 www.wzmiuw.opole.pl
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Odpowiedzialny za
prowadzenie monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

1. Powodzie (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia)
4. PAŃSTWOWY
POWIATOWY
INSPEKTORAT
SANITARNY
w Krapkowicach

Zbieranie i analizowanie
informacji

5. POWIATOWY
INSPEKTORAT
WETERYNARII w
Krapkowicach

Stan spoczynku (godziny
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 informacji-wskazówek dla
placówek oświatowo-wychowawczych na stronie
internetowej WSSE.

 PCZK,
 GCR
 Placówki służby zdrowia powiatu

 raporty,
 informacje,
 tabele.

 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie powiatu
krapkowickiego na podstawie raportów lekarzy
weterynarii,
 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.






krapkowickiego

Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
Lekarze weterynarii z powiatu krapkowickiego,
GCR, PCZK
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.
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Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

2. Pożary
1. KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ w Krapkowicach

Tryb pracy –
całodobowy poprzez
służbę dyżurną na
Stanowisku
Kierowania Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej.

2. REGIONALNA DYREKCJA
LASÓW PAŃSTWOWYCH
w Katowicach
NADLEŚNICTWO w
Strzelcach Opolskich

Ciągły, lub w
zależności od stopnia
zagrożenia
pożarowego lasu.

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

 stopień zagrożenia pożarowego
lasu.

 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 Państwowej Straży
Pożarnej,
 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, GCR
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego powiatu krapkowickiego,
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w
Krapkowicach,
 zarządcy dróg.

 Rejonowy Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny w
Nadleśnictwie Strzelce Opolskie,
 PCZK, GCR

3. Huraganowe wiatry/trąby powietrzne
1. INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ
– PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY we Wrocławiu

2. POWIATOWY
INSPEKTORAT NADZORU
BUDOWLANEGO
w Krapkowicach

Ciągły, przez 24
godziny na dobę

 w godzinach pracy
urzędu (od 730 - 1530),
 w razie potrzeby stały
dyżur w PINB w
Krapkowicach

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

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

 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.
 analizowanie sytuacji w zakresie ochrony obiektów
budowlanych na administrowanym terenie,
 systematyczne gromadzenie i analiza informacji o
sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej uzyskanych
od odpowiednich służb,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych
niezbędnych informacji do określonych instytucji i służb
oraz właścicieli obiektów budowlanych,
 współdziałanie z administracją samorządową oraz
innymi instytucjami i służbami w zakresie analiz i
prognoz,

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

 PCZK, GCR
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
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Odpowiedzialny za prowadzenie
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Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

3. Huraganowe wiatry/trąby powietrzne
3. ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH w Opolu
ODDZIAŁ TERENOWY w
Głubczycach
4. GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD Oddział w
Opolu
5.

 patrole drogowe na
samochodach,
 Punkt Informacji
Drogowej (PID) –
całodobowo.

 patrole drogowe na
samochodach,

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

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

 stan zagrożenie do Powiatowego
Centrum Zarządzania
Kryzysowego.

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

STAROSTWO
POWIATOWE w
Krapkowicach





PCZK,GCR
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Krapkowicach,

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,

media,

inne podmioty – w zależności od potrzeb.

4. Mrozy i opady śniegu
1. INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ –
PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY we Wrocławiu

Ciągły.

2. REGIONALNY ZARZĄD
GOSPODARKI WODNEJ
we Wrocławiu

Raz dziennie

3. ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH w Opolu
ODDZIAŁ TERENOWY w
Głubczycach

 patrole drogowe na
samochodach,
 Punkt Informacji
Drogowej (PID) –
całodobowo.

4. Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad
Oddział w Opolu
5.

Starostwo Powiatowe w
Krapkowicach

 patrole drogowe na
samochodach,

 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.

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

Grubość lodu w obrębie stopni
wodnych na Odrze i Nysie Kłodzkiej
oraz na zbiornikach wodnych.

 systematyczne zbieranie informacji o zlodzeniach na
Odrze i Nysie Kłodzkiej w obrębie stopni wodnych oraz
na zbiornikach wodnych - analizowanie sytuacji na
administrowanym terenie,
 sporządzanie raportów dobowych i notatek
służbowych o powstałych zagrożeniach zatorami
prowadzących do sytuacji kryzysowej.

 PCZK,GCR
 w razie potrzeby (na żądanie) do gminnych
centrów zarządzania kryzysowego.

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

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





 stan zagrożenie do Powiatowego
Centrum Zarządzania
Kryzysowego.

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

PCZK, GCR
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Krapkowicach,

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,

media,

inne podmioty – w zależności od potrzeb.
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4. Mrozy i opady śniegu
PKP POLSKIE LINIE
KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII
KOLEJOWYCH w Opolu

Okresowo.

 komunikaty.

 monitorowanie torów
pod kątem występowania
pęknięć szyn,
 monitorowanie
mostów,
przepustów,
nasypów
mogących ulec podmyciu.

 dyspozytor Zakładu.

5. Susza i upały
1. INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ
we Wrocławiu

Całodobowo.

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

2. REGIONALNA DYREKCJA
LASÓW PAŃSTWOWYCH w
Katowicach
NADLEŚNICTWO w
Strzelcach Opolskich

Z chwilą wystąpienia
zjawiska w skali
gospodarczo istotnej

 inwentaryzacja szkód.

 ustalenie zasięgu i rozmiaru szkód.

 PCZK, GCR

3. PKP POLSKIE LINIE
KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD
LINII KOLEJOWYCH
w Opolu

Okresowo.

 komunikaty.

 monitorowanie torów bezstykowych czy nie występuje
deformacja toru,
 pomiar temperatur szyn bezstykowych.

 dyspozytor Zakładu.

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

 analizowanie sytuacji na administrowanych drogach,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń jednostkom
własnym,
 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, ostrzeżeń jednostkom
własnym,
 systematyczne zbieranie i przekazywanie informacji o
ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych
drogach,

4. ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH w Opolu
ODDZIAŁ TERENOWY w
Oleśnie i Głubczycach
5. GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD Oddział w
Opolu

 patrole drogowe na
samochodach,
 Punkt Informacji
Drogowej (PID) –
całodobowo.

 patrole drogowe na
samochodach,

 stan zagrożenie do Powiatowego
Centrum Zarządzania
Kryzysowego.






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

6. STAROSTWO POWIATOWE
W KRAPKOWICACH
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6. Skażenie chemiczno-ekologiczne
1. KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ w Krapkowicach

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

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

Okresowo.

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

 Komunikaty.

 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 Państwowej Straży
Pożarnej,
 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.
 monitorowanie przesyłek towarów wysokiego ryzyka.

Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi
(KDR) a poszczególnymi stanowiskami kierowania i
dowódcami poszczególnych odcinków bojowych, a
ponadto z:
 PCZK,GCR
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego powiatu krapkowickiego,
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Krapkowicach
 zarządcy dróg,

 dyspozytor Zakładu.

7. Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych
1.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTORAT SANITARNY
w Krapkowicach

Zbieranie i
analizowanie
informacji.

 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.

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

 współdziałanie z Placówkami Publicznej
i Niepublicznej Służby Zdrowia powiatu
krapkowickiego oraz z administracją publiczną.
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7. Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych
2. POWIATOWY
INSPEKTORAT
WETERYNARII w
Krapkowicach

3. PLACÓWKA STRAŻY
GRANICZNEJ w Nysie

Stan spoczynku
(godziny pracy PIW).
Stan podwyższonej
gotowości –
w zależności od skali
zagrożenia.

Doraźnie na ciągach
komunikacyjnych.






raporty,
informacje,
tabele,
raporty RASFF.

 meldunki.







 koordynowanie pracy Lekarzy Weterynarii powiatu
brzeskiego w zakresie:
- współpracy z odpowiednimi służbami w
zabezpieczeniu wytwórni środków żywienia zwierząt
przed skażeniem,
- zabezpieczenia ujęć wody do pojenia zwierząt,
- przestrzegania zakazu przebywania zwierząt
na łąkach i pastwiskach, przestrzegania
nakazu zamknięcia zwierząt w pomieszczeniach,
- wstrzymania obrotu i zabezpieczenia skażonych
środków żywienia zwierząt,
- pobierania prób środków żywienia zwierząt celem
ustalenia poziomu skażenia,
- oceny ryzyka zagrożenia na podstawie
uzyskanych wyników laboratoryjnych,
- wydawania decyzji o postępowaniu ze
skażonymi środkami żywienia - zniszczenie
lub wycofanie z obrotu,
- oceny wpływu zagrożenia na zwierzęta lub produkty
pochodzenia zwierzęcego w przypadku
wcześniejszego skarmienia,
- wydawania decyzji z rygorem natychmiastowej
wykonalności wstrzymującej produkty pochodzenia
zwierzęcego,
- pobierania prób produktów pochodzenia
zwierzęcego do badań laboratoryjnych.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
Lekarze Weterynarii powiatu krapkowickiego,
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,
PCZK,
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.

 zapobiegania przemieszczaniu materiałów jądrowych
i promieniotwórczych (art. 1 ust. 2 pkt 12 ustawy o
Straży Granicznej).

 Komenda Główna Straży Granicznej,
 Państwowa Agencja Atomistyki.
W ramach zawartych porozumień (Zarządzenie nr 8 KGSG).

8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia
1.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTORAT SANITARNY
w Krapkowicach

Zbieranie i
analizowanie
informacji.








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 brzeskim.
 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,GCR
 współdziałanie z Placówkami Publicznej
i Niepublicznej Służby Zdrowia powiatu
krapkowickiego oraz z administracją publiczną.
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9.1. Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej
1.
ODDZIAŁ TAURON
DYSTRYBUCJA S.A w Opolu

Ciągły




2. POLSKIE SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE
– POŁUDNIE S.A.



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,GCR
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

9.2. Zakłócenia w dostawie 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:
PCZK. GCR 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,GCR,
 Urząd Miejski w Gogolinie

9.3. Zakłócenia w dostawie gazu
GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA
GAZOWNICZA SP. Z O.O.
ODDZIAŁ W OPOLU
Rozdzielnia Gazu w
Krapkowicach

Ciągły





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

 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,GCR
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

9.4. Zakłócenia w dostawie energii cieplnej
PRZEDSIĘBIORSTWA
ODPOWIEDZIALNE ZA
DOSTAWĘ DYSTRYBUCJĘ
ENERGII CIEPLNEJ

Ciągły





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

 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.

 GCR
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

9.5. Zakłócenia w dostawie wody
ZAKŁAD GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ I
KOMUNALNEJ W GOGOLINIE

Ciągły





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.

 GCR,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.
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9.5. Zakłócenia w dostawie wody
POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII w Krapkowicach

Stan spoczynku
(godziny pracy PIW).

 raporty,
 informacje,
 tabele.

 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie powiatu
krapkowickiego,
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi
instytucjami i służbami w ramach „Powiatowego Planu
Zarządzania Kryzysowego",
 nadzorowanie lekarzy weterynarii powiatu brzeskiego
w sprawach związanych z utylizacją martwych
zwierząt,
 sporządzanie raportów i tabel dotyczących powstałych
zagrożeń.

Stan podwyższonej
gotowości –
w zależności od skali
zagrożenia.






Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
Lekarze weterynarii powiatu krapkowickiego,
PCZK, GCR
Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach.

10.1. Katastrofy budowlane
POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w Krapkowicach

 w godzinach pracy
urzędu (od 730 - 1530),
 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

 zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach
budowlanych na terenie powiatu brzeskiego,
 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, GCR
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

10.2. Katastrofy drogowe
ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH w Opolu
ODDZIAŁ TERENOWY
Głubczycach

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD Oddział w Opolu

Doraźny – na czas
występowania
zagrożenia.

 meldunki okresowe,
 notatki sytuacyjne.

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

3.
4.
5.

Rejon Dróg Opole:

 meldunki okresowe,
 notatki sytuacyjne.

 obserwacja, przekazywanie stanu zagrożenie do
terytorialnie odpowiednich centrów zarządzania
kryzysowego oraz do Punktu Informacji Drogowej
oddziału o stanie sieci drogowej w przypadku
wystąpienia zagrożenia.

 PCZK,
 gminne ,
 Punkt Informacji Drogowej Oddziału.

 notatki sytuacyjne.

 zbieranie i przekazywanie informacji – wszystkie
zdarzenia na sieci drogowej oddziału.

 PID Centrali GDDKiA,
 PCZK, GCR
 służby dyżurne Policji, Państwowej Straży
Pożarnej,

 patrole drogowe na

samochodach.

Punkt Informacji
Drogowej (PID):
 całodobowo.

STAROSWO POWIATOWE W
KRAPKOWICACH

Doraźny – na czas
występowania
zagrożenia.

 meldunki okresowe,
 notatki sytuacyjne.

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

PCZK,GCR
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Krapkowicach,
6.
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
7.
media,
8.
inne podmioty – w zależności od potrzeb.

 PCZK,GCR
 media
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10.3. Katastrofy kolejowe
PKP POLSKIE LINIE
KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII
KOLEJOWYCH w Opolu

Okresowo.

 komunikaty.

 monitorowanie miejsc zagrożonych.

 dyspozytor Zakładu.

11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt
POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII w Krapkowicach

Stan pełnej
aktywności.

 raporty,
 informacje,
 tabele.

Zadania Powiatowego Lekarza 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 uruchomienie 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 Staroście i Burmistrzowi
 analiza stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań,
koordynacja działań i przekazywanie informacji
o przebiegu zwalczania choroby,
 współpraca lekarzami weterynarii powiatu
krapkowickiego przy przygotowywaniu propozycji
obszarów zapowietrzonego i zagrożonego,
 współdziałanie z instytucjami i organizacjami
niezbędnymi do zwalczenia choroby.







Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
Lekarze weterynarii powiatu krapkowickiego,
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,
PCZK, GCR
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.

12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby roślin
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,GCR
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
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 dyżurna 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.

3. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTORAT SANITARNY
w Krapkowicach
BIOTERRORYZM

Tryb pracy –
całodobowy poprzez
służbę dyżurną na
Stanowisku
Kierowania Komendy
Powiatowej
Państwowej Straży
Pożarnej.

Zbieranie i
analizowanie
informacji.

 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.

 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.

 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 ,
 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,

 analizowanie sytuacji epidemiologicznej chorób
zakaźnych w powiecie brzeskim.
 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.







Powiatowy/Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego,
PCZK,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu,
Placówka Straży Granicznej w Nysie.

UWAGA
W zależności od rodzaju zagrożenia terrorystycznego
/atak bombowy, materiał promieniotwórczy, chemiczny,
uprowadzenie osób, środka transportu, zajęcie obiektu
itp.) Policja współpracuje z innymi właściwymi
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,GCR
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
podmioty systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego powiatu krapkowickiego,
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Krapkowicach,
 zarządcy dróg,
 PCZK,GCR
 współdziałanie z Placówkami Publicznej
i Niepublicznej Służby Zdrowia powiatu
krapkowickiego oraz z administracją publiczną.
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13. Zagrożenia terrorystyczne
4. WOJEWÓDZKI ZARZĄD
MELIORACJI I URZĄDZEŃ
WODNYCH w Opolu
ODDZIAŁ w Krapkowicach
W przypadku zdarzeń terrorystycznych,
w wyniku których uszkodzone zostaną
zbiorniki wodne.

5. ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH w Opolu
ODDZIAŁ TERENOWY w
Głubczycach

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

 meldunki sytuacyjne do PCZK,
 komunikaty na stronie WWW.

 patrole drogowe na
samochodach,
 Punkt Informacji
Drogowej (PID) –
całodobowo.

 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.

9.

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

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

10.
11.
12.

 meldunki sytuacyjne do PCZK,

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

16.
17.

Okresowo.

 komunikaty.

 monitorowanie miejsc zagrożonych.

 dyspozytor Zakładu.

Dyżury całodobowe.

 komunikaty,
 meldunki,
 informacje dotyczące działalności
bieżących.

 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych
niezbędnych informacji do określonych instytucji i
służb.

 organy administracji publicznej i ogniwa układu
pozamilitarnego szczebla powiatowego i
gminnego,
 jednostki i instytucje wojskowe na
administrowanym terenie.

6. GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD Oddział w
Opolu
7. STAROSTWO POWIATOWE
W KRAPKOWICACH

Doraźny – na czas
występowania
zagrożenia

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

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

PCZK.

Kierownik Oddziału WZMiUW Oddział Krapkowice
dostępny jest pod numerami telefonów, które posiada
PCZK.

PCZK,GCR
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Krapkowicach,
13.
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
14.
media,
15.
inne podmioty – w zależności od potrzeb.

PCZK, GCR
media

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

9.

WOJSKOWA KOMENDA
UZUPEŁNIEŃ W Opolu
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14. Awaria sieci teleinformatycznych
WYDZIAŁ DS.
INFORMATYCZNYCH UM

7:15 do 15:15 plus
reagowanie wezwania.

 awarie sieci teleinformatycznej
w budynku Starostwa
Powiatowego w Brzegu

Odnośnie awarii w Urzędzie Miejskim
w Gogolinie

 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 ryzyka wystąpienia awarii również
w zakresie ataku cyberterrorystycznego.

 współdziałanie z administracją publiczną i innymi
instytucjami i służbami.

15. Strajki, zamieszki i demonstracje
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).

ZARZĄD DRÓG
WOJEWÓDZKICH w Opolu
ODDZIAŁ TERENOWY
w Głubczycach

 patrole drogowe na
samochodach,
 Punkt Informacji
Drogowej (PID) –
całodobowo.

GENERALNA DYREKCJA
DRÓG KRAJOWYCH I
AUTOSTRAD Oddział w Opolu
STAROSTWO POWIATOWE w
Krapkowicach
W przypadku blokady dróg.

Doraźny – na czas
występowania
zagrożenia

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

 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.

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

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

18.
19.
20.

 meldunki sytuacyjne do PCZK,

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

24.
25.

Powiatowy/Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego,
PCZK,GCR
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
podmioty systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego powiatu krapkowickiego,
zarządcy dróg,
Pogotowia: techniczne, gazowe, wodne,
energetyczne itp.),
administracja budynków,

PCZK,GCR
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach
Komenda Powiatowa Państwowej Straży
Pożarnej w Krapkowicach,
21.
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
22.
media,
23.
inne podmioty – w zależności od potrzeb.

PCZK GCR
media
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9.2. TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH SIŁ I ŚRODKÓW, UCZESTNICZĄCYCH
W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI
KRYZYSOWEJ.
Gminne Ochotnicze Straże Pożarne
Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków
Przyjęty tryb
uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Działanie w sytuacjach kryzysowych zwłaszcza gaszeniu pożarów, ewakuacji,
ratownictwie drogowym i innych.
Zaalarmowanie jednostek za pomocą zdalnego systemu DSP przez dyżurnego
stanowiska kierowania Komendy Powiatowej PSP
Stała gotowość sił i środków do działań interwencyjnych.
Czas gotowości do wyjazdu po sygnale alarmu 5 – 15 min
Straż Miejska w Gogolinie

Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków

Gotowość do rozpoznania i zabezpieczenia rejonu działań kryzysowych, regulacja
ruchu, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa
Na polecenie Burmistrza powiadomienie telefoniczne.

Przyjęty tryb
uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Gotowość do działania w ramach pracy zmianowej. Uzupełnienie stanu
osobowego do 100 % do 2 godz.
Gminny Centrum Reagowania

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

Ocena, uruchomienie i koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych

Polecenie ustne Burmistrza lub po godzinach pracy telefoniczne. W razie braku
łączności telefonicznej powiadomienie gońcem.
W godzinach pracy Urzędu stała gotowość do podjęcia działań. Po godzinach
pracy czas gotowości do 1,5 godziny.
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 DTG-15
W godzinach pracy do 2,5 godz.
Po godzinach pracy do 6 godz.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie

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

Udzielanie pomocy ewakuowanym w zakresie zakwaterowania, żywności i
odzieży.
Na polecenie Kierownika OPS telefonicznie lub przez gońca.
W godzinach pracy 7.30-15.30 stała gotowość do działania, po godzinach pracy
1do 2 godzin
Magazyn OC oraz magazyn przeciwpowodziowy

Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków
Przyjęty tryb

Zabezpieczenie potrzeb uczestników prowadzonych działań kryzysowych w
drobny sprzęt, materiały i narzędzia oraz środki ochrony dróg oddechowych
W godzinach pracy polecenie ustne Burmistrza dla pracownika GCR dotyczące
wydania środków, po godzinach pracy telefonicznie do pracownika GCR oraz
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uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

osoby odpowiedzialnej za otwarcie Urzędu celem wydania kluczy do magazynu
(sekretarz Gminy, pracownik- kierowca.
W godzinach pracy Urzędu 7.30do 15.30 natychmiast, po godzinach pracy do 2
godzin
Gminne Formacje Obrony Cywilnej

Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków

Wykonywanie prac niezbędnych dla potrzeb obrony cywilnej oraz do udział w
zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków

Przyjęty tryb
uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Na polecenie Szefa OC Gminy uruchomienie wezwań dla członków formacji OC
Do 24 godz.
Siły i środki Urzędu Miejskiego w Gogolinie

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

Transport materiałów z magazynu OC i magazynu przeciwpowodziowego w
miejsce zdarzenia, wykonywanie innych usług
transportowych w czasie
reagowania kryzysowego.
W czasie godzin pracy Urzędu polecenie lub szefa GZZK, po godzinach pracy
wezwanie telefoniczne.
Do 2 godzin

Autobus Zespołu Rekreacyjno-Sportowego w Gogolinie
Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków
Przyjęty tryb
uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Ewakuacja ludności z zagrożonego rejonu.

Uruchomienie przez dyrektora ZRS na telefoniczne polecenie Burmistrza zgodnie
z zawartym porozumieniem
W godzinach pracy do 30 min., po godzinach pracy do 2 godz.

Siły i środki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie
Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków

Zabezpieczenie dostaw piasku w czasie powodzi (piasek, samochody do jego
przewozu, koparki do załadunku), wykonanie prac ziemnych, ewakuacja osób i
sprzętu, zabezpieczenie zastępczego źródła energii,

Przyjęty tryb
uruchamiania

Uruchomienie przez dyrektora ZGKiM na polecenie Burmistrza zgodnie z
zawartym porozumieniem.

Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

W godzinach pracy do 1 godziny, po godzinach pracy do 3 godzin
Środki transportowe firmy „Foltrans”

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

Autobusy przeznaczone do przeprowadzenia ewakuacji osób z zagrożonych
rejonów
Telefonicznie na polecenie Burmistrza do właściciela firmy transportowej zgodnie
z zawartą umową
W dzień do 2 godzin w nocy do 4 godzin.

Środki transportowe Agraria Claudii Sp.z o.o
Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków

Ciągniki rolnicze do przeprowadzenia ewakuacji zwierząt i płodów rolnych z
zagrożonych rejonów
Telefonicznie na polecenie Szefa GZZK do właściciela firmy zgodnie z zawartą
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Przyjęty tryb
uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

umową
W dzień do 2,5 godziny w nocy do 4 godzin

Siły i środki firmy „Magnum”
Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków
Przyjęty tryb
uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Ruchomy warsztat techniczny wraz z obsadą do naprawy uszkodzonych środków
transportowych i maszyn w czasie prowadzenia działań kryzysowych
Telefonicznie na polecenie Szefa GZZK do dyrektora firmy zgodnie z zawartą
umową
W dzień do 2 godzin, w nocy do 4 godzin
Środki transportowe rolników indywidualnych

Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków

Ciągniki rolnicze do ewakuacji zwierząt i płodów rolnych z zagrożonych
gospodarstw.
Poprzez sołtysa danej miejscowości na polecenie Szefa GZZK

Przyjęty tryb
uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Do 2 godzin
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9.3. PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
OKREŚLAJĄCE SPOSÓB POSTĘPOWANIA
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH.
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WYKAZ
procedur reagowania kryzysowego (PRK)

Rodzaj zagrożenia
1. Powodzie (w tym zalania,
zatopienia i katastrofalne
zatopienia)

Numer
procedury
PRK – 1

Nazwa procedury

Strona

Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia
powodzi

150

2. Pożary

PRK – 2

Postępowanie podczas pożarów

153

3. Huraganowe wiatry/trąby
powietrzne

PRK – 3

Postępowanie podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych

156

4. Mrozy i opady śniegu

PRK – 4

Postępowanie podczas mrozów i opadów śniegu

159

5. Susza i upały

PRK – 5

Postępowanie podczas suszy i upałów

162

6. Skażenia chemiczno-ekologiczne

PRK – 6

Postępowanie podczas skażenia chemiczno-ekologicznego

165

7. Wystąpienie zdarzeń
radiacyjnych

PRK – 7

Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych

168

8. Zagrożenia epidemiczne
i epidemia

PRK – 8

Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii

171
173

9.1. Zakłócenia w dostawach
energii

PRK – 9.1

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii

9.2. Zakłócenia w dostawach paliwa

PRK – 9.2

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach paliwa

9.3. Zakłócenia w dostawach gazu

PRK – 9.3

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach gazu

176

178
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Rodzaj zagrożenia

Numer
procedury

Nazwa procedury

Strona

9.4. Zakłócenia w dostawach
energii cieplnej

PRK – 9.4

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii cieplnej

179

9.5. Zakłócenia w dostawach wody

PRK – 9.5

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody

180

10.1. Katastrofa budowlana

PRK – 10.1

Postępowanie podczas katastrofy budowlanej

182

10.2. Katastrofa drogowa

PRK – 10.2

Postępowanie podczas katastrofy drogowej

184

10.3. Katastrofa kolejowa

PRK – 10.3

Postępowanie podczas katastrofy kolejowej

186

11. Zagrożenie wystąpienia lub
wystąpienie choroby zwierząt

PRK – 11

Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia
choroby zwierząt

188

12. Zagrożenie wystąpienia lub
wystąpienie choroby roślin

PRK – 12

Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia
choroby roślin

191

13. Zagrożenia terrorystyczne

PRK – 13

Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego

193

PRK – 14

Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych

196

PRK – 15

Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji

198

14. Awaria sieci
teleinformatycznych
15. Strajki, zamieszki
i demonstracje
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PRK – 1 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO LUB WYSTĄPIENIA POWODZI.
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

Burmistrz Gogolina
1.

Ogłoszenie stanu pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego – ich odwołanie z chwilą
ustania zagrożenia.

2.

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

3.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

4.

Zarządzenie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

Art. 31a.
Art.19, pkt.4 i 5
Art. 14, ust. 8

6.

Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21
Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 19, ust. 2, pkt 1
Art. 31b

5.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.)

Art. 14, ust. 2, pkt 4

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.)
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 5, ust. 1

7. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
– zgodnie z SPO – 17
8.

9.

Ogłoszenie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela.
Powołanie komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w mieniu komunalnym
wskutek klęski żywiołowej.

Art. 22

Art. 23

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Art. 19 ust. 2
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Gminne Centrum Reagowania
1.

2.

Działanie Centrum po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego– zgodnie z
SPO – 9A
Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności zgodnie z SPO – 1

3. Informowanie ludności o zagrożeniach– zgodnie z SPO – 3
4.
5.
6.
7.
8.

Art. 19 ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 19, ust. 2 pkt.1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
– zgodnie z SPO – 4
Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
– zgodnie z SPO – 6
Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7
Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego
– zgodnie z SPO – 11
Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Zespół Radców Prawnych
1.

2.

Współudział w opracowaniu zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia (odwołania)
stanu pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego.
Współudział w opracowaniu zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia czasowych
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Art. 31a.
Art. 23, ust.1 pkt 1

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w
Gogolinie
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
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
(Dz.U.09.175.1362 j.t.).

Wydział Finansowy
Art. 2, 7, 17 i 18

Współudział w finansowym wspieraniu pomocy społecznej osobom poszkodowanym z powodu
zdarzeń kryzysowych

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)

Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
Art. 2 i 19 ust. 2

Ocenianie i dokumentowanie szkód powstałych w czasie powodzi.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Inne Gminne podmioty
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Działania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia
powodzi – zgodnie z PZK – 2

Art. 19 ust. 1a

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.)

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi
– zgodnie z PZK – 3

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
1.

Działanie Ośrodka Pomocy Społecznej podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia
powodzi – zgodnie z PZK – 1

2.

Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej.

Art. 2 ust.2, art. 7, art. 18

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)

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 GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

3.

Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21
Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.

4.
5.

Art. 19, ust. 4 i 5
Art. 19, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.

Art. 14, ust. 2, pkt 4
Art. 5, ust. 1

Powołanie komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w mieniu komunalnym
wskutek klęski żywiołowej.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Art. 9 ust. 1

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ:

1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych
2.

Art. 22

– zgodnie z SPO – 17
Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Art. 20 i 21

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Gminne Centrum Reagowania
1.

Działanie Centrum 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
4.

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych–
zgodnie z SPO – 4

5.

Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń– zgodnie z SPO – 5
Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7

6.

Art. 19 ust.3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania
7.

Współpraca z organami pozarządowymi.

8.

Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.

9. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11

Art. 19, ust. 3

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

10. Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20
11. Koordynowanie ewakuacji zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia
Gminy Gogolin””

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Zespół Radców Prawnych
Współudział w opracowaniu zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na
obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Art.23 ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
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
(Dz.U.09.175.1362 j.t.).

Wydział Finansowy
Współudział w finansowym wspieraniu programów w określonym przez burmistrza obszarze
pomocy społecznej.

Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U.09.175.1362 j.t.).

Wydział Gospodarki Mieniem Gminy Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska
Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych pożarem
Monitorowanie występujących zagrożeń środowiska

Art. 2 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Inne podmioty gminne
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Art. 19 ust. 1a

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas pożaru – zgodnie z PZK – 2

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.)

Straż Miejska w Gogolinie
Art. 1 i 6

Działania Straży Miejskiej podczas pożaru – zgodnie z PZK – 3

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
1.
2.

Działanie Ośrodka Pomocy Społecznej podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia
powodzi – zgodnie z PZK – 1
Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej.

Art. 2 ust.2, art. 7, art. 18

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)

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 GOGOLINIE

Burmistrz Gogolina
1.

Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego

3.

Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP

4.

Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23

5.

Uruchomienie komisji do spraw oceny i weryfikacji strat spowodowanych w mieniu
Art. 19,ust.2 pkt.1
komunalnym przez klęskę żywiołową –
A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ:

1.

Uruchomienie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

2.

Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

1.

Działanie Centrum po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – silne burze,
silne wiatry– zgodnie z SPO – 9B

Art. 19, ust. 4 i 5
Art. 19, ust. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 14, ust. 2, pkt 4
Art. 5, ust. 1

Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 20 i 21

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Art. 19 ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 19 ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Gminne Centrum Reagowania

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4.

6.

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych zgodnie z SPO – 4
Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
– zgodnie z SPO – 6
Współpraca z organami pozarządowymi.

7.

Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.

5.
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11
2. Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego
wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20
3. Koordynowanie ewakuacji zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia
Gminy Gogolin”

Art. 19 ust.3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

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

Art. 19 ust. 5 w związku z
art.14 ust. 8

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Wydział Finansowy
Współudział w finansowym wspieraniu programów w określonym przez starostę obszarze
pomocy społecznej.

Art. 2, 7,19 i 20

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U.09.175.1362 j.t.).

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej.

Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U.09.175.1362 j.t.).

Zespół Radców Prawnych
Współudział w wydaniu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na
obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18

4.
Art. 22
5.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)
Regulamin Urzędu Miejskiego w Gogolinie

Wydział Gospodarki Mieniem Gminy Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska
1.

Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
Art. 2 i 19

2.

Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury
krytycznej.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Inne podmioty gminne
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Art. 19 ust. 1a

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych –
zgodnie z PZK – 2

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.)

Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych
– zgodnie z PZK – 3 .

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
1.
2.

Działanie Ośrodka Pomocy Społecznej podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia
powodzi – zgodnie z PZK – 1
Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej.

Art. 2 ust.2, art. 7, art. 18

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)
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PRK – 4 – POSTĘPOWANIE PODCZAS MROZÓW I OPADÓW ŚNIEGU.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 i 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

3.

Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21

4.

Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

5.

Powołanie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych w mieniu komunalnym przez
Art. 2 i 19
klęskę żywiołową
A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ:

1.

Uruchomienie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

2. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Art. 19, ust. 1
Art. 14, ust. 2, pkt 4
Art. 5, ust. 1

Art. 22
Art. 20 i 21

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Gminne Centrum Reagowania
1.
2.

Działanie Centrum po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – silne mrozy
– zgodnie z SPO – 9C
Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

3.

Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

4.

6.

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
– zgodnie z SPO – 4
Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
– zgodnie z SPO – 6
Koordynacja działań ratowniczych organizacji pozarządowych.

7.

Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.

5.

Art. 19, ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

8.

Podstawa prawna

Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego – zgodnie z SPO – 11

.
9.

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

Art. 19, ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

10. Koordynowanie ewakuacji zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia
Gminy Gogolin”

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
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
(Dz.U.09.175.1362 j.t.).

Wydział Gospodarki Mieniem Gminy Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska
Art. 2 i 19

Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Zespół Radców Prawnych
Art. 23 ust. 1 pkt 1

Współudział w wydaniu zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na
obszarze gminy, w tym praw człowieka i obywatela

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)
Regulamin organizacyjny UM w Gogolinie

Wydział Finansowy

Współudział w finansowym wspieraniu programów w określonym przez burmistrza obszarze
pomocy społecznej.

Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U.09.175.1362 j.t.).
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Inne podmioty gminne
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Art. 19 ust. 1a

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas mrozów i opadów śniegu – zgodnie z PZK – 2

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.)

Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas mrozów i opadów śniegu – zgodnie z PZK – 3

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
1.

2.

Działanie Ośrodka Pomocy Społecznej podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia
powodzi – zgodnie z PZK – 1
Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej.

Art. 2 ust.2, art. 7, art. 18

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)
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PRK – 5 – POSTĘPOWANIE PODCZAS SUSZY I UPAŁÓW.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 i 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

3.

Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21

4.

Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

5.

Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową

1.

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

Art. 19, ust. 1
Art. 14, ust. 2, pkt 4
Art. 5, ust. 1
Art. 2 i 19

Art. 22

2. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Art. 20 i 21

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz.U.02.62.558).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Gminne Centrum Reagowania
1. Działanie Centrum po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – upały
– 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
– zgodnie z SPO – 4
5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
– zgodnie z SPO – 6
6. Koordynacja działań ratowniczych organizacji pozarządowych.
7.

Art. 19 ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania
8.

Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
Art. 14, ust. 6

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Zespół Radców Prawnych
Art. 22, pkt 3

Współudział w wydaniu zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gogolinie

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
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
(Dz.U.09.175.1362 j.t.).

Wydział Gospodarki Mieniem Gminy Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska
1.

Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową

2.

Prowadzenie monitoringu środowiska.

3.

Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.

Art. 2 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gogolinie

Art. 2, ust. 1,
pkt 2 i 4

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz.U.07.44.287 j.t.).

Art. 2, 7 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U.09.175.1362 j.t.).
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gogolinie

Wydział Finansowy
Współudział w finansowym wspieraniu programów w określonym przez burmistrza obszarze
pomocy społecznej.
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Inne podmioty gminne
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Art. 19 ust. 1a

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas suszy i upału – zgodnie z PZK – 2

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.)

Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas pożaru – zgodnie z PZK – 3

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
1.

Działanie Ośrodka Pomocy Społecznej podczas suszy i upałów – zgodnie z PZK – 1
Art. 2 ust.2, art. 7, art. 18

2.

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)

Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej..
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PRK – 6 – POSTĘPOWANIE PODCZAS SKAŻENIA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1.

Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 i 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

3.
4.

Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP –
zgodnie z SPO – 21
Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

5.

Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową

1.

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

2.

Art. 19, ust. 1
Art. 14, ust. 2,
pkt 4
Art. 5, ust. 1
Art. 2 i 19

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 22

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

Art. 20 i 21

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz.U.02.62.558 z późn. zm.).

Gminne Centrum Reagowania
1.
2.

Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o poważnej awarii przemysłowej– zgodnie z
SPO – 9D
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–
zgodnie z SPO – 4

5.

Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7

6.

Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń – zgodnie z SPO – 5

Art. 19 ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania
7.

Podstawa prawna

Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11

8.

Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20
9. Koordynowanie ewakuacji zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia
Gminy Gogolin”
10. Współpraca z organami pozarządowymi.

Art. 19, ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

11. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
12. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Zespół Radców Prawnych
Współudział w wydaniu zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Art. 23, ust.1 pkt 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w
Gogolinie

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
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
(Dz.U.09.175.1362 j.t.).

Wydział Finansowy
Współudział w finansowym wspieraniu pomocy społecznej osobom poszkodowanym z powodu
zdarzeń kryzysowych

Art. 2, 7, 17 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)

Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
1.

Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową

2.

Prowadzenie monitoringu środowiska.

Art. 2 i 19

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
2.Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w
Gogolinie
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Inne podmioty gminne
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Działania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas skażenia chemiczno- ekologicznego
– zgodnie z PZK – 2

Art. 19 ust. 1a

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.)

Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi
– zgodnie z PZK – 3

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
1.

Działanie Ośrodka Pomocy Społecznej podczas skażenia chemicznego i ekologicznego –
zgodnie z PZK – 1

2.

Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej.

Art. 2 ust.2, art. 7, art. 18

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 7 – POSTĘPOWANIE PODCZAS WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ RADIACYJNYCH.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE

Burmistrz Gogolina
1.

Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

3.

Uruchomienie na obszarze gminy dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek –
zgodnie z „Gminnym Planem dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek ”

4.

Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21

5.

Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

Art.19, pkt.4 i 5
Art. 19, ust. 2, pkt 1

Art. 84 ust. 1,
art. 89, ust. 1 oraz
art. 90, 91 i 91a
Art. 14, ust. 2, pkt 4
Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
(Dz.U.07.42.276 j.t.).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1.

Uruchomienie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

Art. 22

2. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Art. 20 i 21

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Gminne Centrum Reagowania
1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
2.

Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym – zgodnie z
SPO – 2

3.

Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym – zgodnie z SPO – 9H

4.

Działanie Centrum w ramach krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania
– zgodnie z SPO – 9J

Art. 19 ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania
5.
6.
7.

Podstawa prawna

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych –
zgodnie z SPO – 4
Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

8.

Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20
9. Koordynowanie ewakuacji zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia
Gminy Gogolin”
10. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP

Art. 19 ust. 3

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej.

Art. 2, 7 i 18

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U.09.175.1362 j.t.).

Zespół Radców Prawnych
Współudział w wydaniu zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18

Art. 22, pkt 3

1.
2.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w
Gogolinie

Wydział Finansowy
Współudział w finansowym wspieraniu pomocy społecznej osobom poszkodowanym z powodu
zdarzeń kryzysowych

Art. 2, 7, 17 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)

Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
Ocenianie i dokumentowanie powstałych szkód

Art. 2 i 19 ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Inne podmioty gminne
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Działania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas wystąpienia zdarzenia radiacyjnego – zgodnie
z PZK-2

Art. 19 ust. 1a

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.)

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych – zgodnie z PZK – 3

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
1.

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych –
zgodnie z PZK –1

2.

Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej.

Art. 2 ust.2, art. 7, art. 18

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 8 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I EPIDEMII.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1.

Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

3.

Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21

4.

Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

Art.19, pkt.4 i 5
Art. 19, ust. 2, pkt 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 14, ust. 2, pkt 4
Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ (WYJĄTKOWEGO) LUB STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO (EPIDEMII)
1.

Uruchomienie obowiązku świadczeń rzeczowych i osobistych

2.

Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

– zgodnie z SPO – 17

Art. 22
Art. 20 i 21

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Gminne Centrum Reagowania
1)

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

2)

Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

3)

Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I

4)

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych–
zgodnie z SPO – 4

5)

Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.

6)

Współpraca z organami pozarządowymi.

Art. 19 ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania
7)

8)
9)

Podstawa prawna

Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11
Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20

Art. 19, ust. 2 pkt.1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Wydział Organizacyjno – Prawny
Art. 23, ust.1 pkt 1
Współudział w opracowaniu zarządzenia Burmistrza w sprawie wprowadzenia czasowych
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej.

Art. 2, 7 i 18

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz.U.09.175.1362 j.t.).

Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
Ocenianie i dokumentowanie szkód

Art. 2 i 19 ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 2, 7, 17 i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)

Wydział Finansowy
Współudział w finansowym wspieraniu pomocy społecznej osobom poszkodowanym z powodu
zdarzeń kryzysowych

Inne podmioty gminne
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Działania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii –
zgodnie z PZK – 2

Art. 19 ust. 1a

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.)
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii – zgodnie z PZK –3

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
1.

Działanie Ośrodka Pomocy Społecznej podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii –
zgodnie z PZK – 1

2.

Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej.

Art. 2 ust.2, art. 7i 18

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 9.1 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH ENERGII.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1.

Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.
3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21
4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

1.

Art. 19, ust. 4 i 5
Art. 19, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 14, ust. 2, pkt 4
Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17
Art. 22

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

Art. 20 i 21

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Gminne Centrum Reagowania
1.

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

2.

Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
– zgodnie z SPO – 4
3. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I
4.

Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7

5.

Współpraca z organami pozarządowymi.

6.

Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.

Art. 19 ust.3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania
Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow – zgodnie z SPO – 11

7.

Podstawa prawna

Hz.17)

Art. 14, ust. 6

8.

Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20
9. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP

Art. 19, ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 14, ust. 2, pkt 4

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Zespół Radców Prawnych
Współudział w opracowaniu zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na
obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Art.23 ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Inne podmioty gminne
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Art. 19 ust. 1a

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas zakłóceń w dostawach energii elektrycznej –
zgodnie z PZK – 2

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.)

Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas zakłóceń w dostawach energii elektrycznej – zgodnie z PZK–3

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
1.
2.

Działanie Ośrodka Pomocy Społecznej podczas zakłóceń w dostawach energii elektrycznej
– zgodnie z PZK – 1
Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym

Art. 2 ust.2, art. 7, art. 18

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)
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PRK – 9.2 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH PALIWA.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

3.

Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21

Art. 19, ust. 4 i 5
Art. 19, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 14, ust. 2, pkt 4

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
Wydanie zarządzenia na okoliczność wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze Gminy
Gogolin

Art. 9 pkt 2

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
(Dz.U.02.113.985).

Art. 19 ust.3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm

Art. 19, ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm

Gminne Centrum Reagowania
1.

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

2.

Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

3.

Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I

4.

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
zgodnie z SPO – 4
Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20

5.

6.

Współudział w opiniowaniu aktów prawnych wydawanych przez burmistrza Gogolina
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Zespół Radców Prawnych
Współudział w wydaniu aktów prawnych dotyczących wprowadzenia stanu wyjątkowego na
obszarze gminy Gogolin

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w
Gogolinie

Inne podmioty gminne

Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas zakłóceń w dostawach paliw – zgodnie z PZK – 3

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)
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PRK – 9.3 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH GAZU.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

GMINA GOGOLIN
Burmistrz Gogolina
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Art. 19, ust. 4 i 5
Art. 19, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Gminne Centrum Reagowania
1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
3.
4.

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych –
zgodnie z SPO – 4
Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I

5.

Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7

6.

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

Art. 19 ust. 3

Art. 19, ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Inne podmioty gminne
Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas zakłóceń w dostawach gazu – zgodnie z PZK – 3

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEG

178

PRK – 9.4 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH ENERGII CIEPLNEJ.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
2.

Art. 19, ust. 4 i 5

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Art. 19, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn.
zm.)

Gminne Centrum Reagowania
1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
3.
4.
5.
6.

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych –
zgodnie z SPO – 4
Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
– zgodnie z SPO – 6
Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I
Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20

Art. 19 ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 19 ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Inne podmioty gminne
Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas wystąpienia zakłóceń w dostawach energii cieplnej – zgodnie
z PZK – 3

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym pomocy
psychologicznej.

Art. 2 ust.2, art. 7, art. 18

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)

179

PRK – 9.5 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH WODY.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

3.

Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21

4.

Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

Art. 19, ust. 4 i 5
Art. 19, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 14, ust. 2,
pkt 4
Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz.U. Nr 62.558 z późn. zm.).

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

Art. 22

2. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Art. 20 i 21

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz.U.02.62.558 z późn. zm.).

Gminne Centrum Reagowania
1.

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

2.

Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

3.

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych–
zgodnie z SPO – 4

4.

Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
– zgodnie z SPO – 6

5.

Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I

6.

Art. 19 ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

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

Art. 14, ust. 8

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Zespół Radców Prawnych
1.

Współudział w wydaniu zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Art. 23, ust.1 pkt 1
2.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w
Gogolinie

INNE PODMIOTY GMINNE

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Działania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas zakłóceń w dostawach wody– zgodnie z
PZK – 2

Art. 19 ust. 1a

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Działanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podczas zakłóceń w
dostawie wody (zatrucie ujęcia wody) zgodnie z PZK – 5

Art. 3, 5 i 6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz.U.06.123.858 j.t.)
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PRK – 10.1 – POSTĘPOWANIE PODCZAS KATASTROFY BUDOWLANEJ.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
Gmina Gogolin
1.

Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

3.

Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21

Art. 19, ust. 4 i 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 19, ust. 1
)

Art. 14, ust. 2, pkt 4

Gminne Centrum Reagowania
1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
3.

5.

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych –
zgodnie z SPO – 4
Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie budowlanej– zgodnie z
SPO – 9F
Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.

6.

Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11

7.

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

8.

Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP

4.

Art. 19, ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
Ocenianie i dokumentowanie szkód w mieniu komunalnym spowodowanych katastrofa budowlaną

Art. 2 i 19

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Gogolinie

182

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Inne podmioty gminne
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Art. 19 ust. 1a

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas katastrofy budowlanej – zgodnie z PZK – 2

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.)

Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas katastrofy budowlanej – zgodnie z PZK – 3

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym pomocy
psychologicznej.

Art. 2 ust.2, art. 7, art. 18

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem lokali dla osób poszkodowanych zamieszkałych
w budynkach komunalnych
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PRK – 10.2 – POSTĘPOWANIE PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Art. 19, ust. 4 i 5
Art. 19, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Gminne Centrum Reagowania
1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
3.

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych –
zgodnie z SPO – 4

4.

Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń – zgodnie z SPO – 5

5.

Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7

6.

Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowe –
zgodnie z SPO – 9E

7.

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

Art. 19 ust.3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
1.

Monitorowanie sytuacji na drogach gminnych
Art. 19 ust.2

2.Przekazywanie informacji do Gminnego Centrum Reagowania o sytuacji.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Inne podmioty gminne
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Działania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas katastrofy drogowej– zgodnie z PZK – 2

Art. 19 ust. 1a

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.)

Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas pożaru – zgodnie z PZK – 3

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 10.3 – POSTĘPOWANIE PODCZAS KATASTROFY KOLEJOWEJ.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1.

Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

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

Art. 19, ust. 4 i 5
Art. 19, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 14, ust. 2, pkt 4

Gminne Centrum Reagowania
1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
3.

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego, starostę krapkowickiego i burmistrza Gogolina –
zgodnie z SPO – 4

4.

Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń – zgodnie z SPO – 5

5.

Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7

6.

Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowej–
zgodnie z SPO – 9E
Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego
wystąpienia – zgodnie z SPO – 20

Art. 19 ust.3

7.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 14, ust. 6

8.

Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Inne podmioty gminne

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Działania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas pożaru – zgodnie z PZK – 2

Art. 19 ust. 1a

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.)

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas pożaru – zgodnie z PZK – 3

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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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 GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

3.

Niezwłocznie poinformowanie organu Inspekcji Weterynaryjnej o podejrzeniu wystąpienia
choroby zakaźnej zwierząt na terenie gminy

4.

5.

Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21
Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 19, ust. 1
Art. 42, ust. 4

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz.U.08.213.1342 j.t. z późn. zm. ).

Art. 14, ust. 2, pkt 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz.U.02.62.558 z późn. zm.).

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 w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Art. 20 i 21

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Gminne Centrum Reagowania
1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
3.

Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I
Art. 19 ust.3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

5. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
– zgodnie z SPO – 4
6. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania
6.

Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego
wystąpienia – zgodnie z SPO – 20
Art. 19 ust.3

7.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Zespół Radców Prawnych
Współudział w opracowaniu zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na
obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Art.23 ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Wydział Gospodarki Mieniem Gminy Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska
1.

Współdziałanie z Powiatowym Inspektoratem Weterynaryjnym w zakresie rozpoznawania i
monitorowania sytuacji epizootycznej.
Ocenianie i dokumentowanie szkód

2.

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4
oraz art. 23 i 29

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz.U.07.44.287 j.t.).

Art. 2 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Inne podmioty gminne
Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej związane z:
1)
2)

izolacją rejonu i miejsca zdarzenia;
organizacją ruchu w rejonie zagrożenia;

3)

pilotowaniem transportów z padłymi zwierzętami oraz materiałami do badań;

4)

egzekwowaniem przestrzegania przepisów wydanych w związku ze zwalczaniem choroby
zakaźnej;
prowadzeniem czynności dochodzeniowo-śledczych.

5)

189

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Podejmowanie działań interwencyjnych związanych przede wszystkim z dezynfekcją i
dekontaminacją zgodnie z ustaleniami Powiatowego Lekarza Weterynarii

Art. 19 ust. 1a

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.
z późn. zm.)

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 12 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM LUB WYSTĄPIENIA CHOROBY ROŚLIN.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

Art. 19, ust. 4 i 5
Art. 19, ust. 1

3. Udział w pracach komisji powołanej przez Wojewodę określającej zakres i wysokość szkód i
Art. 2 i 19

strat
4.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.

Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1.

Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

2.

Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela.

Art. 22
Art. 20 i 21

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Gminne Centrum Reagowania
1.

Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
Art. 19 ust.3

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych–
zgodnie z SPO – 4

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Zespół Radców Prawnych
Współudział w opracowaniu zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na
obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Art.23 ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Wydział Gospodarki Mieniem Gminy Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska
Ocenianie i dokumentowanie szkód, monitorowanie występujących zagrożeń środowiska

Art. 2 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Inne podmioty gminne

Straż Miejska w Gogolinie
1.

Wymiana informacji z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego nt. sytuacji w terenie

2.

Współpraca z Wojewódzkimi Inspektoratem Transportu Drogowego w zakresie urzędowej
kontroli roślin i produktów roślinnych na drogach.

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 13 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
Art. 19, ust. 4 i 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

3.

Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21

Art. 14, ust. 2, pkt 4

4.

Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23

Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz.U.02.62.558 z późn. zm.).

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1.

Realizacja zadań na obszarze gminy wynikających z rozporządzenia o wprowadzeniu stanu
wyjątkowego

2.

Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17

3.

Realizacja zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze
zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela

Art. 9 pkt 2
Art. 22
Art. 20 i 21
Art. 15, 21, 22

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
(Dz.U.02.113.985 z późn. zm).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz.U.02.62.558 z późn. zm.).
1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz.U.02.62.558 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie
wyjątkowym (Dz.U.02.113.985 z późn. zm).

Gminne Centrum Reagowania
1.

2.

Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym– zgodnie z
SPO – 9G
Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4.

5.

Art. 19 ust.3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych –
zgodnie z SPO – 4
Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania
6.

Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego – zgodnie z SPO – 11

7.

Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego
wystąpienia – zgodnie z SPO – 20
Art. 19 ust.3

8.
9.

Organizacja ewakuacji ludności z zagrożonego rejonu – zgodnie z „Planem ewakuacji
(przyjęcia) ludności II stopnia Gminy Gogolin
Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
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
(Dz.U.09.175.1362 j.t.).

Wydział Organizacyjno – Prawny
Współudział w opracowaniu zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na
obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18

Art.23 ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz. U. Nr 62 poz. 558 z późn. zm.)

Wydział Gospodarki Mieniem Gminy Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowiska
1.
2.

Ocenianie i dokumentowanie szkód
Monitorowanie występujących zagrożeń środowiska

Art. 2 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Inne podmioty gminne
Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas pożaru – zgodnie z PZK – 3

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Działania Ochotniczych Straży Pożarnych podczas pożaru – zgodnie z PZK – 2

Art. 19 ust. 1a

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.)
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie
Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej.

Art. 2 ust.2, art. 7, art. 18

Ustawa z dnia 12 marca 2001 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 j.t.)

JEŻELI, W WYNIKU AKTU TERRORYSTYCZNEGO ZAISTNIEJE ZAGROŻENIE(…) – TO POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z (…)
JAK NIŻEJ:
POWODZIE – PRK – 1
POŻARY – PRK – 2
SKAŻENIA CHEMICZNO-EKOLOGICZNE – PRK – 6
ZDARZENIA RADIACYJNE – PRK – 7
ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE I EPIDEMIA – PRK – 8
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE ENERGII – PRK – 9.1
ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE GAZU – PRK – 9.3

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ – PRK – 9.4

UPRAWNIENIA I PODSTAWY PRAWNE WYMIENIONE SĄ W
POSZCZEGÓLNYCH PROCEDURACH REAGOWANIA
KRYZYSOWEGO (PRK)

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE 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 CHOROBY ROŚLIN – 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 GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
2.

3.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego – w tym
koordynowanie przedsięwzięć w zakresie przesyłania informacji, danych, wiadomości
pomiędzy podmiotami ratowniczym
Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21

Art. 19, ust. 4 i 5

Art. 19, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 14, ust. 2,
pkt 4

Gminne Centrum Reagowania
1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
3.

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego, starostę krapkowickiego i burmistrza Gogolina –
zgodnie z SPO – 4

4.

Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I

5.

Opracowywanie i przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń dla mieszkańców terenów
pozbawionych dostępu do sieci teleinformacyjnych – zgodne z SPO – 7

6.

Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP

Art. 19 ust.3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)zm.).

Art. 14, ust. 6

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

INNE PODMIOTY GMINNE

Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas awarii sieci teleinformatycznych – zgodnie z PZK-3

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

197

PRK – 15 – POSTĘPOWANIE PODCZAS STRAJKÓW, ZAMIESZEK I DEMONSTRACJI.
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

URZĄD MIEJSKI W GOGOLINIE
Burmistrz Gogolina
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
2.

Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.

3.

Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
RP– zgodnie z SPO – 21

4.

Prowadzenie negocjacji i rozmów.

Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Art. 19, ust. 1
Art. 14, ust. 2, pkt 4
Art. 8

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.).
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych (Dz.U.91.55.236 z późn. zm)

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU WYJĄTKOWEGO – REALIZACJA NW. ZADAŃ:
Realizacja zadań wynikających z rozporządzeń Wojewody na okoliczność wprowadzenia stanu
wyjątkowego na obszarze gminy Gogolin

Art. 9 pkt 2

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
(Dz.U.02.113.985).

Art. 19 ust.3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Gminne Centrum Reagowania
1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
3.

4.

Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego, starostę krapkowickiego i Burmistrza Gogolina –
zgodnie z SPO – 4
Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I

5.

Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP

)

Art. 14, ust. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 ze zm.).

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

Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
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
(Dz.U.09.175.1362 j.t.).
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Inne podmioty gminne
Straż Miejska w Gogolinie
Działania Straży Miejskiej podczas strajków, zamieszek i demonstracji – zgodnie z PZK – 3

Art. 1 i 6

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. Nr 123 poz.779 z późn. zm.)

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Gogolin
Podjęcie działań interwencyjnych w przypadku
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi

zagrożenia

pożarowego

lub

skażenia

Art. 19 ust. 1a

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 Nr 178, poz. 1380 j.t.
z póź. zm.)
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9.4. STANDARDOWE PROCEDURY OPERACYJNE.
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WYKAZ
standardowych procedur operacyjnych (SPO)
Numer
procedury
SPO – 1
SPO – 2
SPO – 3
SPO – 4
SPO – 5

Nazwa procedury

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym
Informowanie ludności o zagrożeniach
Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu
albo o możliwości takich przekroczeń
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 – 9A Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego –
intensywne opady deszczu, roztopy, zagrożenie powodziowe
SPO – 9B Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – silne
burze, silne wiatry, zawieje, zamiecie śnieżne
SPO – 9C Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – upały,
silne mrozy
SPO – 9D Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej awarii przemysłowej
SPO – 9E Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowej
SPO – 9F Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie budowlanej
SPO – 9G Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym
SPO – 9H Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym
SPO – 9I
Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń
SPO – 9J Działanie centrum zarządzania kryzysowego w ramach krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania
SPO – 10 Działanie wojewódzkiej drużyny wykrywania zagrożeń radiacyjnych
SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego
SPO – 12 Ocenianie i dokumentowanie szkód
SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz praw
człowieka i obywatela
SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej

Strona
203
205
207
209
211
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231
233
235
237
239
241
242
244
245
246
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Numer
procedury
SPO – 15
SPO – 16
SPO – 17
SPO – 18
SPO – 19
SPO – 20
SPO – 21
SPO – 22
SPO – 23
SPO – 24
SPO – 25
SPO – 26
SPO – 27
SPO – 28
SPO – 29
SPO – 30
SPO – 31
SPO – 32
SPO – 33
SPO – 34
SPO – 35
SPO – 36
SPO – 37
SPO – 38
SPO – 39
SPO – 40
SPO – 41

Nazwa procedury

Strona

Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii
Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym
Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych
Opracowywanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw
człowieka i obywatela
Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych
Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych
Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego
Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
Wydanie rozporządzenia wojewody, w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa
Ogłaszanie przez wojewodę stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii
Wprowadzanie obowiązkowych szczepień podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego
Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym
Podwyższanie stanu gotowości szpitali
Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych
Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w przypadku strajku pracowników
systemu
Opracowanie wniosku do ministra gospodarki w sprawie zwiększenia dostaw paliwa – zmniejszenia zapasów
Wydawanie upoważnień do zakupy paliw i nadzorowanie ich dystrybucji
Udzielanie pomocy turystom w powrocie do kraju
Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie pełnomocnika do kierowania działaniami
Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym
Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie komisarza rządowego
Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczania działalności edukacyjnej
Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia osób
Wprowadzanie cenzury
Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem
Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych

247
248
249
253
254
255
257
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
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SPO – 1

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

ORGANIZOWANIE PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA LUDNOŚCI

Podmiot
opracowujący

GCR

I.

Cel procedury
Określenie sposobu organizowania punktu informacyjnego.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz Gogolina/Gminne Centrum Reagowania (GCR), Rzecznik Prasowy Burmistrza Gogolina, wyznaczeni (merytoryczni),
pracownicy Urzędu Miejskiego.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia
Powstanie zdarzenia
wymagającego
zorganizowania punktu
informacyjnego dla
ludności.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Zakończenie pracy punktu Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
informacyjnego.
(Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.)
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Podjęcie decyzji o uruchomienia punktu informacyjnego dla ludności w Gminnym Centrum Zarządzania
Kryzysowego.

Wykonawcy
 Burmistrz
 Naczelnik GCR.

2. Zorganizowanie punktu informacyjnego, wyznaczenie kierownika, osób do pracy zmianowej, wydanie
dokumentów oraz udzielenie instruktażu z zakresu i sposobie przekazywania informacji.

3. Uruchomienie punktu informacyjnego (w czasie 1 godziny):
1) powiadomienie rzecznika prasowego Burmistrza w celu przekazania tej informacji do mediów;
2) powiadomienie wyznaczonych pracowników wydziałów Urzędu Miejskiego.

 Naczelnik GCR.

4. Przekazywanie informacji osobom obsługującym punkt informacyjny dla ludności

5. Nadzorowanie pracy punktu informacyjnego.

6. Ciągłe zbieranie informacji niezbędnych do informowania mieszkańców gminy oraz rodzin osób
poszkodowanych nie będących mieszkańcami gminy o liczbie osób poszkodowanych (rannych i do  Burmistrz
którego szpitala zostali przetransportowani oraz o ofiarach zdarzenia), zasadach zachowania się w  Naczelnik GCR..
rejonie zdarzenia i innych informacji stosownie do powstałego zdarzenia.

7. Podjęcie decyzji o zakończeniu pracy punktu informacyjnego.

 Burmistrz
 Naczelnik GCR
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

PRZEKAZYWANIE LUDNOŚCI INFORMACJI WYPRZEDZAJĄCEJ
O ZDARZENIU RADIACYJNYM

Podmiot
opracowujący

GCR

SPO – 2

I.

Cel procedury
Przekazanie informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Naczelnik GCR we współdziałaniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (PPIS), Zespół Radców Prawnych
Urzędu, Rzecznik Prasowy.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Podjęcie informacji
o możliwości wystąpienia
zdarzenia radiacyjnego

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Komunikat wyprzedzający  Art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
(Dz.U.07.42.276 j.t.);
dla ludności w drodze aktu
 § 6 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie
prawa miejscowego.
informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych
(Dz.U. Nr 102. poz.1065 z późn. zm.).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie od WCZK poprzez PCZK informacji wyprzedzającej dla ludności – rozporządzenia
Wojewody, przebywającej na zagrożonych terenach:
1) które mogą być dotknięte skutkami zdarzeń radiacyjnych powstałych poza terytorium RP;
 Naczelnik GCR.
2) na których mogą wystąpić inne zdarzenia radiacyjne, w wyniku czego może dojść do
 Burmistrz
znaczących uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska lub wystąpienia w
środowisku znacząco podwyższonych poziomów mocy dawki promieniowania jonizującego.
2. Przekazanie rozporządzenia Wojewody do gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów,
 Burmistrz
Przewodniczących Zarządów Dzielnic Gogolina oraz zakładów pracy, celem jego rozpowszechnienia.
 Naczelnik GCR
3. Przekazanie rozporządzenia Wojewody do lokalnych środków masowego przekazu (ustawowy
obowiązek jego bezpłatnego opublikowania),
Publikacja rozporządzenia w lokalnych mediach: - radio OPOLE, w miarę posiadanego czasu
publikacja rozporządzenia w prasie lokalnej .

 Naczelnik GCR,

 Rzecznik Prasowy,
4. Umieszczenie treści rozporządzenia Wojewody na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gogolinie  Naczelnik GCR,
5. Przekazanie rozporządzenia Wojewody do Straży Miejskiej celem przekazania jego treści ludności na
 Naczelnik GCR,
terenach zagrożonych (poprzez urządzenia nagłaśniające na pojeździe oraz wywieszenie na tablicach
 Komendant Straży Miejskiej,
ogłoszeń).
6. Uruchomienie systemu SISMS do informowania ludności o występującym zdarzeniu
7. Wydrukowanie treści rozporządzenia w formie ulotek i dystrybuowanie w strefach zagrożonych.

 Naczelnik GCR
 Rzecznik Prasowy.

8. Uruchomienia punktu informacyjnego dla ludności w Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego –
zgodnie z SPO - 1

 Burmistrz
 Naczelnik GCR

9. Opublikowanie rozporządzenia Wojewody zmieniającego lub uchylającego rozporządzenie
przekazujące informacje wyprzedzające.

 Naczelnik GCR
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SPO – 3

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH

Podmiot
opracowujący

GCR

I.

Cel procedury
Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Naczelnik GCR , Rzecznik Prasowy, Naczelnik Wydziału Promocji, Komendant Straży Miejskiej, Komendant Gminny OSP,
Komendant Powiatowy PSP.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wyjścia

Potrzeba przekazania
Poinformowanie ludności.
informacji dla ludności
w związku z zaistnieniem
lub możliwością zaistnienia
zagrożenia.

Podstawy prawne realizacji procedury
 Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 § 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej
wiadomości przez komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U. Nr.78. poz. 712 z późn. zm).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego
poprzez wymianę informacji z Powiatowym i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.
 Naczelnik GCR.
2. Przyjęcie, weryfikacja i przygotowanie informacji.
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 dyrektorów gminnych jednostek
organizacyjnych;
2) przekazywanie informacji do mediów przez GCR lub rzecznika prasowego Burmistrza,
3) umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego;
4) rozpowszechnianie ulotek, rozplakatowanie obwieszczeń;
5) przekazywanie informacji dla ludności z wykorzystanie systemu SISMS ;
6) wykorzystanie urządzenia głośnomówiące Straży Miejskiej do informowania mieszkańców;
7) uruchomienie syren alarmowych jednostek OSP funkcjonujących w systemie DSP

 Burmistrz,
 Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego,
 Rzecznik Prasowy Burmistrza,
 Naczelnik GCR,
 Dyrektorzy GJO

4. Na polecenie Burmistrza zorganizowanie punktu informacyjny dla ludności, – zgodnie z SPO – 1
5. Przekazanie informacji do:
 Naczelnik GCR
1) organów administracji publicznej,
2) sołtysów, przewodniczących zarządów dzielnic Gogolina, miejscowych zakładów pracy, gminnych
jednostek organizacyjnych
3) Podanie do publicznej wiadomości informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4
czerwca 2002 r. w zakresie:
1) rejestru substancji niebezpiecznych znajdujących się na obszarze powiatu,
2) zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku, których lokalizacja może zwiększyć
 Komendant Powiatowy
prawdopodobieństwo wystąpienia awarii przemysłowej lub pogłębić jego skutki,
Państwowej Straży Pożarnej.
3) zatwierdzonych raportów o bezpieczeństwie lub ich zmianach,
4) przyjętych zewnętrznych planach operacyjno-ratowniczych,
5) instrukcji o postępowaniu mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii.
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PRZEKAZYWANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W SPOSÓB
ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY AKTÓW PRAWNYCH

Podmiot
opracowujący

GCR

SPO – 4

I.

Cel procedury
Określenie sposobu rozpowszechniania aktów prawnych.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz/, Naczelnik GCR, Rzecznik Prasowy Burmistrza, Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji,

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. 13,14 i 23 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2010 Nr 17 poz. 95
j.t.).
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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 (stosownie
do zapisów w danym akcie prawnym), Wojewody Opolskiego, starosty krapkowickiego:
1) wydrukowanie obwieszczenia;
2) powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy wydrukowanego aktu prawnego i rozesłanie do
zainteresowanych,
3) umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego;
4) przekazywanie pocztą elektroniczną do gminnych jednostek organizacyjnych oraz zakładów pracy;
5) przekazanie faksami do sołtysów, przewodniczących zarządów dzielnic Gogolina, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz zakładów pracy;
6) przekazywanie informacji do redaktorów naczelnych prasy lokalnej oraz nadawców programów
radiowych i telewizyjnych,
7) przeprowadzanie konferencji prasowej.
3. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych Burmistrza:
1) wydrukowanie obwieszczenia;
2) powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy i rozesłanie do zainteresowanych,
3) umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
4) przekazywanie pocztą elektroniczną oraz za pomocą faksów do sołtysów, przewodniczących
zarządów dzielnic Gogolina, gminnych jednostek organizacyjnych oraz zakładów pracy;
5) przekazywanie informacji do redaktorów naczelnych prasy lokalnej oraz nadawców programów
radiowych i telewizyjnych,
6) przeprowadzanie konferencji prasowej.

Wykonawcy
 Burmistrz

 Naczelnik WPK
 Rzecznik prasowy
 Naczelnik GCR

 Naczelnik Wydziału
Informatycznego
 Zespół Radców Prawnych,
 Rzecznik Prasowy
Burmistrza
 Naczelnik GCR
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STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

INFORMOWANIE O PRZEKROCZENIACH DOPUSZCZALNYCH
ALBO ALARMOWYCH POZIOMÓW SUBSTANCJI
NIEBEZPIECZNYCH W POWIETRZU ALBO O MOŻLIWOŚCI
TAKICH PRZEKROCZEŃ

Data

10.10.2011

Podmiot
opracowujący

GCR

I.

Cel procedury
Określenie sposobu informowania ludności i zainteresowanych podmiotów

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz / Gminne Centrum Reagowania (GCR), Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK),
Rzecznik Prasowy Burmistrza, Naczelnik Wydziału Promocji, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia

Wyjścia

Wystąpienie lub ryzyko
wystąpienia przekroczeń
dopuszczalnych lub
alarmowych poziomów
substancji w powietrzu.

Poinformowanie ludności
i zainteresowanych
podmiotów.

Podstawy prawne realizacji procedury
 Art. 28, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska (Dz. U. z 2007 Nr 44, poz. 287 j.t.);
 Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Powzięcie
informacji o wystąpieniu lub ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub  Naczelnik GCR.
alarmowych poziomów substancji w powietrzu.
 PPIS
2. Podjęcie decyzji o niezwłocznym powiadomieniu ludności i podmiotów korzystających ze środowiska,

 Burmistrz

3. 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;
 Naczelnik GCR,
2) prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, obszaru,
 Rzecznik Prasowy Burmistrza,
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.

4. Podjęcie decyzji o uruchomieniu pracy punktu informacyjnego zgodnie z SPO – 1.

5. Przekazanie komunikatów odwołujących zagrożenia na podstawie informacji od WCZK







Burmistrz,
Rzecznik Prasowy Burmistrza,
Naczelnik GCR.
Rzecznik Prasowy,
Naczelnik GCR
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OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE O ZAGROŻENIACH
WYNIKAJĄCYCH ZE ZJAWISK HYDROMETEOROLOGICZNYCH

Podmiot
opracowujący

GCR

SPO – 6

I.

Cel procedury
Określenie sposobu ostrzegania i alarmowania ludności o zjawiskach hydrometeorologicznych.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz/Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania, Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Rzecznik Prasowy Burmistrza,
Kierownik Wojewódzkiego,

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Wystąpienie zagrożenia
hydrometeorologicznego
na obszarze co najmniej
dwóch powiatów lub
w sytuacji gdy Starosta
pierwszy uzyska
informację o zagrożeniu na
terenie gminy lub powiatu.

Ostrzeżenie,
zaalarmowanie ludności,
wprowadzenie pogotowia
albo
alarmu
przeciwpowodziowego.

 Art. 31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z
2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)
 § 2, ust. 1, pkt 37 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie podmiotów, którym państwowa służba hydrologicznometeorologiczna i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane
przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i
częstotliwości ich przekazywania (Dz.U.07.158.1114).

IV. Opis postępowania
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji od IMGW 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.

 Naczelnik GCR

4. Ocena, czy sytuacja wymaga zaalarmowania lub ostrzeżenia ludności oraz powiadomienie Burmistrza.
5. Dalsze postępowanie zgodnie z decyzją o ostrzeżeniu, alarmowaniu ludności lub wprowadzeniu
pogotowia albo alarmu przeciwpowodziowego.
6. Opracowanie informacji do sołtysów, przewodniczących zarządów dzielnic Gogolina, gminnych
jednostek organizacyjnych, zakładów pracy
W komunikacie należy uwzględnić:
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. Przekazanie informacji (co najmniej dwoma środkami łączności – faks, telefon, SISMS):
1) sołtysów, przewodniczących zarządów dzielnic Gogolina
2) gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów pracy

W przypadku:
 alarmowania: Szef GZZK
 ostrzegania: Naczelnik GCR
 Naczelnik GCR,
 Szef GZZK

8. Sprawdzanie, czy informacja o wprowadzeniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego doszła do
 Naczelnik GCR
adresatów.
9. Po ustaniu zagrożenia podjęcie decyzji o odwołaniu:
1) pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego,
2) zagrożeń meteorologicznych.
10. Odwołanie zagrożeń, pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego.

 Burmistrz
 Naczelnik GCR.
 Naczelnik GCR
 Szef GZZK
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OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI

Podmiot
opracowujący

GCR

Cel procedury
Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia

I.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz/Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania, Rzecznik Prasowy Burmistrza we współpracy z rzecznikami prasowymi służb,
inspekcji i straży),

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Ostrzeżenie lub
Potrzeba przekazania
zaalarmowanie ludności.
informacji dla ludności
w związku z zaistnieniem
lub możliwością zaistnienia
zagrożenia.

Podstawy prawne realizacji procedury
 Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
 § 3, pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin (Dz.U.02.96.850);
 § 3 i 4, pkt 1. lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r.
w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych
sprawach (Dz.U.06.191.1415).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego.

Wykonawcy
 Naczelnik GCR
 powiatowe inspekcje i straże.

2. Ostrzeganie:
1) otrzymanie informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu ludności  Burmistrz,
lub środowisku oraz jej analiza i potwierdzenie;
 Naczelnik GCR,
2) sprawdzenie gminnego systemu wczesnego ostrzegania;
3) przekazanie informacji o konieczności ostrzeżenia ludności Burmistrzowi – poprzez Naczelnika
GCR
4) podjęcie decyzji przez Burmistrza o ostrzeżeniu ludności;
5) przygotowanie komunikatów ostrzegawczych;
6) ostrzeżenie ludności, przekazanie zasad postępowania w danej sytuacji.
3. Alarmowanie:
1) otrzymanie informacji o zdarzeniu zagrażającym życiu i zdrowiu ludności lub środowisku, jej analiza
 Burmistrz
oraz potwierdzenie;
 Naczelnik GCR
2) przekazanie informacji burmistrzowi - podjęcie decyzji o zaalarmowaniu ludności;
 Szef GZZK
3) zaalarmowanie ludności o grożącym niebezpieczeństwie oraz przekazanie zasad postępowania;
4) przekazanie komunikatu odwołującego zagrożenie.
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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URUCHAMIANIE I DZIAŁANIE
ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Podmiot
opracowujący

GCR

SPO – 8

I.

Cel procedury
Określenie sposobu organizacji pracy i działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) w czasie wystąpienia
sytuacji kryzysowych.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz/członkowie GZZK, Sekretarz Gminy, Naczelnik GCR, Naczelnik WA

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Powstanie zdarzenia
wymagającego
uruchomienia GZZK.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Zlikwidowanie zagrożenia i  Art. 19, ust. 4, 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U.07.89.590, z późn. zm.);
jego skutków.
 Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego
 .Regulamin Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – załącznik do
zarządzenie w sprawie powołania, składu oraz zasad działania Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

URUCHOMIENIE ZESPOŁU
1. Zwołanie posiedzenia Zespołu w trybie nadzwyczajnym – w przypadku wystąpienia zagrożeń,  Burmistrz
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz środowisko naturalne.
 Naczelnik GCR
2. Wyznaczenie miejsca pracy Zespołu.
3. Powiadomienie członków Zespołu o posiedzeniu.
4. Zabezpieczenie miejsca pracy Zespołu: odpowiednia ilość miejsc, obsługa kancelaryjna.
W sytuacji całodobowej pracy Zespołu – zabezpieczenie logistyczne.
5. Przeniesienie miejsca pracy Zespołu w przypadku jego zagrożenia lub innej przyczyny.

 Szef Zespołu
 Naczelnik GCR
 Naczelnik GCR
 Naczelnik WA
 Szef Zespołu

6. Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej i miejsc pracy dla członków GZZK oraz osób zaproszonych
 Naczelnik WA.
do pracy zespołu.
DZIAŁANIE ZESPOŁU
1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne
 Burmistrz
i prognozowanie tych zagrożeń.
 GZZK.
2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania,
zmiany lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.
 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 Burmistrza lub na jego polecenie –
 GZZK
wyznaczenie swoich przedstawicieli do całodobowego dyżurowania w GCZK.
6. Podjęcie decyzji o odwołaniu cyklicznych posiedzeń GZZK lub dyżurów wyznaczonych przedstawicieli.  Burmistrz
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DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
– W STANIE NORMALNYM

Podmiot
opracowujący

GCR

SPO – 9

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania w stanie normalnym.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz/Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania)/ pracownicy GCR

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia
Art. 16 ust. 1 ustawy
o zarządzaniu kryzysowym.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
Realizacja działań
kompensujących skutki
(Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).
zdarzeń nie mających
znamion sytuacji
kryzysowych.
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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.

 Pracownicy GCR

4. Prowadzenie analizy otrzymanych ostrzeżeń, komunikatów i informacji.
5. Przekazanie ostrzeżeń, komunikatów i informacji – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6
6. Samodzielne podejmowanie działań w zakresie własnych kompetencji.
7. Przekazywanie Sekretarzowi Gminy-szefowi GZZK istotnych informacji oraz informacji o sposobie
podjętych działań.
8. Natychmiastowe przekazanie Sekretarzowi
wymagających koordynacji działań.

Gminy-szefowi

GZZK

informacji

o

 Naczelnik GCR

zdarzeniach

9. Prowadzenie ewidencji podejmowanych działań.
10. Udzielenie wybranych informacji mediom.

 Pracownicy GCR

11. Obsługiwanie strony internetowej GCR
12. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Centrum – na tryb pracy przewidziany w przypadku zaistnienia  Naczelnik GCR
sytuacji kryzysowej.
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DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
PO OTRZYMANIU OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNOMETEOROLOGICZNEGO – INTENSYWNE OPADY DESZCZU,
ROZTOPY ZAGROŻENIE POWODZIOWE

Podmiot
opracowujący

GCR

SPO – 9A

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania podczas intensywnych opadów deszczu, roztopów oraz zagrożenia
powodziowego lub wystąpienia powodzi.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania (GCR), pracownicy GCR.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia
Ostrzeżenie
hydrometeorologiczne –
opady deszczu, roztopy,
zagrożenie powodziowe.

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
(Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji szefowi GZZK,
a w dalszej kolejności Burmistrzowi
2. Uruchomienie grupy monitorowania sytuacji na obszarze gminy (Szef GZZK, Naczelnik GCR,
Komendant Straży Miejskiej, sołtysi zagrożonych miejscowości.
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy GCR (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur telefoniczny,
przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności.
4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
6. Monitorowanie:
1) kierunku przemieszczania się strefy opadów;
2) przekazów radarów opadowych, stacji opadowych, wodowskazowych (polskich i czeskich);
3) przepływów na wodowskazie Racibórz –Miedonia na Odrze
7. Współpraca ze stanowiskiem kierowania PSP, Policją, WZMiUW Oddział w Krapkowicach i innymi
podmiotami zaangażowanymi w działania ppow.
8. Sprawdzenie gotowości do działania i koordynacja wykorzystania gminnych OSP

Wykonawcy
 Pracownicy GCR

 Burmistrz
 Szef GZZK

 Naczelnik GCR
 Szef GZZK

9. 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.
10. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej.
11. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji
12. Redagowanie i przekazanie komunikatów do mediów lokalnych
.
13. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6
14. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

 Naczelnik GCR
 Szef GZZK.
 Naczelnik GCR
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Rodzaj
dokumentu

SPO – 9B
Nazwa
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
PO OTRZYMANIU OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNOMETEOROLOGICZNEGO – SILNE BURZE, SILNE WIATRY,
ZAWIEJE, ZAMIECIE ŚNIEŻNE

Data

10.10.2011

Podmiot
opracowujący

GCR

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Naczelnik gminnego Centrum Reagowania (GCR)/ pracownicy GCR, szef GZZK

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia
Wystąpienie zdarzenia,
które nosi znamiona sytuacji
kryzysowej.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
Realizacja działań
kompensujących skutki
(Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).
sytuacji kryzysowej.
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji szefowi GZZK,
a w dalszej kolejności Burmistrzowi
2. Uruchomienie grupy monitorowania sytuacji na obszarze gminy (Szef GZZK, Naczelnik GCR,
Komendant Straży Miejskiej, sołtysi zagrożonych miejscowości
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy GCR (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur telefoniczny,
przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności.
4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
6. Monitorowanie:
1) kierunku przemieszczania się strefy silnych wiatrów i trąb powietrznych
2) przekazów stacji meteo;
3) sytuacji określonych w komunikatach wydawanych przez IMGW.
7. Pozyskanie co 6 godz. informacji z RSHM Opole o prędkości wiatru.
8. Współpraca ze stanowiskiem kierowania PSP, Policją, WZMiUW Oddział w Krapkowicach i innymi
podmiotami zaangażowanymi w działania ppow.
9. Sprawdzenie gotowości do działania i koordynacja wykorzystania gminnych OSP,
10. 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.
11. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej.

Wykonawcy
 Naczelnik GCR

 Burmistrz
 Szef GZZK

 Naczelnik GCR
 Szef GZZK
 Skład GZZK

12. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji
13. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów lokalnych.
14. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6
15. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
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Rodzaj
dokumentu

SPO – 9C
Nazwa
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
PO OTRZYMANIU OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNOMETEOROLOGICZNEGO:
– MROZY I OPADY ŚNIEGU
– SZUSZA I UPAŁY

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania podczas:
1) mrozów i opadów śniegu;
2) suszy i upałów.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania (GCR), pracownicy GCR, szef GZZK

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia
Wystąpienie zdarzenia,
które nosi znamiona sytuacji
kryzysowej.

Wyjścia
Realizacja działań
kompensujących skutki
sytuacji kryzysowej.

Data

10.10.2011

Podmiot
opracowujący

GCR

Podstawy prawne realizacji procedury
 Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji szefowi GZZK,  Pracownicy GCR
a w dalszej kolejności Burmistrzowi
2. Uruchomienie grupy monitorowania sytuacji na obszarze gminy (Szef GZZK, Naczelnik GCR,
Komendant Straży Miejskiej, sołtysi zagrożonych miejscowości.
 Burmistrz
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy GCR (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur telefoniczny,  Naczelnik GCR
przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności.
 Szef GZZK
4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
6. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji szefowi GZZK,
a w dalszej kolejności Burmistrzowi
7. Monitorowanie:
1) przekazów stacji meteo;
2) informacji wydawane przez IMGW
3) występowania awarii sieci przesyłowych wrażliwych na niską (wysoką) temperaturę;
4) ośrodków pomocy społecznej, schroniska itp.;
5) zachorowań spowodowanych niskimi temperaturami (wysokimi temperaturami);
 Naczelnik GCR
6) kierunku przemieszczania się strefy opadów śniegu;
 Szef GZZK
7) przekazów radarów opadowych, stacji opadowych, wodowskazowych (polskich i czeskich).
8. Pozyskanie co 6 godz. informacje z RSHM Opole o wielkości opadu śniegu.
9. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji
10. 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.
11. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej.
12. Współpraca ze stanowiskiem kierowania PSP, Policją, WZMiUW Oddział w Krapkowicach i innymi
podmiotami zaangażowanymi w działania ppow.
13. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów lokalnych
 Naczelnik GCR
14. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6
 Szef GZZK
15. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych.
16. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
 Naczelnik GCR
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
PO OTRZYMANIU INFORMACJI O POWAŻNEJ AWARII
PRZEMYSŁOWEJ

Podmiot
opracowujący

GCR

SPO – 9D
Nazwa
dokumentu

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Gminnego podczas skażenia chemiczno-ekologicznego.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania (GCR), pracownicy GCR, szef GZZK

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia
Wystąpienie zdarzenia,
które nosi znamiona sytuacji
kryzysowej.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

 Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
Realizacja działań
kompensujących skutki
(Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).
sytuacji kryzysowej.
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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.
2. Weryfikacja pozyskanej informacji. Przekazanie jej szefowi GZZK oraz Burmistrzowi.

 Pracownicy GCR.

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy GCR (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur telefoniczny,
przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności.






4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
6. Monitorowanie rozwoju sytuacji – współpraca z podmiotami prowadzącymi działania ratownicze.
7. Przekazywanie informacji o zdarzeniach służbom ratowniczym.
8. 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.
9. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej.

 Naczelnik GCR
Burmistrz
Naczelnik GCR
Burmistrz
Szef GZZK

 Szef GZZK
 Naczelnik GCR

10. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji
11. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej.
12. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6
13. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

 Naczelnik GCR
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
PO OTRZYMANIU INFORMACJI O POWAŻNEJ KATASTROFIE
DROGOWO-KOLEJOWEJ

Podmiot
opracowujący

GCR

SPO – 9E
Nazwa
dokumentu

I.

Cel procedury

Określenie sposobu funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania podczas katastrofy drogowo-kolejowej.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury

Naczelnik GCR /pracownicy GCR, szef GZZK

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
(Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Przyjęcie informacji o:
1) czasie i miejscu zdarzenia;
2) rodzaju zdarzenia;
3) liczbie poszkodowanych i rannych;
4) zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt – w przypadku katastrofy drogowo-kolejowej z udziałem
niebezpiecznych substancji chemicznymi lub radiacyjnych;
5) rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – w przypadku jak wyżej;
6) zagrożeniu środowiska;
7) siłach i środkach zaangażowanych w działania;
8) dotychczasowych i planowanych działaniach.
2. Weryfikacja pozyskanej informacji. Przekazanie jej szefowi GZZK oraz Burmistrzowi.
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy GCR (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur telefoniczny,
przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności.
4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
6. Monitorowanie rozwoju sytuacji – współpraca z podmiotami prowadzącymi działania ratownicze.
7. Przekazywanie informacji o zdarzeniach służbom ratowniczym.
8. Nawiązanie kontaktu z przewoźnikiem w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym, organizacją
transportu zastępczego
9. 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.
10. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji.
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

 Pracownicy GCR.

 Burmistrz
 Szef GZZK
 Naczelnik GCR

 Szef GZZK
 Naczelnik GCR







Szef GZZK
Naczelnik GCR
Burmistrz
Rzecznik Prasowy
Naczelnik GCR
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
PO OTRZYMANIU INFORMACJI O POWAŻNEJ KATASTROFIE
BUDOWLANEJ

Podmiot
opracowujący

GCR

SPO – 9F
Nazwa
dokumentu

I.

Cel procedury

Określenie sposobu funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania podczas katastrofy budowlanej.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury

Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania (GCR)/ skład osobowy GCR, szef GZZK, kierownik OPS

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
(Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Przyjęcie informacji o:
1) czasie i miejscu zdarzenia;
2) rodzaju zniszczeń;
3) liczbie osób w obiekcie;
4) rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – jeśli w obiekcie znajdowały się
niebezpieczne substancje chemiczne;
5) zagrożeniu środowiska;
6) siłach i środkach zaangażowanych w działania;
7) dotychczasowych i planowanych działaniach.
2. Weryfikacja pozyskanej informacji. Przekazanie jej szefowi GZZK oraz Burmistrzowi.
3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy GCR (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur telefoniczny,
przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności.
4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
6. Monitorowanie rozwoju sytuacji – współpraca z podmiotami prowadzącymi działania ratownicze.
7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień:
1) strat w infrastrukturze komunalnej;
2) potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej;
3) środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.
8. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (w przypadku katastrofy budowlanej, w
wyniku której zniszczeniu uległy obiekty inżynierskie drogowe lub kolejowe).
9. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji
10. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów lokalnych
11. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6
12. Zabezpieczenie zastępczych miejsc mieszkalnych oraz pomocy rzeczowej i finansowej dla osób
poszkodowanych
13. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
14. Organizowanie i prowadzenie w miarę potrzeb konferencji prasowych.

Wykonawcy
 Pracownicy GCR.

 Naczelnik GCR
 Burmistrz
 Burmistrz
 Szef GZZK

 Szef GZZK
 Naczelnik GCR

 Burmistrz
 Rzecznik Prasowy
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
PO OTRZYMANIU INFORMACJI
O ZAMACHU TERRORYSTYCZNYM

Podmiot
opracowujący

GCR

SPO – 9G
Nazwa
dokumentu

I.

Cel procedury

Określenie sposobu funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania podczas zagrożenia terrorystycznego.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury

Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania (GCR), pracownicy GCR, szef GZZK

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
(Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).
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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, oraz liczbie osób w obiekcie;
4) zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt – w przypadku zamachu terrorystycznego z udziałem
niebezpiecznych środków chemicznych, biologicznych lub radiacyjnych;
5) rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – w przypadku jak wyżej;
6) zagrożeniu środowiska;
7) siłach i środkach zaangażowanych w działania;
8) dotychczasowych i planowanych działaniach.
2. Weryfikacja pozyskanej informacji. Przekazanie jej szefowi GZZK oraz Burmistrzowi.

 Pracownicy GCR

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy GCR (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur telefoniczny,
przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności.
4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
6. Monitorowanie rozwoju sytuacji – współpraca z podmiotami prowadzącymi działania ratownicze.
7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień:
1) strat w infrastrukturze komunalnej;
2) potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej;
8.
środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.
9. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (w przypadku zdarzenia
terrorystycznego, w wyniku którego zniszczeniu uległy obiekty inżynierskie drogowe lub kolejowe).
10. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji.
11. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów lokalnych.
12. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6
13. Zabezpieczenie zastępczych miejsc mieszkalnych oraz pomocy rzeczowej i finansowej dla osób
poszkodowanych.
14. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
15. Organizowanie i prowadzenie w miarę potrzeb konferencji prasowych.

 Burmistrz
 Naczelnik GCR
 Szef GZZK

 Naczelnik GCR

 Szef GZZK
 Naczelnik GCR

 Burmistrz
 Rzecznik Prasowy
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SPO – 9H

Rodzaj
dokumentu
Nazwa
dokumentu

I.

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
PO OTRZYMANIU INFORMACJI O ZDARZENIU RADIACYJNYM

Data

10.10.2011

Podmiot
opracowujący

GCR

Cel procedury

Określenie sposobu funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury

Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania (GCR), pracownicy GCR, szef GZZK, dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia (GOZ)

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
(Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o:
1) czasie i miejscu zdarzenia;
2) rodzaju zdarzenia;
3) liczbie poszkodowanych oraz liczbie osób w strefie zagrożenia;
4) zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt i terenu;
5) rodzaju i ilości substancji i materiału, jego radioaktywność;
6) zagrożeniu środowiska;
7) siłach i środkach zaangażowanych w działania;
8) dotychczasowych i planowanych działaniach.

 Pracownicy GCR

2. Weryfikacja pozyskanej informacji. Przekazanie jej szefowi GZZK oraz Burmistrzowi.

 Naczelnik GCR

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy GCR (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur telefoniczny,
przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności.
4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
6. Monitorowanie rozwoju sytuacji, w tym przyjmowanie informacji o zasięgu napromieniowania ludzi,
zwierząt, żywności, wody.
7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień:
1) liczby zgonów oraz liczby osób napromieniowanych;
2) potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej;
8.
środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.
9. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym o występującym stopniu napromieniowania,
10. Przygotowanie do wydania mieszkańcom (wydanie) preparatu w postaci tabletek jodowych.
11. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej.
12. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji.
13. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów lokalnych.
14. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6
15. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
16. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych.

 Burmistrz
 Naczelnik GCR
 Szef GZZK

 Szef GZZK
 Naczelnik GCR

 Naczelnik GCR
 Szef GZZK
 Rzecznik Prasowy
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SPO – 9I

Rodzaj
dokumentu
Nazwa
dokumentu

I.

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W PRZYPADKU RÓŻNYCH ZDARZEŃ

Data

10.10.2011

Podmiot
opracowujący

GCR

Cel procedury

Określenie sposobu funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania 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

Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania (GCR), pracownicy GCR, szef GZZK.
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
(Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
b.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
c.

Przyjęcie informacji o:
czasie i miejscu zdarzenia;
rodzaju zniszczeń;
liczbie osób w obiekcie;
rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – jeśli w obiekcie znajdowały się
niebezpieczne substancje chemiczne;
zagrożeniu środowiska;
siłach i środkach zaangażowanych w działania;
dotychczasowych i planowanych działaniach.
Weryfikacja pozyskanej informacji. Przekazanie jej szefowi GZZK oraz Burmistrzowi.

d. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy GCR (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur
telefoniczny, przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności.
e. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
g. Monitorowanie rozwoju sytuacji – współpraca z podmiotami prowadzącymi działania ratownicze.
h. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień:
1) strat w infrastrukturze komunalnej;
2) potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej;
3) środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.
i. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (w przypadku katastrofy
budowlanej, w wyniku której zniszczeniu uległy obiekty inżynierskie drogowe lub kolejowe).
j. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji
k. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów lokalnych
l. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6
m. Zabezpieczenie zastępczych miejsc mieszkalnych oraz pomocy rzeczowej i finansowej dla osób
poszkodowanych
n. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
o. Organizowanie i prowadzenie w miarę potrzeb konferencji prasowych.

Wykonawcy
 Pracownicy GCR.

 Naczelnik GCR
 Burmistrz
 Burmistrz
 Szef GZZK

f.

 Szef GZZK
 Naczelnik GCR

 Burmistrz
 Rzecznik Prasowy
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

DZIAŁANIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
W RAMACH KRAJOWEGO SYSTEMU WYKRYWANIA
SKAŻEŃ I ALARMOWANIA

Podmiot
opracowujący

GCR

SPO – 9J
Nazwa
dokumentu

I.

Cel procedury
Określenie sposobu funkcjonowania Gminnego Centrum Reagowania w ramach krajowego systemu wczesnego
wykrywania zagrożeń.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury

Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania (GCR), pracownicy GCR, szef GZZK skład Radiofonicznej Drużyny Alarmowania (RDA)

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia
Wprowadzenie stanów
nadzwyczajnych
oraz przeprowadzanie
ćwiczeń i treningów.

Wyjścia
Uruchomienie działania
Gminnego 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 OCK, szefów obrony
cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96 poz. 850);
 § 4, pkt 1, lit. d) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2006
r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w
tych sprawach (Dz.U. Nr 191 poz. 1415).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie zarządzenia o uruchomieniu Gminnego systemu wykrywania i alarmowania.
2. Przekazanie informacji o uruchomieniu i rozwinięciu Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania. i
Punktów Alarmowania oraz obsady Radiofonicznej Drużyny Alarmowania (RDA)
3. Uruchomianie i rozwijanie elementów Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania.

 Naczelnik GCR
 Szef OC Gminy

4. Przekazanie informacji do PCZK o uruchomieniu Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania.
5. Przyjmowanie i przekazywanie informacji, meldunków, prognoz itp.
6. Opracowanie wstępnej prognozy zagrożenia – na podstawie meldunków otrzymanych od elementów
systemu:
 Naczelnik GCR
1) wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju;
2) szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia;
3) określenie następstw zdarzenia.
7. Przekazanie prognozy rozwoju sytuacji (w tym o skażeniach) do Punktów Alarmowania, oraz
podległych i współdziałających sił ratowniczych.
8. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7
9. Opracowanie komunikatów informujących o zalecanych sposobach postępowania dla ludności.

 Naczelnik GCR
 Szef OC Gminy
 Naczelnik GCR

10. Opracowanie wniosków i propozycji dla GZZK.
11. Wymiana informacji z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz z sąsiednimi GCZK.

 Naczelnik GCR
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SPO – 10

Rodzaj
dokumentu
Nazwa
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

DZIAŁANIE WOJEWÓDZKIEJ DRUŻYNY WYKRYWANIA
ZAGROŻEŃ RADIACYJNYCH

Data

10.10.2011

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

WYKORZYSTYWANIE SPRZĘTU Z MAGAZYNU
PRZECIWPOWODZIOWEGO

Podmiot
opracowujący

GCR

SPO – 11

I.

Cel procedury
Określenie sposobu wykorzystania sprzętu OC i magazynu przeciwpowodziowego w sytuacjach kryzysowych.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz /Naczelnik GCR, pracownicy GCR

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Zaistnienie sytuacji
kryzysowej wymagającej
wsparcia sił ratowniczych
sprzętem
przechowywanym w
magazynie gminnym OC
oraz magazynie
przeciwpowodziowym.

Wyjścia
Wydanie sprzętu do
wykonania określonych
prac.

Podstawy prawne realizacji procedury
 § 3, pkt 14 rozporządzenia Radu Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U.02.96.850).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

Na szczeblu Gminy funkcjonuje:
GMINNY MAGAZYN PRZECIWPOWODZIOWY ORAZ MAGAZYN SPRZĘTU OBRONY CYWILNEJ
 Burmistrz
 Naczelnik GCR

1. Podjęcie decyzji o wsparciu sił ratowniczych sprzętem utrzymywanym w magazynie.
2. Zebranie informacji od osób i podmiotów zaangażowanych w działania ratownicze o potrzebach
sprzętu i materiałów przechowywanych w magazynie p.pow. i OC.
3. Wydanie poleceń magazynierowi w sprawie przygotowania do wydania wskazanego sprzętu
w określonym terminie.

 Naczelnik GCR
4. Przekazanie informacji o decyzji w sprawie wydzielenia sprzętu i zasadach jego użyczenia
zainteresowanego podmiotu lub osób.

do

5. Zorganizowanie, na polecenie transportu wydzielonego sprzętu do odbiorcy (jeśli odbiorca nie
posiada możliwości odbioru sprzętu lub ze względu na czas jego dostawy).
6. Przekazanie osobie upoważnionej sprzętu na podstawie wykazu za pisemnym potwierdzeniem
 Magazynier
odbioru.
7. Zgłaszanie do szefa OC Powiatu i OC Województwa konieczności uzupełnienia wydanego sprzętu i
materiałów oraz potrzeb pozyskania dodatkowego sprzętu i materiałów.
8. Prowadzenie bieżącego monitoringu i analizy potrzeb podczas występowania sytuacji kryzysowej,
zwłaszcza uzupełnień w sprzęt i materiały bezpośredniego użycia, a także po zakończeniu działań
ratowniczych.
9. Odtworzenie stanu magazynów po zakończeniu działań ratowniczych.

 Naczelnik

 Magazynier
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SPO – 12

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

OCENIANIE I DOKUMENTOWANIE SZKÓD

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

WYRÓWNYWANIE STRAT MAJĄTKOWYCH WYNIKAJĄCYCH
Z OGRANICZENIA W CZASIE STANU NADZWYCZAJNEGO
WOLNOŚCI ORAZ PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 13
Nazwa
dokumentu

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

PRZYZNAWANIE ODSZKODOWAŃ ZA PONIESIONE STRATY
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ZORGANIZOWANEJ
AKCJI SPOŁECZNEJ

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 14
Nazwa
dokumentu

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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SPO – 15

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

REFUNDOWANIE KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
UDZIELANYCH W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

WPROWADZANIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH
PO ZDARZENIU RADIACYJNYM

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 16

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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SPO – 17

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

WPROWADZANIE ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH I OSOBISTYCH

Podmiot
opracowujący

GCR

I.

Cel procedury
Określenie zasad wprowadzenia świadczeń osobistych i rzeczowych w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Burmistrz /Naczelnik GCR, Skarbnik, pracownicy GCR, sołtysi gminy Gogolin, WKU Opole, osoby wchodzące w skład akcji kurierskiej.

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wystąpienie sytuacji
kryzysowej, stanu
nadzwyczajnego i czasu
wojny

Wyjścia
Rozwój sytuacji kryzysowej
wymagającej wprowadzenia
obowiązku świadczeń
rzeczowych (jeżeli siły i
środki, którymi dysponuje
Burmistrz są
niewystarczające)

Podstawy prawne realizacji procedury
 Art. 22 ustawy z dn. 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. nr
62, poz. 558 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. nr 89,
poz. 590 z późn. zm.).
 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 (Dz. U. z
2002 r. nr 156, poz. 1301).
 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2002 r. nr
113, poz. 985).
 Art. 219 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. nr 21, poz. 205, z późn.
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Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury
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.04.203.2081).
 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).
 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)
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania
art. 5 dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U.
Nr 37, poz. 158 z późn.zm.)
 Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk
żywiołowych (Dz. U. Nr 23, poz. 93 z późn. zm.)

IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjęcie wniosku od upoważnionych organów o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych
na cele świadczeń planowanych do wykorzystania w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i
 Burmistrz
w czasie wojny oraz o świadczenia osobiste w czasie pokoju, świadczenia w razie ogłoszenia
 Naczelnik GCR
mobilizacji i w czasie wojny
2. Wydanie przez Burmistrza decyzji o przeznaczeniu do wykonania świadczeń osobistych i
rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 Burmistrz
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3. Przyjęcie od upoważnionych organów i kierowników jednostek organizacyjnych wniosku o
konieczności uruchomienia świadczeń osobistych i rzeczowych.

 Naczelnik GCR

Przedsięwzięcia

Wykonawcy

4. Uruchomienie akcji kurierskiej mającej na celu wręczenie wezwań do wykonania świadczeń
podmiotom i osobom na które zostały nałożone.
5. W razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny, nałożenie przez Burmistrza obowiązku  Burmistrz
świadczeń osobistych i rzeczowych na podstawie doraźnie zgłoszonych wniosków przez upoważnione
organy i kierowników jednostek organizacyjnych.
6. Opracowanie i doręczenie indywidualnych decyzji lub wydanie obwieszczenia Burmistrza (zbiorczo)
w sprawie nałożenia obowiązku świadczenia osobistego lub rzeczowego.
7. Uruchomienie akcji kurierskiej mającej na celu wręczenie wezwań do wykonania świadczeń
podmiotom i osobom na które zostały nałożone na podstawie doraźnie zgłoszonych wniosków.
8. W sytuacji powstania klęski żywiołowej na terenie gminy, analiza posiadanych przez Burmistrza sił i
środków oraz potrzeb koniecznych do jej zwalczania - przygotowanie propozycji uruchomienia
świadczeń.
9. W sytuacji jeżeli siły i środki, którymi Burmistrz dysponuje są niewystarczające, wprowadzenie przez 
obowiązku doraźnych świadczeń w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków 
polegających na:
1) udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypadkom;
2) udostępnieniu pomieszczenia poszkodowanym na czas niezbędny dla udzielenia pierwszej pomocy
i schronienia;
3) przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia poszkodowanych;
4) zabezpieczeniu zagrożonego inwentarza żywego (dostarczenie paszy i pomieszczenia);
5) pełnieniu warty w celu zapobieżenia rozszerzaniu się klęski;
6) wykonywaniu określonych robót;
7) dostarczeniu narzędzi potrzebnych przy prowadzeniu akcji;
8) dostarczeniu środków przewozowych wraz z niezbędnym inwentarzem pociągowym

Naczelnik GCR
Szef GZZK
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10. Zawiadomienie Wojewodę o nałożeniu doraźnych świadczeń w celu zwalczania klęsk żywiołowych i

likwidacji ich skutków


Naczelnik GCR
Inspektor GCR
Wykonawcy

Przedsięwzięcia
11. Wydanie przez Burmistrza zarządzenia w celu powołania świadczeń ogłaszanego w sposób
zwyczajowo przyjęty w gminie, lub wydanie wezwań skierowanych do określonych osób.
W zarządzeniu (wezwaniu) należy podać:
1) podstawę prawną powołania;
2) określenie rodzaju świadczeń;
3) miejsce, dzień i godzinę osobistego stawiennictwa (dostarczenia, udostępnienia przedmiot
świadczeń itp.);
4) przypuszczalny czas trwania świadczeń;
5) skutki prawne niedopełnienia obowiązku świadczeń.
12. Doręczenie wezwań osobom na które zostały nałożone świadczenia.
13. W przypadku gdy zwłoka grozi niebezpieczeństwem, ogłoszenie wezwania ustnie. Wezwanie to na
żądanie osoby interesowanej potwierdza się następnie na piśmie.




Naczelnik GCR
Inspektor GCR

14. Prowadzenie w czasie pokoju rejestru wykonanych świadczeń na podstawie pisemnych
zawiadomień przekazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych, na rzecz których te
świadczenia zostały wykonane.
15. Prowadzenie w czasie pokoju rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń
osobistych.
16. Pokrycie przez gminę kosztów paliwa i innych materiałów, użytych w związku z wykorzystaniem
środków przewozowych i narzędzi (maszyn), dostarczanych w wykonaniu obowiązku świadczeń od

chwili ich przejęcia dla celów akcji do chwili ich zwrotu.
17. Zwrot właścicielom przedmiotów świadczeń po ustaniu potrzeby ich wykorzystywania.
18. Wypłacenie przez gminę ryczałtu za używanie przedmiotu świadczenia rzeczowego do zwalczania
klęski żywiołowej i jej skutków na terenie gminy.

Skarbnik



Naczelnik GCR



Skarbnik
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

OPRACOWYWANIE ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE
WPROWADZENIA CZASOWYCH OGRANICZEŃ NA OBSZARZE
ZAGROŻENIA, W TYM PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 18
Nazwa
dokumentu

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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SPO – 19

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

POZYSKIWANIE OSADZONYCH W ZAKŁADACH KARNYCH

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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SPO – 20

Rodzaj
dokumentu
Nazwa
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ WOLONTARIATU PODCZAS
PROGNOZOWANEGO ZAGROŻENIA I JEGO WYSTĄPIENIA

Data

10.10.2011

Podmiot
opracowujący

GCR

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 /Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK), Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania (GCR), naczelnik
Wydziału Administracyjnego (WA)

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia
Sytuacja powodująca
wzmocnienie
prowadzących działania
ratowniczego
dodatkowymi siłami –
podczas wystąpienia
innych zagrożeń.

Wyjścia
Przywrócenie
bezpieczeństwa
obywateli i porządku
publicznego, oraz
zapewnienie koordynacji
i kontroli funkcjonowania
administracji rządowej.

Podstawy prawne realizacji procedury
 Art. 19 ust.3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

Burmistrz poprzez GCR (GZZK) monitoruje sytuację w zakresie zabezpieczenia działań ratowniczych.  Burmistrz
 Naczelnik GCR
1. Opracowanie decyzji o kierowaniu wolontariatu w rejony zagrożone w celu wzmocnienia  Zespół Radców Prawnych
prowadzących działania ratownicze.
 Szef GZZK.
2. Wydanie przez Burmistrza Gogolina decyzji o skierowaniu w zagrożone rejony dodatkowych sił.

 Burmistrz

3. Ubezpieczenie skierowanych osób od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 Firma ubezpieczeniowa.

4. 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.

 Naczelnik GCR
 Naczelnik WA,
.

5. Przeszkolenie w zakresie BHP:
1) przed podjęciem pracy;
2) na miejscu pracy.

 Kierujący akcją ratunkową lub
osoba przez niego wyznaczona.

6. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie:
1) wyżywienia wolontariuszy;
2) zabezpieczenia warunków pracy.

 Burmistrz lub organ
administracji, na rzecz którego
świadczono pracę.
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SPO – 21

Rodzaj
dokumentu
Nazwa
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

WSPARCIE DZIAŁAŃ ODDZIAŁAMI I PODODDZIAŁAMI
SIŁ ZBROJNYCH

Data

10.10.2011

Podmiot
opracowujący

GCR

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/Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania (GCR),

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Powstanie zdarzenia
wymagającego wsparcia
cywilnych sił i środków
ratowniczych przez
oddziały i pododdziały Sił
Zbrojnych.

Zakończenie działań
oddziałów i pododdziałów
Sił Zbrojnych.

 Art. 25 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U. Nr 89. poz. 590, z późn. zm.);
 § 2 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 (Dz.U. Nr 41
poz. 347);
 Art. 18 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U Nr 62
poz. 558);
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Monitorowanie i ocenianie efektywności działań ratowniczych podczas akcji ratunkowej.
2. Sporządzenie wniosku do Wojewody o udział wojska do wsparcia sił i środków biorących udział w akcji
ratunkowej. Określenie zadań dla oddziałów i pododdziałów wojskowych – stosownie do ich
przygotowania specjalistycznego, zgodnie z powiatowym planem zarządzania kryzysowego. Do zadań
tych 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;
pomocy
medycznej
i
wykonywanie
zadań
sanitarnohigienicznych
i
15) udzielanie
przeciwepidemicznych
3. Podjęcie decyzji o wystąpieniu do Wojewody o wsparcie siłami i środkami wojska.

Wykonawcy
 Naczelnik GCR
 Szef GZZK.

 Burmistrz
 GZZK,
 Naczelnik GCR

 Burmistrz
 Naczelnik GCR

4. Przesłanie wniosku do Wojewody
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

5. Po otrzymaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej od Wojewody o skierowaniu pododdziałów do
wsparcia akcji ratunkowej – koordynacja działań w tym zakresie.
 Burmistrz
6. Wskazanie celów dowódcy wydzielonego pododdziału do wsparcia akcji ratunkowej, zgodnie  Szef GZZK
z zakresem podanym przez Wojewodę.
 Naczelnik GCR
.
7. Organizacja logistycznego zabezpieczenia działań wydzielonych pododdziałów SZ.
8. Podjęcie decyzji o zakończeniu działania przez wydzielone pododdziały SZ.
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

WSPARCIE EWAKUACJI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 22

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO STAROSTĘ KRAPKOWICKIEGO I PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

WNIOSKOWANIE O WPROWADZENIE
STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 23

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z UWZGLĘDNIENIEM PROPOZYCJI BURMISTRZA

261

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

WYDANIE ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY,
W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU WYJĄTKOWEGO
TYLKO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 24

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

OGŁASZANIE PRZEZ WOJEWODĘ STANU ZAGROŻENIA
EPIDEMICZNEGO LUB EPIDEMII

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 25

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

WPROWADZANIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ PODCZAS
STANU EPIDEMII LUB ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Podmiot
opracowujący

PCZK

SPO – 26

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ STAROSTE KRAPKOWICKIEGO (PPIS)
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

URUCHAMIANIE MIEJSC KWARANTANNY I IZOLACJI
WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM LOGISTYCZNYM

Podmiot
opracowujący

PCZK

SPO – 27

NA TERENIE GMINY NIE PRZEWIDUJE SIĘ MIEJSC KWARANTANNY I IZOLACJI
PROCEDURA NIE JEST REALIZOWANA PRZEZ BURMISTRZA GOGOLINA

I
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SPO – 28

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

PODWYŻSZANIE STANU GOTOWOŚCI SZPITALI

Podmiot
opracowujący

PCZK

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ STAROSTĘ KRAPKOWICKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ JEDNOSTEK SYSTEMU
PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 29

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ JEDNOSTEK SYSTEMU
PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO
W PRZYPADKU STRAJKU PRACOWNIKÓW SYSTEMU

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 30

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

OPRACOWANIE WNIOSKU DO MINISTRA GOSPODARKI
W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA DOSTAW PALIWA
– ZMNIEJSZENIA ZAPASÓW

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 31

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO I GMINY
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

WYDAWANIE UPOWAŻNIEŃ DO ZAKUPU PALIW
I NADZOROWANIE ICH DYSTRYBUCJI

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 32

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

UDZIELANIE POMOCY TURYSTOM
W POWROCIE DO KRAJU

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 33

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

ZAWIESZANIE ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO I WYZNACZANIE PEŁNOMOCNIKA
DO KIEROWANIA DZIAŁANIAMI

Podmiot
opracowujący

OUW
– BDG

SPO – 34

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA

272

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

KONTROLOWANIE FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W STANIE WYJĄTKOWYM

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 35

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA

273

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

ZAWIESZANIE ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO I WYZNACZANIE KOMISARZA RZĄDOWEGO

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 36

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

OGRANICZANIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ
W DRODZE ROZPORZĄDZENIA, POPRZEZ OKRESOWE
ZAWIESZANIE DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH

Podmiot
opracowujący

OUW
– KOŚW

SPO – 37

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
I
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

POSTĘPOWANIE I WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWACH
ODOSOBNIENIA OSÓB

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 38

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA

276

SPO – 39

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

WPROWADZANIE CENZURY

Podmiot
opracowujący

OUW
– BDG

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
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Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

REALIZOWANIE USŁUG POCZTOWYCH
NA OBSZARACH OBJĘTYCH ZAGROŻENIEM

Podmiot
opracowujący

OUW
– WBiZK

SPO – 40

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA

278

SPO – 41

Rodzaj
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

URUCHAMIANIE ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH

Podmiot
opracowujący

PCZK

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ STAROSTĘ KRAPKOWICKIEGO
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA
I
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9.5. WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI UCZESTNICZĄCYMI
W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA
WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ
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WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI UCZESTNICZĄCYMI W DZIAŁANIACH W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ
GMINNE CENTRUM REAGOWANIA
SYTUACJA
KRYZYSOWA








POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

pełni dyżur w celu zapewnienia całodobowego przepływu
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej, w tym gmin sąsiednich, współdziała z
podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i
humanitarne.

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
SĄSIEDNICH GMIN

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE
przyjmuje informację o zdarzeniu i przekazuje ją burmistrzowie,
uruchamia procedury zawarte w Gminnym Planie Zarządzania
Kryzysowego,
utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami)
zaangażowanymi w działania,
na bieżąco informuje Burmistrza o realizowanych i planowanych
działaniach.

GMINNE JEDNOSTKI OSP


GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE



BURMISTRZ

PODMIOT WIODĄCY
- w zależności od rodzaju zagrożenia
SZEF WŁAŚCIWEJ SŁUŻBY – kieruje bezpośrednimi
działaniami przywracającymi stan normalnego
funkcjonowania
 przyjmuje i realizuje wspólny wariant działania,
 wydaj 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 GCR (GZZK).

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.


















kieruje realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie
Zarządzania Kryzysowego,
uruchamia Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego,
wydaje stosowne akty prawa miejscowego,
ogłasza stan pogotowia/alarmu przeciwpowodziow.,
zarządza ewakuację
koordynuje działania zaangażowanych sił organów
administracji publicznej i innych podmiotów,
wnioskuje do Wojewody o wsparcie działań
oddziałami Sił Zbrojnych RP, o wprowadzenie stanu
klęski żywiołowej itp.



Utrzymanie gotowości do działań, monitorowanie
sytuacji,
udział w działaniach ratowniczych, ewakuacji
ludności i mienia,
współdziałanie z GCR w zakresie prowadzenia
działań

STRAŻ MIEJSKA





Monitorowanie sytuacji w terenie,
ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego,
ochrona mienia i urządzeń użyteczności publicznej,
współdziałanie z GCR (GZZK) w zakresie wymiany
informacji.

WYDZIAŁY I BIURA URZĘDU MIEJSKIEGO
w obszarze opiniodawczo-doradczym
Zespół Radców Prawnych,
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji,
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym,
Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowisk
Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji,
Wydział Spraw Obywatelskich i USC
Wydział ds. Informatyki
Gminne Centrum Reagowania

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 przedstawia na posiedzeniu dotychczasowy rozwój
sytuacji, przebieg działań, prognozy i potrzeby,
 przygotowuje propozycje działań dotyczących
wykonania zadań,
 przekazuje do wiadomości publicznej informacje
związane z zagrożeniem – we współdziałaniu z
Gminnym Centrum Reagowania

LEGENDA:
OBSZAR DECYZYJNY
OBSZAR WYMIANY INFORMACJI
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WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI UCZESTNICZĄCYMI W DZIAŁANIACH PODCZAS STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ

BURMISTRZ

STAROSTA/ WOJEWODA

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,
kieruje realizacją stosownych zadań ujętych w Gminnym
Planie Zarządzania Kryzysowego,
koordynuje działania administracji samorządowej,
zawiesza organy jednostek samorządu terytorialnego
i wyznacza pełnomocnika do kierowania działaniami,
wyznacza podmiot wiodący – w zależności od rodzaju
zagrożenia, które skutkowało wprowadzenie 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 do Wojewody o wsparcie działań oddziałami Sił
Zbrojnych RP.

WYDZIAŁY I BIURA URZĘDU STAROSTWA
POWIATOWEGO
w obszarze opiniodawczo-doradczym
Zespół Radców Prawnych,
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym,
Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowisk
Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji,
Wydział Spraw Obywatelskich i USC
Wydział ds. Informatyki
Gminne Centrum Reagowania

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA





pełni dyżur w celu zapewnienia całodobowego przepływu
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej, w tym gmin sąsiednich,
współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
poszukiwawcze i humanitarne.

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE
przyjmuje informacje o sytuacji i przekazuje je burmistrzowi,
uruchamia procedury zawarte w Gminnym Planie Zarządzania
Kryzysowego na okoliczność wprowadzenia stanu klęski
żywiołowej,
 dostarcza niezbędnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji
dla potrzeb burmistrza i GZZK,
 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami)
zaangażowanymi w działania,
 na bieżąco informuje PCZK o realizowanych i planowanych
działaniach,
 planuje wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych,
 planuje wsparcie podmiotów prowadzących działania środkami
znajdującymi się w magazynie sprzętu ppow

CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO SĄSIEDNICH
GMIN




GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 przedstawia na posiedzeniu dotychczasowy rozwój sytuacji,
przebieg działań, prognozy i potrzeby,
 przygotowuje propozycje działań dotyczących wykonania
zadań,
 zapewnia politykę informacyjną o sytuacji.

LEGENDA:
OBSZAR DECYZYJNY

PODMIOT WIODĄCY – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE
PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE – 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 gminnego
Centrum Reagowania.

NA BIEŻĄCO INFORMUJE BURMISTRZA O ROZWOJU
SYTUACJI – poprzez GCR.

 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 WYMIANY INFORMACJI
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WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI UCZESTNICZĄCYMI W DZIAŁANIACH PODCZAS STANU WYJĄTKOWEGO

BURMISTRZ

STAROSTA/ WOJEWODA

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

WNIOSKUJE DO WOJEWODY O WPROWADZENIE STANU
WYJĄTKOWEGO



















realizuje przedsięwzięcia wynikające z rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie
wprowadzenia stanu wyjątkowego,
kieruje realizacją stosownych zadań ujętych w Gminnym
Planie Zarządzania Kryzysowego,
koordynuje działania administracji samorządowej,
zawiesza organy jednostek samorządu terytorialnego
i wyznacza pełnomocnika do kierowania działaniami,
wyznacza podmiot wiodący – w zależności od rodzaju
zagrożenia, które skutkowało wprowadzenie stanu
wyjątkowego
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 do Wojewody o wsparcie działań oddziałami Sił
Zbrojnych RP.

WYDZIAŁY I BIURA URZĘDU STAROSTWA
POWIATOWEGO
w obszarze opiniodawczo-doradczym
Zespół Radców Prawnych,
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej,
Wydział Finansowy
Wydział Gospodarki Mieniem Gminnym,
Zamówieniami Publicznymi i Ochrony Środowisk
Wydział Oświaty, Sportu i Rekreacji,
Wydział Spraw Obywatelskich i USC
Wydział ds. Informatyki
Gminne Centrum Reagowania

GMINNE CENTRUM REAGOWANIA





pełni dyżur w celu zapewnienia całodobowego przepływu
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej, w tym gmin sąsiednich,
współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,
poszukiwawcze i humanitarne.

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE
przyjmuje informacje o sytuacji i przekazuje je burmistrzowi,
uruchamia procedury zawarte w Gminnym Planie Zarządzania
Kryzysowego na okoliczność wprowadzenia stanu wyjątkowego
 dostarcza niezbędnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji
dla potrzeb burmistrza i GZZK,
 utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami)
zaangażowanymi w działania,
 na bieżąco informuje GZZK o realizowanych i planowanych
działaniach,
 planuje wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych,
 planuje wsparcie podmiotów prowadzących działania środkami
znajdującymi się w magazynie sprzętu ppow

CENTRA ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO SĄSIEDNICH
GMIN




GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
 przedstawia na posiedzeniu dotychczasowy rozwój sytuacji,
przebieg działań, prognozy i potrzeby,
 przygotowuje propozycje działań dotyczących wykonania
zadań,
 zapewnia politykę informacyjną o sytuacji.

LEGENDA:
OBSZAR DECYZYJNY

PODMIOT WIODĄCY – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE
PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE – 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 gminnego
Centrum Reagowania.
NA BIEŻĄCO INFORMUJE BURMISTRZA O ROZWOJU
SYTUACJI – poprzez GCR.

 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 WYMIANY INFORMACJI
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10. ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO
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10.1. PROCEDURY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WYKAZ
procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej
(PZK)
Numer
procedury
PZK – 1
PZK – 2

Nazwa procedury
Działanie Ośrodka Pomocy Społecznej podczas sytuacji kryzysowych
Działanie Ochotniczych Straży Pożarnych podczas sytuacji kryzysowych

PZK – 3

Działanie Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych

PZK – 4

Działanie Gminnego Ośrodka Zdrowia podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych - dystrybucja preparatu jodowego w
postaci tabletek jodowych mieszkańcom gminy Gogolin

PZK – 5

Działanie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podczas zakłóceń w dostawie wody (zatrucie ujęcia wody)

Stron
a
282
285
287
291
295

285

Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Podmiot
opracowujący

OPS

PZK – 1

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania Ośrodka Pomocy Społecznej podczas:
1) zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi;
2) pożarów;
3) huraganowych wiatrów i trąb powietrznych;
4) suszy i upałów;
5) skażenia chemiczno-ekologicznego;
6) wystąpienia zdarzeń radiacyjnych;
7) zagrożenia epidemicznego i epidemii;
8) zakłóceń w dostawach gazu – wybuchu gazu;
9) zakłóceń w dostawach wody – awaria sieci wodno-kanalizacyjnej;
10) katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Burmistrz Gogolina, Gminne Centrum Reagowania, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
(GZZK).

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Informacja o zagrożeniu

Wyjścia
Zrealizowanie przyjętych
zadań z zakresu pomocy
społecznej

Podstawy prawne realizacji procedury
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142,
poz. 1591 j.t. z późn. zm.);
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 Nr 175,
poz. 1362 j.t z późn. zm);
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89 poz.
590 z późn. zm.);
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Utrzymanie gotowości stanu osobowego OPS do udziału w działaniach pomocowych dla
poszkodowanej ludności
2. Współpraca z Gminnym Centrum Reagowania - rozpoznanie zakresu działań pomocowych.

 Kierownik OPS
 Naczelnik GCR

3. Analiza i ocena skali zdarzenia nadzwyczajnego pod kątem zapotrzebowania na świadczenia pomocy
społecznej.
4. Określenie zasobów infrastruktury mieszkaniowej i publicznej możliwych do wykorzystania dla celów
pomocy społecznej w sytuacji określonego zdarzenia - przedstawienie Burmistrzowi propozycje
dotyczące liczby i lokalizacji urządzeń pomocy społecznej koniecznych do uruchomienia.
5. Koordynacja działania pomocy społecznej w czasie kryzysu.
6. Wyznaczenie urządzeń pomocy społecznej (miejsca na doraźne schronienie poszkodowanych) do
uruchomienia na podstawie:
1) Wyników analizy zagrożenia i wrażliwości na nie urządzeń pomocy społecznej;
2) położenia w stosunku do dróg ewakuacyjnych;
3) usług dostępnych w tych urządzeniach;
4) uwag Szefa GZZK.

 Kierownik OPS

7. Powiadomienie kierowników urządzeń pomocy społecznej o potrzebie jego uruchomienia.
8. Powołanie i uruchomienie komisji ds. oceny szkód i udzielenia niezbędnej pomocy poszkodowanym
9. Organizacja i koordynacja zaopatrzenie dla osób potrzebujących (woda, żywność, artykuły sanitarne,
ubrania, pościel itp.)
10. Organizacja łączności, oznakowania dróg do urządzeń pomocy społecznej oraz odpowiedniej kontroli
ruchu drogowego.

 Szef GZZK
 Komendant SM

11. Dostarczanie właściwej informacji o działaniach pomocy społecznej (liczbie podopiecznych,
wydawanych posiłkach itp.) do rzecznika prasowego Urzędu.

 Kierownik OPS
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Przedsięwzięcia
12. Przedstawianie Burmistrzowi wykazów osób samotnych, które z racji podeszłego wieku, choroby lub
innych przyczyn wymagają natychmiastowej pomocy, gdyż znajdują się na obszarze nadzwyczajnego
zdarzenia (proponuje sposób udzielenia pomocy).

Wykonawcy
 Kierownik OPS
 Naczelnik GCR

13. Przygotowanie planu pozyskania środków na potrzeby osób poszkodowanych (koce, łóżka, żywność,
wodę, świece, artykuły medyczne, sanitarne itp.)
14. Pozyskiwanie niezbędnych środków pomocowych z darów (żywność, odzież, środki higieny itp.) i ich
rozdysponowywanie dla osób potrzebujących pomocy.
15. Przygotowanie porozumień z organizacjami pozarządowymi określającymi zasady współpracy na czas
kryzysu.

 Kierownik OPS

16. Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub
ekologicznej.
17. Po zakończeniu sytuacji kryzysowej opracowanie zestawienie kosztów pomocy społecznej
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Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Podmiot
opracowujący

Komendant
Gminny OSP

PZK – 2

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania jednostek ochotniczej Straży Pożarnej podczas:
11) zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi;
12) pożarów;
13) huraganowych wiatrów i trąb powietrznych;
14) suszy i upałów;
15) skażenia chemiczno-ekologicznego;
16) wystąpienia zdarzeń radiacyjnych;
17) zagrożenia epidemicznego i epidemii;
18) zakłóceń w dostawach gazu – wybuchu gazu;
19) zakłóceń w dostawach wody – awaria sieci wodno-kanalizacyjnej;
20) katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Komendant Gminny OSP, Burmistrz Gogolina, Gminne Centrum reagowania, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
(GZZK), gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
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III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Informacja o zagrożeniu

Zrealizowanie przyjętych
zadań działań ratowniczych.

Podstawy prawne realizacji procedury
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z
2009 r. Nr178. poz. 1380 j.t. z póżn. zm.);
 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego (Dz.U.11.46.239);
 ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89
poz. 590 z późn. zm.);
 ustawa z dn. 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. nr 62, poz.
558 z późn. zm.)

IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Utrzymanie gotowości sprzętu i stanu osobowego do udziału w akcji ratowniczej, uzupełnienie paliwa,
sprawdzenie sprawności technicznej pojazdów i sprzętu

 Komendant Gminny OSP
2. Po ogłoszeniu alarmu przez stanowisko kierowania PSP lub Gminne Centrum Reagowania osiągnięcie  Naczelnik OSP
gotowości do wyjazdu.
 Naczelnik GCR
3. Nawiązanie kontaktu ze stanowiskiem kierowania PSP (Gminnym Centrum Reagowania)- rozpoznanie
zakresu działań ratowniczych.
4. Udanie się na miejsce zdarzenia , ocena i rozpoznanie sytuacji, przyjęcie taktyki działania.

 Naczelnik – d-ca
wyjeżdżającego zastępu
 Naczelnik GCR
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

5. Przystąpienie do działań ratowniczych.
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;
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;
6) likwidacja zagrożeń powodziowych – w tym:
a) wypompowywanie wody z zalanych terenów i obiektów,
b) pomoc w uszczelnianiu i zabezpieczaniu wałów;
c) budowa doraźnych zabezpieczeń z worków z piaskiem budynków ;
d) ewakuacja osób, zwierząt i mienia
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 ciekach lub akwenach zagrożonych skutkami rozlania substancji
niebezpiecznych,
c) prowadzenia czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej;
8) likwidacja zagrożeń związanych z masową chorobą zwierząt, zakłóceń w dostawach wody,
katastrofach budowlanych
9) współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących
6. Bieżąca współpraca z Gminnym Centrum Reagowania






Komendant Gminny OSP;
Naczelnicy OSP;
Naczelnik GCR;
Szef GZZK

 Komendant gminny OSP

7. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególne jednostki.
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dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE STRAŻY MIEJSKIEJ
PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Podmiot
opracowujący

SM

PZK – 3

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania jednostek 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 Straży Miejskiej/Burmistrz Gogolina, Kierownik Posterunku Policji w Gogolinie, Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej, Gminne Centrum Reagowania, Gminny Zespół Zarzadzania Kryzysowego, Ośrodek Pomocy Społecznej, Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej

292

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Informacja o zagrożeniu
wystąpienia lub
wystąpienie sytuacji
kryzysowej

Wyjścia
Zrealizowanie przyjętych
zadań zarządzania
kryzysowego.

Podstawy prawne realizacji procedury
 Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123
poz.779 z późn. zm.)
 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.03.58.515 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U.07.89.590 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(Dz.U.02.62.558);
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej
(Dz.U.02.147.1230 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U.02.147.1229 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz.U.02.110.968 z późn. zm.);

IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Przyjmowanie komunikatów i zbieranie informacji o występujących zagrożeniach, patrolowanie terenu
2. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją.

 Komendant Straży Miejskiej

3. Przedstawienie Burmistrzowi przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji stosownych zadań przez
Straż Miejską.
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Przedsięwzięcia
4. Podjęcie współdziałania, w tym z:
1) Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w zakresie:
a) wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach;
b) bieżące prowadzenie rozpoznania zagrożeń;
c) przeprowadzanie rekonesansu terenów zagrożonych powodzią, uszczegółowienie danych
dotyczących osób planowanych do ewakuacji;
d) 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);
e) proponowania wprowadzenia przez właściwe organy administracji publicznej przepisów
porządkowych na określonym terenie;
f) informowania o posiadanych siłach i środkach oraz realizowanych przez nie zadaniach,
g) informowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców, rozplakatowywania obwieszczeń i
innych dokumentów;

Wykonawcy






Naczelnik GCR;
Szef GZZK;
Komendant Straży Miejskiej;
Ratownictwo Medyczne

2) Jednostkami systemu 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) Jednostkami 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
 Komendant Powiatowy
ewakuacji mieszkańców z zagrożonych rejonów, usunięcie pojazdów lub innego sprzętu
Państwowej Straży Pożarnej,
utrudniającego prowadzenie działań,
 Dyrektor Zarządu Dróg
c) wymiany informacji o ofiarach i osobach zaginionych;
Wojewódzkich w Opolu
 Komendant Straży Miejskiej
4) Zarządcami dróg w zakresie:
 Starostwo Powiatowe w
a) uzgadniania objazdów rejonów zagrożonych oraz ich oznakowanie;
Krapkowicach
b) wymiany informacji na temat nieprzejezdnych odcinków dróg oraz sposobu ich zamknięcia;
 Urząd Miejski w Gogolinie
c) wymiany informacji o sytuacji na drogach oraz informowania użytkowników dróg za
pośrednictwem środków masowego przekazu;
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Przedsięwzięcia

Wykonawcy

5) Posterunkiem Policji w Gogolinie w zakresie:
a) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach
publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, a także w miejscach  Kierownik Posterunku Policji;
 Komendant Straży Miejskiej
pracy punktów medycznych, punktów zbiórek poszkodowanych;
b) zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczenie oraz organizowanie
objazdów;
c) współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących;
5. Realizacja bieżących zadań w tym:
1) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach publicznych,
2) zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczenie oraz organizowanie objazdów
3) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego.
4) zabezpieczanie ewakuacji poszkodowanej ludności albo ludności, której zagraża bezpieczeństwo
utraty życia lub zdrowia, ochrona mienia wyewakuowanej ludności;
 Komendant Straży Miejskiej,
5) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli,
 Skład osobowy SM
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych
miejscowych zagrożeń.
6) Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
7) Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń z wykorzystaniem
urządzeń głośnomówiących
8) 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.
6. Udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

 Komendant SM.
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Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA PODCZAS
WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ RADIACYJNYCH - DYSTRYBUCJA
PREPARATU JODOWEGO W POSTACI TABLETEK JODOWYCH
MIESZKAŃCOM GMINY GOGOLIN

Podmiot
opracowujący

GOZ

PZK – 4

I.

Cel procedury
Określenie zasad działania w czasie uruchamiania akcji podawania preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia/Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

296

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury
 Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz.
18 z późn. zm.).
 Rozporządzenie RM z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie planów
postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. Nr 20,
poz. 169).
 Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2007r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń
radiacyjnych (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

Informacja o wystąpieniu
zdarzenia radiacyjnego

Podjęcie działań mających
na celu ochronę zdrowia
mieszkańców w wypadku
wystąpienia zdarzenia
radiacyjnego

 Rozporządzenie RM z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie dawek granicznych
promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 20, poz. 168).
 Rozporządzenie RM z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie stacji wczesnego
wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary
skażeń promieniotwórczych (Dz. U. Nr 239, poz. 2030).
 Rozporządzenie RM z dnia 18 maja 2004r. w sprawie warunków i sposobu
przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby
zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych
sprawach (Dz. U. Nr 143, poz.1515).
 Rozporządzenie RM z dnia 27 kwietnia 2004r. 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. Nr 98, poz.
984).
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IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia
1. Powzięcie informacji o wystąpieniu zdarzeń z uwolnieniem substancji promieniotwórczych.
2. Uruchomieniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z powstałą sytuacją.
3. Uaktualnienie w oparciu o program PESEL listy mieszkańców Gminy dla których będzie wydawany
preparat jodowy.
4. Po otrzymaniu informacji ze Starostwa Powiatowego w Krapkowicach o możliwości pobrania
preparatu jodowego dla mieszkańców Gminy Gogolin, skierowanie wyznaczonej osoby po odbiór
preparatu do wytypowanej przez Starostwo apteki.

Wykonawcy
 Naczelnik Gminnego Centrum
Reagowania;
 Szef GZZK;
 Dyrektor GOZ
Naczelnik Gminnego Centrum
Reagowania

Szef GZZK;

5. Opracowanie komunikatów i przekazanie ich dla mieszkańców informujących o miejscach i czasie
wydawania preparatu jodowego.
6. Poinstruowanie personelu medycznego, który będzie wydawał dla mieszkańców preparat,
o zasadach jego wydawania i zażywania.
7. Dokonanie przydziału tabletek jodowych na poszczególne punkty dystrybucji zgodnie z Gminnym
planem dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych.

 Dyrektor Gminnego
Zdrowia
 Szef GZZK

Ośrodka

 Dyrektor Gminnego
Zdrowia;\
 Szef GZZK

Ośrodka

8. Przekazanie preparatu jodowego do wyznaczonych punktów dystrybucji na terenie Gminy
9. Na wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podjęcie decyzji o rozpoczęciu
wydawania preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych zgodnie z „Gminnym planem
dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodowych” /w załączeniu/.
10. Nadzór nad wydawaniem preparatu, reagowanie w sytuacjach występowania problemów
organizacyjnych zwłaszcza dotyczących zgłaszania się mieszkańców do punktów dystrybucji oraz
ilości przydzielonego preparatu.
11. Zabezpieczenie pozostałego preparatu jodowego oraz przygotowanie informacji dla Burmistrza o
ilości osób którym preparat został wydany oraz ilości osób które się nie zgłosiły.
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PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

DZIAŁANIE ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ PODCZAS ZAKŁÓCEŃ
W DOSTAWACH WODY – ZATRUCIE UJĘCIA WODY

Podmiot
opracowujący

ZGKiM

PZK – 5

I.

Cel procedury
Określenie sposobu działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej podczas zakłóceń w dostawach wody w wyniku zatrucia
ujęć wodnych.

II.

Lider/ Uczestnicy procedury
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Gogolinie / Dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Krapkowicach, Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

III.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wystąpienie zatrucia
ujęcia wody.

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

Działania Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej  Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r. nr
142 poz. 1591 z późn. zm.);
po wystąpieniu zdarzenia..
 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U.06.122.851 j.t.);
 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019 j.t.);
 ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.06.123.858 j.t.);
 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.08.234.1570);
 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.07.61.417);
 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie
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Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury
wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe
wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do
spożycia (Dz.U.02.204.1728).

IV. Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Zgłoszenie do PPIS w Krapkowicach zatrucia ujęcia wody, ocena skutków wystąpienia zdarzenia,
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz jego skali.

 Dyrektor ZGKiM
 Państwowy Powiatowy
2. Na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ograniczenie lub
Inspektor Sanitarny.
zaprzestanie dostaw wody z zatrutego ujęcia.
3. Ustalenie ujęcia, z którego woda może być pobierana i zmiana organizacji systemu zaopatrywania w
wodę
4. Pozyskanie dodatkowych cystern i zbiorników na wodę.
5. Organizacja dostaw wody za pomocą cystern i zbiorników na wodę.
6. Organizacja awaryjnego systemu zaopatrywania ludności w wodę.

 Dyrektor ZGKiM
 Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny

7. Prowadzenie działań naprawczych zgodnie z zaleceniami PPIS.
8. Składanie meldunków o podejmowanych działaniach do Burmistrza Gogolina poprzez GZZK oraz
PPIS w Krapkowicach
 Szef GZZK
9. Prowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców dotyczącej możliwości zaopatrywania się w
 Dyrektor ZGKiM
wodę
 Dyrektor ZGKiM
10. Uruchomienie ujęć wody na podstawie decyzji państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego po
 Państwowy Powiatowy
usunięciu przyczyn zatrucia wody oraz przeprowadzeniu stosownych badań jakości wody.
Inspektor Sanitarny
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10.2. ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI MIĘDZY PODMIOTAMI
REALIZUJĄCYMI ZADANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO.
Do skutecznej realizacji zadań przez Burmistrza oraz inne podmioty realizujące zadania z zakresu
zarządzania kryzysowego na terenie Gminy, niezbędny jest odpowiedni system łączności.
Burmistrz utrzymuje i zapewnia funkcjonowanie następujących systemów i środków łączności:
1. Dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej realizację usług
powszechnych. W działaniach kryzysowych wykorzystuje telefony przewodowe jako
podstawowy system łączności .
2. Korzystanie z łączności mobilnej (komórkowej), gdzie można nawiązać łączność
zarówno z pracownikami Urzędu i Gminnych Jednostek Organizacyjnych oraz z wszystkimi
podmiotami współpracującymi– łączność komórkowa jest uzupełnieniem łączności
stacjonarnej.
3. Rezerwowym systemem łączności jest łączność radiowa w której Burmistrz dysponuje
możliwością pracy radiowej w sieci Wojewody. Jako dodatkowa sieć radiowa, którą można
użyć w działaniach występuje sieć radiowa Straży Miejskiej

GMINNE ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI STACJONARNEJ I RADIOWEJ
Lp.

Rodzaj środka łączności

Ilo
ść

Miejsce
przechowywania

Zakres działania

1.

2.

3.

4

5

1.

2.

3.

4.

5.

Stacjonarna łączność
telefoniczna Urzędu
- centrala telefoniczna ;
- telefony stacjonarne

1
38

Łączność radiowa:
- radiotelefon bazowy
- radiotelefon nasobny

2
5

Łączność radiowa Straży
Miejskiej:
- radiotelefon bazowy
- radiotelefon przewoźny
- radiotelefony nasobne

1
1
6

Łączność telefonii komórkowej
- telefony komórkowe
Łączność faksowa
- fax. GCR
- fax. Jedn. Organ Gminy
- fax. Sołtysów i Przewodniczący
Zarządów Dzielnic

Budynek UM

Łączność zewnętrza i
wewnętrzna Urzędu

Sekretariat UM
GCR
GCR

Łączność radiowa z
PCZK, WZKUW, terenem
Gminy, sąsiednimi gmin.

Pomieszczenie SM

Łączność radiowa na
terenie Gminy Gogolin

9

Kadra kierownicza,
wyznaczone osoby

Łączność w systemie
telefonii komórkowej

1
5
11

Sekretariat;
Jedn. Org. Gminy;
Sołtysi i Przewodn.
Zarz. Dzielnic

Utrzymanie łączności
faksowej z instytucjami
i sołtysami
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SCHEMAT ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ.
BURMISTRZ
Radiotelefon stacjonarny
Centrum Zarządzania Kryzysowego
Wojewody Opolskiego
SEKRETARZ GMINY
Radiotelefon nasobny
Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego
NACZELNIK GCR
Radiotelefon nasobny

Gminne Centrum Reagowania
(Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego)
Radiotelefon stacjonarny

INSPEKTOR GCR
Radiotelefon nasobny

CZŁONEK GZZK
Radiotelefon nasobny

CZŁONEK GZZK
Radiotelefon nasobny
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WYKAZ OSÓB ORAZ DANE TELEADRESOWE CZŁONKÓW GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Lp

Nazwisko i Imię

Stanowisko
służbowe
3
Sekretarz Gminy

Funkcja w zespole
4

Adres i telefon służbowy

1
1.

2
Leśkiewicz
Bogusław

2.

Byrski Tadeusz

Naczelnik GCR

3.

Kluge Eryk

Podinspektor GCR

4.

Malkusz
Małgorzata

Inspektor WO

Członek Grupy Planowania
Cywilnego

5

Gajowy Tomasz

Informatyk

Członek Grupy
Monitorowania, Prognoz i
Analiz

Urząd Miejski Gogolin
ul. Krapkowicka 6
tel. 77 4076808

6

Mateja Weronika

Inspektor Biura Rady

Członek Grupy
Monitorowania, Prognoz i
Analiz

Urząd Miejski Gogolin
ul. Krapkowicka 6
tel. 77 4076809

7

Rej Jerzy

Kierownik Referatu
Gospodarki Mieniem
Gminnym

Kierownik Grupy Operacji i
Organizacji Działań

Urząd Miejski Gogolin
ul. Krapkowicka 6
tel. 77 4076829

8.

Delinowski
Radosław

Inspektor WG

Członek Grupy Operacji i
Organizacji Działań

Urząd Miejski Gogolin
ul. Krapkowicka 6
tel. 77 4076830

9

Bauer Jarosław

Naczelnik WOS

Członek Grupy Operacji i
Organizacji Działań

Urząd Miejski w Gogolinie
ul. Krapkowicka 6
tel. 77 407 6803

Szef Zespołu

Zastępca Szefa Zespołu
Kierownik Grupy Monitor.
Prognoz i Analiz
Kierownik Grupy
Planowania Cywilnego

5
Urząd Miejski Gogolin
ul. Krapkowicka 6
tel. 77 4076811
Urząd Miejski Gogolin
ul. Krapkowicka 6
tel. 77 4076823
Urząd Miejski Gogolin
ul. Krapkowicka 6
tel. 77 4076802
Urząd Miejski Gogolin
ul. Krapkowicka 6
tel. 77 4076826

Telefon
prywatny
6

Adres domowy
7
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10

Woźny Józef

Komendant Straży
Miejskiej

11

Haraf Stanisław

Z- ca naczelnika WG

12

Czok Piotr

13

Mrowiec Andrzej

14

Olczyk Izabela

Członek Grupy
Monitorowania, Prognoz i
Analiz

Kierownik Grupy
Zabezpieczenia
Logistycznego
Z-ca dyrektora ZGKiM Członek Grupy
Zabezpieczenia
Logistycznego
Naczelnik Wydziału
Kierownik Grupy Opieki
Zdrowia
Zdrowotnej i Pomocy
Socjalno-Bytowej
Kierownik OPS
Członek Grupy Opieki
Gogolin
Zdrowotnej i Pomocy
Socjalno-Bytowej

Straż Miejska
ul. Krapkowicka 4
77 4666750
Urząd Miejski Gogolin
ul. Krapkowicka 6
tel. 77 4076831
ZGKiM
ul. Ligona 15
tel. 77 4666358
Urząd Miejski Gogolin
ul. Krapkowicka 6
tel. 77 4076807
Ośrodek Pomocy Społecznej
Gogolin ul. Strzelecka
tel. 77 4666 951
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DANE TELEADRESOWE INSTYTUCJI BIORĄCYCH UDZIAŁ W MONITOROWANIU ZAGROŻEŃ
Lp

Nazwa

Adres

Telefon/fax.

2
Komenda Powiatowa Policji

3
ul. Sądowa 25
47-300 Krapkowice

2

Powiatowa Komenda Państwowej Straży
Pożarnej

ul. 3 Maja 19
47-303 Krapkowice

3

Powiatowy Inspektorat Weterynarii

ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

tel./fax. 77 4661515

piw.krapkowice@wiw.opole.pl

7.00-15.00

4

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

tel./fax 77 4661470

pinbkrapkowicki@winb.opole.pl

7.30-15.30

5

Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Krapkowicach

telefon: 77 446 67 40
fax: 77 446 67 41
tel. alarm. całodobowy
502 635 535

psse.krapkowice@pis.gov.pl

7.25–15.00

tel. 71 32 00 161
fax: 71 348 79 91

sekretariat.wroclaw@imgw.pl

7

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy Oddział we
Wrocławiu
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
-Regionalna stacja hydrometeo. w Opolu

8

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Opolu

6

ul. Parkowa 30
51-616 Wrocław
ul. Przeskok 4
45-029 Opole
ul. Katowicka 55
45-061 Opole

9

WZMiUW w Opolu Oddział w
Krapkowicach

ul. Prudnicka 14
47-300 Krapkowice

10

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe
Nadleśnictwo Strzelce Opolskie

ul. Moniuszki 7
47-100 Strzelce Opolskie

5

Godziny
pracy

1
1

ul. Ks. Koziołka 30
47-303 Krapkowice

4
tel. 77 4079723
Fax: 77 4079765
tel. 77 4079700,
774079710,
Fax:77 4079719

Adres mailowy

rzecznik@krapkowice.policja.
jolag@psp.opole.pl

Tel.: 774563889
Fax: 77 4563889

shmopole@stacje-imgw.p l

Tel. 77 442 57 42
Fax. 77 442 57 26

inwestycjewzmiuw@wp.pl

Tel.77 446 04 44,
77 466 16 25
Fax. 77 446 04 44
Tel. 77 4613485
Fax 77 4613642

6

7.00-15.00

strzelce@katowice.lasy.gov.pl
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11

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i
Autostrad Oddział Opole
Punkt Informacji Drogowej

12

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Oddział Terenowy w Głubczycach

13

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu
Oddział Terenowy w Oleśnie

14

Zakład Linii Kolejowych w Opolu

15

Śląski Oddział Straży Granicznej
Grupa Zamiejscowa Straży Granicznej w
Nysie

16

Placówka Straży Granicznej w Opolu

17

Polskie Sieci Energetyczne - Południe
S.A.

18
19

Tauron Dystrybucja SA. Oddział w Opolu.
Rejon Specjalistycznych Służb
Technicznych
Rejon Energetyczny Strzelce Opolskie

20

Posterunek Energetyczny w
Krapkowicach

21

Zakład Gazowniczy Oddział w Opolu

22

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i
Nasiennictwa w Opolu

23

Kuratorium Oświaty w Opolu

ul. Niedziałkowskiego6
45-085 Opole
ul. Kościuszki 8
48-100 Głubczyce
ul. Wielkie Przedmieście
346-300 Olesno
ul. Księcia Jana Dobrego
1
45-090 Opole

Tel.77 401-63-12
Fax.77 454-44-68
77 4565058, 77 4016361
kom. 668482497,
fax. 77 4565057
tel.77 485-30-91
77 485 30 81
fax. 77 485-30-83
tel. 34 358-22-87
fax. 34 358-28-20

sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

zdwotglubczyce@pro.onet.pl

zdwotolesno@pro.onet.pl

tel. 77 5541340
fax 77 5541469

iz.opole@plk-sa.pl

Konradów 160
48-340 Głuchołazy,

tel.: 77 439 09 20

sdo.nysa@strazgraniczna.pl

ul. Drzymały 1b
45-342 Opole,

tel.: 77 453 02 02

sdo.opole@strazgraniczna.pl

ul. Jordana 25
40-056 Katowice

Tel. centrala: 32 257 87 77
tel. sekretar.: 32 257 80 01

pse-poludnie@pse-operator.pl

ul. Waryńskiego 1
45-047 Opole

Tel. : 77 452 93 70

ul. Opolska 26
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Opolska 73
47-300 Krapkowice

Tel.: 77 889 32 21
Fax: 77 889 35 04

ul. Armii Krajowej 2
45-071 Opole
ul. Wrocławska 172
45-851 Opole
Ul. Piastowska 14
45-082 Opole

tel. 77 456 74 80
fax. 77 454 28 27
telefon: 77 457-55-39
faks: 77 474-46-19
Tel. 77 4524568
Fax. 77 4524921

restrzelce@op.energiapro.pl

Tel.: 77 466 13 25
sekretariat@gsgaz.pl
wi-opole@piorin.gov.pl
kontakt@kuratorium.opole.pl
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WYKAZ
ADRESÓW, NUMERÓW TELEFONÓW, FAX-ÓW I E-MAIL DYŻURÓW GZZK ORAZ STAŁYCH DYŻURÓW ORGANÓW
NADRZĘDNYCH I WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH
Numery telefonów, fax-ów i e -mail
Lp

Nazwa instytucji

Adres
Centrali telef.

1

2

3

1

Wojewódzkie Centrum zarządzania
Kryzysowego Wojewody Opolskiego

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

2

Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Krapkowicach

ul. Kilińskiego 1
47-303 Krapkowice

77 4074303
77 4074300

3

Urząd Miasta i Gminy w
Krapkowicach

ul. 3 Maja 17
47-303 Krapkowice

77 4466800

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

ul. Bolesława Chrobrego
34
47-330 Zdzieszowice

77 4064400

Urząd Gminy Walce

ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce

77 4660108

Urząd Gminy Strzeleczki

ul. Rynek 4
47-364 Strzeleczki,

77 4668105

Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich

Plac Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie 77 404 93 00

Urząd Gminy Izbicko

ul. Powstańców Śląskich
12
46-049 Izbicko

4

5

6

7

8

4
77 4524125
77 4524126

77 4617260

Zespół Zarządzania
Kryzysowego
(Stały dyżur)

5
77 4524243
77 4524715
77 4524469
77 4074334
77 4074333
77 4074335

Fax

E-mail
Strona www

7

6
77 4524716
77 4223323

www.wzk.opole.uw.gov.pl
czk@urzad.opole.uw.gov.pl

77 4074332

www.powiatkrapkowicki.pl
pczk@powiatkrapkowicki.pl

77 4466888

www.krapkowice.pl
umigoc2@krapkowice.pl

77 4064444

www.zdzieszowice.pl
czk@um.zdzieszowice.pl

77 4660108

77 4660784

www.walce.pl
ug@walce.pl

77 4668105

77 4076661

www.strzeleczki.pl
ug@strzeleczki.pl

77 4612288

www.strzelceopolskie.pl
zkw@strzelceopolskie.pl

77 4631254

www.izbicko.pl
ug@izbicko.pl

77 4466800

77 4064449

77 4049 307

77 4617260
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77 4644282

www.tarnowopolski.pl
gzr@tarnowopolski.pl

77 4050 305

www.kedzierzynkozle.pl
wrk@kedzierzynkozle.pl

Urząd Gminy Tarnów Opolski

ul. Dworcowa 6
45-050 Tarnów Opolski

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle

ul. Piramowicza 32
47-200 Kędzierzyn-Koźle 77 4050 311

Wojskowa Komenda Uzupełnień w
Opolu

ul. Plebiscytowa 5
45-360 Opole

Jednostka Wojskowa w Krapkowicach

JW 1946
47-300 Krapkowice

77 4661481

13

Komenda Powiatowa Policji w
Krapkowicach

ul. Sądowa 25
47-300 Krapkowice

77 4079723
997, 112

77 4079765

14

Państwowa Straż Pożarna w
Krapkowicach

ul. 3 Maja 19
47-303 Krapkowice

77 4079700

77 4079719

9

10

11

12

77 4644133

77 4640 853

77 4050 390

77 446 3379

wkuopole@sow.mil.pl
77 4661481

77 4661481
rzecznik@krapkowice.policja.gov
.pl
www.krapkowice.policja.gov.pl
krapkrsk@psp.opole.pl
www.kppsp.com/
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ZAPASOWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI - DANE RADIOWE.
Kryptonim
Indeks Grupa cyfrowa
1
2
440-00
442-00
443-00
444-00
445-00
446-00
OW

Nazwa korespondenta, jednostka organizacyjna, służba

Kanał roboczy

Nazwa grupy

3
Powiat krapkowicki
Krapkowice
Gogolin
Strzeleczki
Walce
Zdzieszowice

4
BW
BW
BW
BW
BW
BW

5
24
24
24
24
24
24

443-01
443-02
443-03
443-04
443-00
443-05
443-06
443-07

Burmistrz Gogolina
Sekretarz Gminy
Naczelnik GCR
Inspektor GCR
Dyżurny GZZK
Członek GZZK
Członek GZZK
Członek GZZK

BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW
BW

24
24
24
24
24
24
24
24

201-00

Dyżurny operacyjny CZKW (stały dyżur Wojewody)

BW 44

OMEGA
GRANIT
RATUNEK

BW 52

Kryptonim okólnikowy
Kryptonim KSWA
Sygnał zagrożenia
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GMINNY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI
Państw. Straż Pożarna K-ce
tel.998, 77 4079 700,
77 4079 710
Ofic. w m. akcji 606977630

Centrum Zarządzania Kryzys.
Wojew. Opolskiego
tel. 4524 715, 4524 243;
fax. 774524 716;

fax. 77 4079 719
Poster. Policji w Gogolinie
tel/ fax 77 4666 207

PCZK Kędzierzyn-Koźle
tel. 774819957,
fax. 774831 151

Posterunek Energet. K-ce
tel. 77 4661325,
77 4661 946, 991
fax. 77 4661 946

Zarząd Dróg Wojewódzkich
O/Głubczyce
tel/fax.77 4853081do82

Rejon Dróg Krajow. K.-Koźle
tel./fax 77 4822774
patrol autostrada 600960916

Wojew. Zarz. Melior. i Urządz.
Wodnych O. Krapkowice
tel. 77 4661 625
fax.77 4662 860

Urząd Miej.w Zdzieszowicach
tel. 77 4064400
fax. 77 4064444
um@zdzieszowice.pl
UMG Krapkowice
tel.77 4466 800,
fax. 77 4466 888
umg@krapkowice.pl

PCZK w Krapkowicach
Tel 774074334, 774074333,
77 4074335
Fax.774074332

GMINNY ZESPÓŁ
ZARZĄDZ. KRYZYSOWEGO
tel. 77 4076823,
77 4076802
fax. 77 4666247
77 4076802
urząd@gogolin.pl
gcr@gogolin.pl

Sołtysi gminy Gogolin
Chorula
tel/fax
Dąbrówka

tel/fax

Górażdże

tel/fax

Kamień Śl.

tel/fax

Kamionek

tel/fax

Malnia

tel/fax

Obrowiec

tel/fax

Odrowąż

tel/fax

Zakrzów

tel/fax

Przew. Zarz. Dzielnic
Karłubiec
tel/fax
Strzebniów

ZGKiM Gogolin
tel. 77 4666 358;
fax.77 4666232
OPS Gogolin
tel. 77 4666 951;
fax. 77 4666 951

Naczelnicy /Prezesi/ OSP
OSP Gogolin
Prezes: tel;
Naczelnik: tel
OSP Obrowiec
Prezes: tel.
Naczelnik: tel.

Straż Miejska Gogolin
tel.77 4666 750
506176916, 506176936

OSP Odrowąż
Prezes: tel
Naczelnik: tel.

Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Szkolna 2 Gogolin
tel. 77 40 76 969

OSP Kamień Śl.
Prezes
Naczelnik:

DSS Kamionek
Tel/fax. 77 4671288

OSP Zakrzów
Prezes:
Naczelnik:

Zespół RekreacyjnoSportowy Gogolin Al.
Przyjaciół Dubendorf 1
tel. 77 4076930
ZWiKUWiM – Wicher
tel. 774663 792, 602 642 163
tel. dom. 77 4419655
fax. 77 4746149
Górażdże Cement S.A.
tel. 77 4530 291do 7
fax. 77 4468 442

tel/fax

OSP Górażdże
Prezes
Naczelnik:
Gospodarstwo rolne Zakrzów
p. Dransfeld
tel.

Gospodarstwa rolne Matejka
Obrowiec tel.
Chorula tel.
S.C. Foltrans
Gogolin ul. Ligonia 73
tel. 77 4666-129

Uwaga: Łączność telefoniczna w relacji Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego a Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Krapkowicach dublowana jest łącznością radiową: kanał BW 24, kryptonim Krapkowice OW 443-00.
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WYKAZ ADRESÓW PREZESÓW I NACZELNIKÓW OSP NA TERENIE GMINY
GOGOLIN
Lp
.
1

Jednostka

Funkcja

Nazwisko i Imię

Numer
telefonu

Adres domowy

2

3

4

6

7

1.

OSP Gogolin
ul. Krapkowicka 4,
47 -320 Gogolin

Prezes

2
3
4
5
6
7

8
9

10
11

12

OSP Obrowiec
ul. Łąkowa 1
47-320 Obrowiec

OSP Odrowąż
ul. Wiejska 1
47-316 Górażdże
Kamień Śl.
ul. Plac Stawowy
47-325 Kamień
Śląski
OSP Zakrzów
ul. Parkowa 15,
47-330
Zdzieszowice
Górażdże
ul. Dworcowa 10a,
47–316 Górażdże

Lubaszka Lucjan

Naczelnik

Caban Damian

Prezes

Kaptur Antoni

Naczelnik

Obrzud Paweł

Prezes

Schreiber Paweł

Naczelnik

Mainczyk Marek

Prezes

Biela Andrzej

Naczelnik

Weisser Patryk

Prezes

Tomeczek Roman

Naczelnik

Tomeczek Łukasz

Prezes

Harmansa Piotr

Naczelnik

Kozłowski
Grzegorz
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WYKAZ ADRESÓW SOŁTYSÓW Z GMINY GOGOLIN ORAZ
PRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDÓW DZIELNIC GOGOLINA

Lp. Sołectwo/dzielnica

Imię i
nazwisko

1

2

3
Irena
Kubiczek
Jolanta
Korzeniec

1.

Chorula

2.

Dąbrówka

3.

Górażdże

Andrzej Bęben

4.

Kamień Śl.

Zbigniew Kawa

5.

Kamionek

6.

Malnia

7.

Obrowiec

Ginter Pollak

8.

Odrowąż

Rudolf Bekiesz

9.

Zakrzów

Elżbieta Banert

10.

Dzielnica Karłubiec

11.

Dzielnica Strzebniów

Adres

Telefon/fax.

4

5

Hiacynt
Skowronek
Andrzej
Kubiczek

Waltrauda
Wicher
Urszula
Konieczny
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10.3. ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ,
OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

ZAGROŻENIE

Powiatowe Centrum
Zarządzania
Kryzysowego
JEDNOSTKI
SYSTEMU
PAŃSTWOWEGO
RATOWNICTWA
MEDYCZNEGO

BURMISTRZ
GOGOLINA

999

Gminne Centrum
Reagowania
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PRZYJMUJĄCE
ZGŁOSZENIA NA NUMERY ALARMOWE

Gminny Zespół
Zarządzania
Kryzysowego

LUDNOŚĆ
KOMUNIKATY
OSTRZEŻENIA
TELEFONY
SYRENY ALARMOWE
URZĄDZENIA
GŁOŚNOMÓWIĄCE
OBWIESZCZENIA
PLAKATY, ULOTKI

1.
2.
3.
4.

SOŁTYSI, PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDÓW DZIELNIC
STRAŻ MIEJSKA
PREZESI, NACZELNICY OSP,
DYREKTORZY GMINNYCH
JEDNOSTEK
ORGANIZACYJNYCH

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
POLICJA
POGOTOWIE ENERGETYCZNE
POGOTOWIE GAZOWE
POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE
POGOTOWIE WODNO-KAN.
POGOTOWIE DROGOWE
POGOTOWIE DŹWIGOWE
POGOTOWIE WETERYNARYJNE

998
997
991
992
993
994
981
982
983

INNE PODMIOTY
1) Powiatowy Inspektor Sanitarny
2) Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego
3) Powiatowy Weterynarz
4) Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska
5) Wojewódzki Zarząd Gospodarki
i Urządzeń Wodnych O. Krapk.

Lokalne
Media (prasa, radio,
telewizja)

ZAKŁADY PRACY
STOSUJĄCE W PRODUKCJI
NIEBEZPIECZNE
SUBSTANCJE CHEMICZNE
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1. Monitorowanie zagrożeń i zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców gminy
Gogolin, bezpieczeństwu ich mienia oraz ochronie środowiska realizowane jest przez
wszystkie inspekcje, służby i straże oraz instytucje, zgodnie z ich ustawowymi
kompetencjami i zadaniami statutowymi.

2. Główne przedsięwzięcia w tym zakresie to:
1) zbieranie, ewidencja, analizowanie i ocena danych o zdarzeniach zaistniałych na
obszarze gminy związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub działaniem sił natury.
2) prognozowanie rozwoju powstałego zagrożenia;
3) prowadzenie komputerowo wspomaganej analizy i oceny sytuacji zagrożenia gminy;
4) posiadanie dostępu do pełnej i aktualnej informacji o infrastrukturze drogowej,
komunikacyjnej, energetycznej, komunalnej itp. na obszarze powiatu.
5) przesyłanie danych z baz danych (zbiorów) poszczególnych służb
6) rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków z zaistniałych pożarów, wypadków,
katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i innych zgodnie z wymaganymi
potrzebami.
3. Podmioty prowadzące monitoring zagrożeń i zdarzeń przekazują ich wyniki, zgodnie
z wzajemnymi ustaleniami, do określonych służb, inspekcji i straży oraz podmiotów
współdziałających w zakresie ich likwidacji, w ramach rutynowych działań profilaktycznych
czy ratowniczych. Natomiast w przypadku, gdy zagrożenie lub zdarzenie na terenie gminy
nosi znamiona sytuacji kryzysowej, wyniki od wszystkich monitorujących przekazywane są
obligatoryjnie dodatkowo do Gminnego Centrum Reagowania.
4. Zgłoszenia alarmowe przychodzące na numery alarmowe 997 (Policja), 998, 112
(Państwowa Straż Pożarna), 999 (Pogotowie Ratunkowe) są przekazywane do
odpowiednich służb. W dalszej kolejności powiadamiane jest Gminne Centrum
Reagowania.
W zależności od rodzaju zdarzenia (zagrożenia) informowany jest o sytuacji Burmistrz
Gogolina oraz Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Burmistrz na wniosek szefa GZZK podejmuje decyzję o uruchomieniu Zespołu (w składzie
determinowanym rozwojem sytuacji, z ewentualnym rozszerzeniem o inne osoby spoza
Zespołu - ekspertów, specjalistów).

5. W celu zapewnienia uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania
ludności w sytuacji ich wystąpienia na terenie gminy funkcjonuje System Wykrywania
i Alarmowania (SWA) - działający w przypadku wprowadzenia stanów wojennego
i wyjątkowego.
6. Do głównych zadań realizowanych w ramach działania systemu należy:
1) rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiających natychmiastowe
stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy
krajowe;
2) powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach;
3) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach
zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia;
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4) zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności;
5) opracowywanie ocen eksperckich stanu zagrożenia i przygotowywanie postępowania
ochronnego;
6) doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczania zasięgu i skutków oddziaływania
zagrożeń;
7) wprowadzanie przedsięwzięć dotyczących ochrony przez zagrożeniami i związanych
z tym stanów alarmowych, zgodnie z procedurami określonymi w Wykazie
Przedsięwzięć Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego;
8) uruchamianie działań interwencyjnych.

7. W skład Systemu Wykrywania i Alarmowania dla gminy Gogolin wchodzą:
1) Gminne Centrum Reagowania;
2) Radiofoniczna Drużyna Alarmowania;
3) Punkty Alarmowania;
4) Straż Miejska w Gogolinie;
8. Jednostki i instytucje wchodzące w skład Systemu Wykrywania i Alarmowania zobowiązane
są do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych w toku własnej działalności statutowej,
mających bezpośredni lub pośredni związek z wystąpieniem zagrożeń ludności lub
środowiska. Włączenie jednostek i instytucji do Systemu Wczesnego Ostrzegania nie
zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych zadań.
9. Koordynację działań w ramach systemów przejmuje Centrum Zarządzania Kryzysowego
Starosty Krapkowickiego w wypadku wystąpienia zdarzenia wykraczającego poza obszar
jednej z gmin powiatu.
10. Burmistrz Gogolina - poprzez Gminne Centrum Reagowania - współdziała ze środkami
masowego przekazu w zakresie przekazywania komunikatów ostrzegawczych zgodnie
z art.34. ust. 1. pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz.
24, z późn. zm.)
11. Rozwinięcie Systemu Wykrywania i Alarmowania dla gminy Gogolin następuje
w przypadku wprowadzenia stanów wojennego i wyjątkowego oraz w celu przeprowadzenia
ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie systemu przez:
1) Wojewodę Opolskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa- na terenie całego
województwa;
2) Starostę Krapkowickiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu na terenie całego
powiatu;
3) Burmistrza Gogolina – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Gogolin na terenie gminy.

12. System wczesnego ostrzegania oraz system wykrywania i alarmowania. wchodzi w skład
krajowego systemu wykrywania i alarmowania zdefiniowanego w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń
i właściwości organów w tych sprawach. (Dz. U. Nr 191 poz. 1415).
13. Podmioty prowadzące monitoring zagrożeń i zdarzeń przekazują informacje w tym zakresie
zgodnie z ustaleniami, do określonych służb, inspekcji i straży oraz podmiotów
współdziałających w zakresie ich likwidacji, w ramach rutynowych działań profilaktycznych
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czy ratowniczych.
Natomiast w przypadku, gdy zagrożenie lub zdarzenie na terenie gminy nosi znamiona
sytuacji kryzysowej, wyniki od wszystkich monitorujących przekazywane są obligatoryjnie
do Gminnego Centrum Reagowania.
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Występujące zagrożenia i służby je monitorujące.
RODZAJ
MONITORINGU
Monitoring wypadków
w komunikacji
kolejowej

Monitoring
hydrometeorologiczny

SŁUŻBA PROWADZĄCA
MONITORING

Polskie Koleje Państwowe
Polskich Linii Kolejowych S.A.
Zakładu Linii Kolejowych w Opolu

Dyrektor Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu – Państwowy Instytut
Badawczy

UWAGI
Służby PKP są zobowiązane informować burmistrza
o wszelkich wypadkach i katastrofach kolejowych na
terenie gminy , które w konsekwencji wiążą się
z powstaniem poważnej awarii w transporcie z
uwolnieniem środków chemicznych lub wystąpieniem
zdarzenia radiacyjnego.
GCR otrzymuje od IMGW komunikaty ostrzegawcze
i alarmowe o zagrożeniach hydrometeorologicznych
bezpośrednio lub przez PCZK.

Monitoring stanu
sanitarnoepidemiologicznego

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny

GCR otrzymuje od PSSE informacje o występujących
ogniskach zachorowań lub zatruciach zbiorowych oraz
innych zagrożeniach sanitarnych i epidemiologicznych.

Monitoring chorób
zakaźnych zwierząt

Powiatowy Lekarz Weterynarii

GCR otrzymuje od PIW informacje o występujących
chorobach zakaźnych zwierząt.

Wypadki
komunikacyjne
w transporcie
drogowym, jeśli
poszkodowanych jest
więcej niż 3 osoby

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej,
dysponenci jednostek systemu
Państwowego Ratownictwa
Medycznego, Komendant
Powiatowy Policji

Monitoring zagrożeń
bezpieczeństwa i
porządku publicznego

Komendant Powiatowy Policji

Monitoring awarii
przemysłowych

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej

Doraźne informacje o występujących awariach.

Monitoring katastrof
budowlanych

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej,
Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego

Doraźne informacje o występujących katastrofach.

Monitoring rozległych
pożarów

Opolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

Doraźne informacje o występujących pożarach.

Doraźne informacje o występujących wypadkach.

Doraźne informacje o występujących wypadkach.

Przydatne
informacje
dotyczące
monitorowania
z wykorzystywaniem stron internetowych m.in.:

zagrożeń

można

pozyskiwać

http://new.meteo.pl/ - aktualna prognoza pogody
http://www.pogodynka.pl/ - zakładka „Rzeki” – „Zlewnia górnej Odry” – „Wodowskazy na Odrze”
– pokazany jest aktualny stan wody w Odrze
http://www.pod.cz/portal/sap/pl/ wodowskazy w Czechach na Odrze i dopływach
www.gddkia.gov.pl – warunki komunikacji drogowej
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10.4 ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH I SPOSOBACH
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ.
WOJEWODA
OPOLSKI

RZĄDOWE CENTRUM
BEZPIECZEŃSTWA

KONFERENCJE
PRASOWE
WOJEWÓDZKIE CENTRUM
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
PUNKT INFROMACYJNY
DLA LUDNOŚCI

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

TELEWIZJA

RUCHOME URZĄDZENIA
NAGŁAŚNIAJĄCE

RADIO
PRASA
ULOTKI, PLAKATY
TELEFONIA CYFROWA

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
OPOLSKIEGO URZĘDU
WOJEWÓDZKIEGO

POWIATOWE
CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

GMINNE CENTRUM
REAGOWANIA

MIESZKAŃCY

SYSTEM RADIOWYCH
URZĄDZEŃ STEROWANIA
SYRENAMI ALARMOWYMI
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SPOSÓB INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH
Informowanie ludności odbywa się poprzez przekazanie bezpośrednich
informacji
z administracji domów mieszkalnych, przez kierowników zakładów pracy, sołtysów oraz przy
pomocy komunikatów z radiowozów policyjnych, straży miejskiej i regionalnych rozgłośni
radiowych, a także syren alarmowych.

Administracja domów
mieszkalnych, kierownicy
zakładów pracy, sołtysi

Komunikaty podawane przez
radiowęzły zakładowe, itp.

Komunikaty podawane prze ruchowe
środki nagłaśniające – policji, straży,
pożarnej, itp.

Burmistrz Gogolin
Szef OC Gminy

Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego
Gminne Centrum
Reagowania
Dyżurni

Starosta Powiatu
Krapkowickiego Szef
OC Powiatu

Powiatowy Zespół
Zarządzania Kryzysowego
PCZK
PSK PSP

Wojewoda Opolski
Szef OC
Województwa

PSK Policji

Wojewódzki Zespół
Zarządzania Kryzysowego

WCZK
WSKR

SK KW Policji

Komunikaty (zarządzenia szefów OC)
w formie obwieszczeń rozplakatowane
na administrowanym terenie.

Komunikaty w formie ulotek
(zawiadomień) rozplakatowanych w
miejscach zamieszkania informujących
szczegółowo o prowadzonej akcji
ratowniczej (ewakuacji).

Komunikaty i instrukcje dostępne np.
poprzez strony internetowe, w sieciach
komórkowych SMS itp.

Komunikaty podawane przez regionalne
rozgłośnie radiowe i telewizyjne.
.
Komunikaty podawane przez środki
masowego przekazu w sieci
ogólnokrajowej.

Informowanie ludności o zagrożeniach prowadzone jest za pomocą następujących
środków:
1) instrukcje postępowania w razie zaistnienia zagrożenia, opracowywane i dystrybuowane
przez organy administracji publicznej,
2) instrukcje postępowania w razie zaistnienia zagrożenia w formie elektronicznej,
dostępne publicznie za pośrednictwem ogólnie dostępnych łączy telekomunikacyjnych
(internetowych), na stronach organów administracji publicznej - www.gogolin.pl
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3) instrukcje, poradniki, ulotki, plakaty i inne publikatory informujące o zagrożeniach,
sposobach zapobiegania i postępowania w razie ich wystąpienia, opracowywane przez
organy administracji publicznej, organy służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów
realizujących zadania w zakresie ochrony ludności,
4) komunikaty informujące o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania
w razie ich wystąpienia, podawane w środkach masowego przekazu.

Rodzaje środków ostrzegania i alarmowania.
Realizacja ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach prowadzona jest za pomocą
następujących środków:
1) dźwiękowe sygnały alarmowe,
2) komunikaty ostrzegawcze i alarmowe nadawane za pośrednictwem lokalnych środków
masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem rozgłośni radiowych
i telewizyjnych oraz portali internetowych,
3) komunikaty przekazywane za pośrednictwem stałych urządzeń nagłaśniających,
zwłaszcza w zakładach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej,
4) komunikaty przekazywane za pośrednictwem ruchomych urządzeń nagłaśniających, ze
szczególnym uwzględnieniem pojazdów służb, inspekcji i straży,
5) komunikaty
przekazywane
z
wykorzystaniem
nowoczesnych
systemów
teleinformatycznych – system SISMS;
6) komunikaty przekazywane poprzez strony internetowe

320

SIŁY I ŚRODKI WYKORZYSTYWANE DO INFORMOWANIA, OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI.
Siły i środki

Ilość

Dysponent

1
1.

2
Syreny akustyczne
uruchamiane w systemie DSP

3
6

4
Jednostki OSP

Sposób uruchomienia i
przekazania informacji
5
Ze stanowiska kierowania PSP
Krapkowice oraz z pomieszczenia
służby dyżurnej GCR poprzez
DSP ręcznie- jednostki OSP

2.

Urządzenia głośnomówiące

1

Urząd Miejski w Gogolinie

Operator UM

3.

Urządzenia telefaksowe

12

Urząd Miejski w Gogolinie, Sołtysi,
Przewodniczący Zarządów Dzielnic
Gogolina

Łączność: UM – sołtysi i
Przewodniczący Zarządów
Dzielnic Gogolina

5.

Urządzenie głośnomówiące
na samochodzie

1

Straż Miejska w Gogolinie

Przekazanie komunikatu z
samochodu SM

6.

Internet

1

Urząd Miejski w Gogolinie, Gminne
Centrum Reagowania

Komunikat przekazany przez
GCR na stronie internetowej UM

7.

Patrole SM

2

Straż Miejska

Rozwiezienie i rozplakatowanie
komunikatów

8.

Lokalne media – gazety

2

Właściciele lokalnych mediów

Przekazanie informacji poprzez
lokalną prasę

9.

Telefonia komórkowa

1

Gminne Centrum Reagowania

Przekazywanie komunikatów dla
mieszkańców za pomocą SMS w
systemie SI SMS

Lp.

Uwagi
6

Tygodnik
Krapkowicki, NTO
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WYKAZ MEDIÓW KTÓRE MOŻNA WYKORZYSTAĆ
DO OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI W GMINIE GOGOLIN

Lp.

Rozgłośnie radiowe
(regionalne, lokalne)

Ośrodki telewizyjne
(regionalne, lokalne, kablowe)

Nazwa rozgłośni

Zasady współpracy

Nazwa rozgłośni

Zasady współpracy

1.

Radio Opole – ul. Strzelców
Bytomskich 8, 077 4013100

Poprzez Starostwo Powiatowe w
Krapkowicach

Telewizja Polska S.A. Opolski
Ośrodek Regionalny ul. Strzelców
Bytomskich 8 tel. 077 4232788

Poprzez Starostwo Powiatowe w
Krapkowicach

2.

Radio Plus – ul. Koraszewskiego
7-9, 077 4566700

3.

Radio 0’Le – ul Kościuszki 1
45-062 Opole
0 77 4012204

4.

Radio ESKA – ul. Reymonta 14
45-066 Opole
tel. 0 77 453 74 44

5

Prasa lokalna

6

Nazwa i adres

Zasady współpracy

7

Tygodnik Krapkowicki
Krapkowice ul. Sienkiewicza 9, tel. 77 4460010, fax. 77 44 60030

Zgodnie z ustawą Prawo prasowe

8

Nowa Trybuna Opolska

Telewizja Polska S.A. Oddział
Opole, ul. Szpitalna 1, tel.
77 4232787

Opole ul. Powstańców Śląskich, 9 tel. 77 4432500, fax. 77 4432515
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Zasady koordynacji przepływu informacji o zagrożeniach i zdarzeniach.
1) W przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu zagrożenia
dla ludności na terenie Gminy podmiot, który ja uzyskał informuje o tym fakcie właściwą
służbę oraz Gminne Centrum Reagowania.
2) Gminne Centrum Reagowania powiadamia Burmistrza.
3) równocześnie GCR przekazuje uzyskaną informację do PCZK w Starostwie Powiatowym
w Krapkowicach
4) Burmistrz, zgodnie z zakresem realizowanych zadań, poprzez dostępne służby dokonuje
sprawdzenia wiarygodności uzyskanej informacji.
5) w zależności od skali zagrożenia, Burmistrz podejmuje decyzję o uruchomieniu
procedury informowania, ostrzegania lub alarmowania, określonej w planie reagowania
kryzysowego.
6) zasady określone w punkcie 5 nie wykluczają w uzasadnionych przypadkach możliwości
uruchomienia procedury przez organ wyższego szczebla.

Elementy składowe komunikatu o zagrożeniu
Komunikaty dzieli się na:
1) informacyjne – zawierają 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– zawierają informacje wyprzedzające nadchodzące zagrożenie
(komunikat ten powinien zawierać możliwie najwięcej wskazówek profilaktycznych
3) alarmowe – zawierają informacje o aktualnym zagrożeniu występującym na określonym
terenie oraz podawane są wskazówki i polecenia co do sposobów postępowania
ludności, np. kierunków i środków ewakuacji, miejsc zbiórki dla ewakuowanych,
sposobów ochrony dróg oddechowych itp. (załącznik nr….)

Podstawowymi elementami składowymi komunikatu są:
1) data i godzina przekazania komunikatu,
2) numer komunikatu (który to jest komunikat z kolei dotyczący danego zagrożenia),
3) podmiot przekazujący komunikat (osoba odpowiedzialna za treść komunikatu),
4) osoba (lub osoby) wyznaczona do kontaktu ze strony podmiotu przekazującego
komunikat oraz numer jej telefonu,
5) przyczyna podawania komunikatu (krótka charakterystyka zagrożenia),
6) obecny stan zagrożenia i obszar jego występowania oraz prognozowany rozwój
zagrożenia,
7) określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat,
8) zalecenia dla ludności związane z zagrożeniem,
9) ewentualnie – stan przygotowania służb i organów administracji publicznej na
nadchodzące zagrożenie (każdorazowo należy rozważyć zasadność umieszczenia takiej
informacji).
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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.
Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.),
redaktorzy naczelni są obowiązani opublikować nieodpłatnie komunikaty przekazywane przez
organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych.
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.
1. W celu zapewnienia właściwego stopnia percepcji przez ludność przekazywanych
informacji w ramach informowania, ostrzegania lub alarmowania o zagrożeniu, właściwe
organy administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego,
działając wspólnie, powinny zapewnić opracowanie oraz rozpowszechnianie wśród
mieszkańców instrukcji postępowania zawierającej informacje o sposobach zapobiegania
danemu zagrożeniu, postępowania na wypadek jego zaistnienia i po ustąpieniu zagrożenia,
obejmujących rodzaje zagrożeń mogące wystąpić na danym terenie (powinno się zapewnić
dostarczenie minimum 1 egzemplarza przedmiotowej instrukcji do każdej rodziny).
2. Wspomniane powyżej organy zobowiązane są zapewnić publiczną dostępność treści
wspomnianych instrukcji w formie elektronicznej za pośrednictwem ogólnie dostępnych
łączy telekomunikacyjnych (internetowych).
3. Wymienione wyżej instrukcje powinny zawierać w szczególności:
1) rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia na danym obszarze,
2) sposoby ostrzegania i alarmowania mieszkańców, właściwe dla każdego rodzaju
zagrożenia,
3) sposoby zapobiegania danemu zagrożeniu,
4) sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia oraz po
jego ustaniu,
5) wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i
gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno –
ratowniczych,
6) wykaz punktów kontaktowych w zakresie uzyskiwania dodatkowych informacji
i wyjaśnień.
4. W procesie informowania społeczeństwa powinno się wykorzystywać także inne
instrukcje, poradniki, ulotki, plakaty i tym podobne publikatory, informujące
o zagrożeniach, sposobach zapobiegania im i postępowania w przypadku ich wystąpienia,
opracowywane przez organy administracji publicznej, organy służb, inspekcji, straży oraz
innych
podmiotów
realizujących
zadania
w
zakresie
ochrony
ludności
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10.5. ORGANIZACJA EWAKUACJI Z OBSZARÓW ZAGROŻONYCH.
Podstawy prawne
1) Art. 31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.);
2) Art. 5, ust. 2, pkt 3 lit. e oraz art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).
3) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. 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. Jej prowadzenie może mieć miejsce
w różnych stadiach sytuacji kryzysowej. W praktyce najczęściej przeprowadza się ewakuację
osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych (także zagrożonego mienia) po
wystąpieniu sytuacji kryzysowej (np. pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia)
w obiektach lub terenach.
Ewakuacja może mieć również charakter prewencyjny, tzn. może być prowadzona
z terenów i obiektów, w przypadku zbliżającego się zagrożenia, np. związanego
z rozprzestrzenianiem się zaistniałej sytuacji kryzysowej (powódź, katastrofa chemiczna itp.)
lub groźbą prowadzenia działań militarnych, w przypadku zagrożeń wojennych.
Zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji oraz przedsięwzięć z
nią związanych (np. zapewnienie warunków do przetrwania ewakuowanej ludności,
zabezpieczenie ewakuowanego mienia) realizowane są przez wiele podmiotów, których
kompetencje określone są w wielu aktach prawnych. W przypadku tego typu
skomplikowanych i prowadzonych wielokierunkowo działań konieczna jest ich właściwa
koordynacja.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi burmistrz zarządza ewakuację w oparciu o :
1) Ewakuacja I stopnia na terenie Gminy będzie realizowana zgodnie z Zarządzeniem nr
Or. I 0151-76/09 Burmistrza Gogolina Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 28.
08.2009 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy
ewakuację. ludności I stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji
masowego zagrożenia - załącznik do Planu Zarządzania Kryzysowego
2) Ewakuacja II stopnia na terenie Gminy będzie realizowana zgodnie z Zarządzeniem
Nr Or. I 0151-90/09 Burmistrza Gogolina Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia
22.09.2009 r. w sprawie wprowadzenia planu ewakuacji (przyjęcia) ludności,
zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia- załącznik do Planu
Reagowania
Burmistrz zarządza ewakuację na terenie gminy, w związku z wystąpieniem nw. sytuacji
kryzysowych:
1) powodzi powstałych w wyniku topnienia śniegu lub intensywnych opadów deszczu;
2) pożarów przestrzennych;
3) skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP) w zakładach produkcyjnych oraz
transporcie;
4) groźnych zjawisk meteorologicznych (huraganowe wiatry, trąby powietrzne itp.);
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5)
6)
7)
8)

zdarzeń radiacyjnych;
katastrof budowlanych, drogowych i kolejowych;
zdarzeń związanych z zewnętrznym zagrożeniem państwa (militarnym);
zagrożenia lub ataku terrorystycznego.
wydając stosowne zarządzenia w sprawie zarządzenia/odwołania ewakuacji na
określonym terenie.

Na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń wymagających ewakuacji ludności
w gminie, założono, że największe i najczęściej występujące masowe zagrożenie dla zdrowia
i życia ludności to zagrożenie powodziowe. Ewakuacja ludności będzie zamykała się
w granicach administracyjnych gminy zgodnie z opracowanym planem ewakuacji.
Przewidywana ewakuacja zarówno w czasie powodzi jak i innych zdarzeń nie powinna
być długotrwała. Dotychczasowe doświadczenia związane z powodzią wskazują konieczność
ewakuacji osób, zwierząt i mienia z zagrożonych terenów na okres kilku dni do czasu zejścia
wody powodziowej z zalanych terenów. Osoby ewakuowane znajdują schronienie u krewnych
i znajomych – istnieje jedynie potrzeba zabezpieczenia przez gminę pojedynczych miejsc
zakwaterowania dla osób ewakuowanych.
Do ewakuacji mieszkańców i zabezpieczeni miejsc zakwaterowania na dłuższy okres
może dojść w sytuacji przejścia trąby powietrznej powodującej zniszczenia budynków na dużą
skalę.
Również w wyniku innych zdarzeń (skażenie toksyczne w razie sytuacji wypadku drogowego
czy kolejowego, katastrofy budowlanej czy tez pożaru budynku mieszkalnego) może wystąpić
konieczność ewakuacji krótkoterminowej.
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ORGANIZACJA EWAKUACJI II STOPNIA

gdy dotyczy terenu województwa

WOJEWODA
Decyzja o ewakuacji na terenie
województwa

gdy dotyczy więcej niż jednego powiatu

Wydanie rozporządzenia w sprawie
zarządzenia/odwołania ewakuacji.

gdy dotyczy zdarzenia radiacyjnego
o zasięgu wojewódzkim

na wniosek starosty

Decyzja o ewakuacji na terenie
powiatu

gdy dotyczy więcej niż jednej gminy

na wniosek wójta (burmistrza,
prezydenta miasta)

Na terenie gminy ewakuację
zarządza : WÓJT
(BURMISTRZ, PREZYDENT
MIASTA)
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10.6. ORGANIZACJA RATOWNICTWA, OPIEKI MEDYCZNEJ,
POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ.
1. Ratownictwo medyczne.
Ratownictwo medyczne na terenie powiatu krapkowickiego zabezpiecza szpital powiatowy
w Strzelcach Opolskich ul. Opolska 36, 47-100 Strzelce Opolskie. Centrala telefoniczna
szpitala --tel. 77 461-32-91
W Krapkowicach znajduje się punkt stacjonowania karetek na ul. 3 Maja dysponujący dwoma
karetkami reanimacyjnymi. Wezwanie karetki pogotowia poprzez numer alarmowy 999 lub
112
2. Organizacja opieki medycznej.
Na terenie gminy Gogolin nie występuje szpital ani nie są planowane do rozwinięcia
zastępcze miejsca szpitalne. Najbliższy szpital znajduje się w Krapkowicach tam również
planowane są do rozwinięcia zastępcze miejsca szpitalne
Szpital Powiatowy w Krapkowicach-Otmęcie
Adres: 47-303 Krapkowice-Otmęt, oś. XXX-lecia 21 tel. 077 44 67 200
Wykaz jednostek w szpitalu:
SZPITAL POWIATOWY W KRAPKOWICACH-OTMĘCIE

77 44 67 200

izba przyjęć oddział wewnętrzny
izba przyjęć oddział chirurgiczny
oddział chirurgiczny
oddział wewnętrzny
oddział położniczy dyżurka położnej
oddział ginekologiczny
oddział noworodkowy
oddział pediatryczny
Pracownia rtg,
Pracownia ultrasonografii,
Gabinet fizykoterapii,
Pracownia badań kardiologicznych,
Pracownia endoskopowa,
Pracownia prób wysiłkowych,
Pracownia EKG,
Pracownia echokardiografii,
Laboratorium,

77 44 67 217
77 44 67 264
77 44 67 271
77 44 67 250
77 44 67 258
77 44 67 270
77 44 67 256
77 44 67 210
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WYKAZ PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA NA TERENIE GMINY GOGOLIN
Lp.
1.
1

Wyszczególnienie
2.
Gminny Ośrodek Zdrowia w
Gogolinie

Adres
3.
ul. Szkolna 2

Numer
telefonu/fax./

Uwagi

4.
77 40 76 960

5.

47-320 Gogolin
Poradnia okulistyczna;

77 40 76 970

lek. okulista – 2 (praca
zmianowa)

Poradnia ginekologicznopołożnicza;

77 40 76 967

lek. ginekol.-położ.-4 położna –
1 (praca zmianowa)

Poradnia otolaryngologiczna

77 40 76 969

lekarz - 1

Poradnia chirurgiczna

77 40 76 969

lekarz - 3 (praca zmianowa)

Poradnia medycyny pracy

77 40 76 969

lekarz – 1 (praca okresowa)

Pracownia USG

77 40 76 966

lekarz - 2 (praca zmianowa)

Pracownia RTG

77 40 76 969

pracownik - 1

Gabinet stomatologiczny

507 570 093

lekarz stomatolog - 1

Gabinet ortodontyczny

77 40 76 962

lekarz – 1 (praca okresowa)

Gabinet fizjoterapii

77 40 76 960

fizjoterapeuta - 4

Gabinet zabiegowy

77 40 76 969

pielęgniarka środowiskowa 1

Gabinet położnej środowis.

77 40 76 966

położna środowiskowa 1

77 46 66 174

lekarz psychiatra - 1 psycholog
kliniczny psychoterapeuta - 1

77 46 66 174

lek. psychiatra – psycholog
kliniczny-1, psychoterapeuta-1,
specj. psycholog uzal - 1

77 40 76 968

pielęgniarka - 3, sam. osob. - 3

2

Poradnia psychiatryczna

3

Poradnia uzależnień

4

Caritas Diecezji Opolskiej
Stacja Caritas w Gogolinie

ul. Strzelecka 20
47-320 Gogolin

ul. Szkolna 2
47-320 Gogolin

5.

Grupowa Praktyka Lekarska
„Nowa Przychodnia”

77 40 76 973 fax.
774076975

lek. med. – 3, pielęgniarka-2

6.

„Praktyka na Wezwanie”
lek.med. D. Schindzielorz

77 46 66 214

lek. med. – 1 pielęgniarka - 1

7.

SN ZOZ „Omega” – Ośrodek
Zdrowia w Górażdżach

ul. Główna 23 ,
47-316 Górażdże

77 4671670

lek. med.–1, pielęgniarka - 1

8

SNZOZ „Omega” Ośrodek
Zdrowia w Malni

ul. Powstańców 2
47-316 Malnia

77 4671947

lek. med.–2, pielęgniarka - 1

9.

„Praktyka na Wezwanie”
lek.med. Dariusz Schindzielorz
Ośrodek Zdrowia w Kamieniu
Śl.

ul. Klasztorna 5

694 325 478

lek. med. – 1,

47-325 Kamień Śl.

77 46 71 111

pielęgniarka - 1
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10.

Dom Spokojnej Starości „Św.
Barbara” w Kamionku

Ul. Polna 24, 47325 Kamionek

77 46 71 288

pielęgniarka - 1

11.

ZOL w Górażdżach podlega SP
ZOZ K-ce

ul. Główna 23, 47316 Górażdże

77 40 75 020 77
46 71 855

lek. med. -1, pielęgniarki - 7

12

Sanatorium w Kamieniu
Śląskim "Sebastianeum
Silesiacum"
Prywatny Gabinet Lekarski lek.
med. Witold Jasiński

ul. Parkowa 1B 47325 Kamień Śląski

77 46 71 104
fax: 77 46 71 117

lek. med. -1

ul. Ks. Schulza 8
47-320 Gogolin

77 46 66 354

lek. med.-1

14

Gabinet Pediatryczny lek. med.
Celta Krystyna

ul. Krapkowicka 34
47-320 Gogolin

77 46 66 223

lek. pediatra - 1

15

Prywatny Gabinet
Ginekologiczny lek. med.
Domaradzki Bolesław

ul. Krapkowicka 50
47-320 Gogolin

77 46 66 245

lek. ginek.-położ. - 1

16

Gabinet Stomatologiczny lek.
stom. K. Kubica - Niewczas

ul. Krapkowicka 17
47-320 Gogolin

77 46 66 221

lek. stom. - 1

17

Prywatny Gabinet Lekarski lek.
med. Grzegorz Stanek

ul. Nowa 62 47-320
Gogolin

77 44 67 900

lek. med. – 1

13

Wykaz obiektów przewidzianych do wykorzystania na wypadek epidemii –
leczenie, kwarantanna, izolowanie chorych – z określeniem liczby miejsc.
Na terenie gminy Gogolin nie planuje się obiektów przewidzianych do wykorzystania na
wypadek epidemii – leczenie, kwarantanna, izolowanie chorych. Obiekty takie planowane są na
terenie gminy Krapkowice.
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Wykaz adresów punktów szczepień, przewidzianych do wykorzystani na wypadek
epidemii lub wystąpienia chorób szczególnie niebezpiecznych,
Placówka służby
zdrowia
2

1

Adres

Telefon

3

4

1

Gminny Ośrodek Zdrowia w
Gogolinie

ul. Szkolna 2
47-320 Gogolin

77 4076 960

2

Grupowa Praktyka Lekarska
„Nowa Przychodnia”

ul. Szkolna 2
47-320 Gogolin

77 4076973 fax.
774076975

3

„Praktyka na Wezwanie” lek.
med. D. Schindzielorz

ul. Szkolna 2
47-320 Gogolin

77 4666214

4

SN ZOZ „Omega” – Ośrodek
Zdrowia w Górażdżach

ul. Główna 23 ,
47-316 Górażdże

77 4671670

5

SNZOZ „Omega” Ośrodek
Zdrowia w Malni

ul. Powstańców 2
47-316 Malnia

77 4671947

6

„Praktyka na Wezwanie” lek.
med. Dariusz Schindzielorz
Ośrodek Zdrowia w Kamieniu
Śl.

ul. Klasztorna 5
47-325 Kamień Śląski

694 325 478
77 4671111

Ponadto dodatkowe punkty szczepień mogą być organizowane w placówkach szkolnych

Wykaz zakładów wykonujących zabiegi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji (załącznik
dodatkowy do planu)

Organizacja pomocy społecznej – w tym wykaz i zadania podmiotów realizujących ww.
zadanie np. wydział w urzędzie, ośrodek pomocy społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej itd.
Podmioty i organizacje realizujące zadania opieki społecznej w sytuacji kryzysowej:
1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie.
2. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim w Gogolinie.
3. Stacja Caritas Diecezji Opolskiej.
4. Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Okręgowy w Opolu.
5. Inne podmioty w zależności od rodzaju występującego zagrożenia.
Zadania uczestników działań:
1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej:
a) przyjmuje i weryfikuje potrzeby osób poszkodowanych, zgłoszone przez Ośrodek
Pomocy Społecznej
b) przekazuje do Gminnego Centrum Reagowania i PCK zbiorcze zestawienia liczby osób i
rodzin poszkodowanych oraz potrzeby w zakresie pomocy,
c) przekazuje do Wydziału Finansów Urzędu Miejskiego otrzymane wnioski celem
pozyskania środków finansowych dla osób poszkodowanych;
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d) występuje do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskami o przydzielenie pomocy finansowej
dla poszkodowanych;
e) monitoruje realizację pomocy,
f) współpracuje z pozostałymi uczestnikami działań realizacji ww. zadań;
2. Ośrodek Pomocy Społecznej:
a) ustala liczbę osób poszkodowanych oraz rozpoznają potrzeby osób i rodzin
poszkodowanych;
b) przekazuje informację w powyższym zakresie m.in. do Wydziału Zdrowia i Polityki
Społecznej;
c) przyznają i wypłacają pomoc pieniężna ze środków finansowych budżetu państwa,
osobom poszkodowanym na zasadach określonych przepisami prawa oraz
sporządzają bieżące raporty w zakresie wydatkowanych środków;
3. Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Okręgowy w Opolu:
a) określa ramy współpracy z organami pozarządowymi województwa oraz innymi
podmiotami w zakresie przyjmowania, podziału i dystrybucji pomocy rzeczowej,
b) przyjmuje i dystrybuuje otrzymaną pomoc,
c) ocenia stan potrzeb dokonuje rozdziału darów rzeczowych.
4. Stacja Caritas Diecezji Opolskiej w Gogolinie realizuje system usług opiekuńczomedycznych a w razie potrzeby usług socjalnych i pomocowych. Stacja współpracuje z
placówkami służby zdrowia, OPS oraz parafiami.

Organizacja pomocy psychologicznej:
Opiekę psychologiczną dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia o charakterze
masowym, zarówno w miejscu zdarzenia, jak i w punkcie organizacji pomocy medycznej,
psychologicznej i socjalnej zapewniali będą psychologowie pracujący na co dzień w Poradni
Psychiatrycznej i Poradni Uzależnień w Gogolinie, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w
Krapkowicach oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Krapkowicach
W przypadku wystąpienia zdarzenia potrzebni specjaliści będą zawiadomieni przez
przedstawiciela zespołu zarządzania kryzysowego i w razie potrzeby dowiezieni na miejsce
zdarzenia.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Krapkowicach
ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice
tel. 77 44 66 015, 77 44 66 030
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, tel. 077 4661263,
telefon zaufania – 77 4667272
Poradnia psychiatryczna i Poradnia uzależnień w Gogolinie
ul. Strzelecka 20, 47-320 Gogolin tel. 77 46 66 174,

Ponadto wojewoda dysponuje trzema grupami pomocy psychologicznej w ramach umów
i porozumień z instytucjami na terenie województwa, a w razie dużych potrzeb może
wnioskować do ministra obrony narodowej o możliwość wykorzystania pracowników Wojskowej
Przychodni Psychologicznej w Opolu.
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10.7. ORGANIZACJA OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI CHARAKTERYSTYCZNYMI
DLA OBSZARU GMINY.
Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny, wymienionych w katalogu zagrożeń oraz
map zagrożeń– charakterystycznym zagrożeniem dla gminy Gogolin – jednocześnie
negatywnie wpływającym na poziom bezpieczeństwa ludności gminy (w zakresie ich życia i
zdrowia), mienia w znacznym rozmiarze i środowiska oraz wywołującym ograniczenia w działaniu
właściwych organów administracji publicznej – jest zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie
POWODZI.
W związku z tym, na wszystkich szczeblach administracji publicznej, szczególny nacisk kładzie się
na zorganizowanie na administrowanych terenach właściwej ochrony przed tym zagrożeniem,
biorąc pod uwagę częstotliwość jego występowania i zasięg oddziaływania – przede wszystkim
w pierwszej kolejności w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, mienia oraz
środowiska, ale również zminimalizowania skutków powodzi.
W gminie Gogolin organizacja ochrony przed zagrożeniem powodziowym oparta jest na
systemie ujętym w cztery fazy – wywodzącym się z definicji zarządzania kryzysowego (na
podstawie art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym – Dz. U. Nr 89, poz.
590 z póź. zm):
1) zapobiegania;
2) przygotowania;
3) reagowania;
4) odbudowy.
Zasady działania w poszczególnych fazach zostały szczegółowo przedstawione w „Planie
operacyjnym ochrony przed powodzią gminy Gogolin” – załącznik dodatkowy do planu.
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ZADANIA W POSZCZEGÓLNYCH FAZACH PROWADZENIA DZIAŁAŃ PRZECIWPOWODZ.
ZAPOBIEGANIE

PRZYGOTOWANIE

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

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

 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

 opracowanie planu zarządzania
kryzysowego, planu operacyjnego
ochrony przed powodzią
 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

REAGOWANIE

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

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

 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

 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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ORGANIZACJA PROWADZENIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ
BURMISTRZ

Straż Miejska i Policja
-monitoring terenu;
-ostrzeżenia ludności;
-zabezpieczenie mienia
Stanowisko kierowania PSP
- dysponowanie siłami PSP i
OSP;
- prowadzenie działań
ratowniczych

OSP
prowadzenie działań
ratowniczych
Sołtysi
- prowadzenie monitoringu,
informowanie GZZK;
- przekazywanie komunikatów
do mieszkańców;
- współorganizacja działań
ratowniczych

ZGKIM i inne podmioty
wydzielające sprzęt i środki
- wydzielenie do akcji środków
transportu i maszyn
- ewakuacja, dostarczanie
piasku, naprawa sprzętu,
wywóz nieczystości i inne

Zespół koordynujący działania
w terenie:
1. Podejmowanie decyzji dot.
prowadzonych działań (co
zabezpieczać i w jakiej
kolejności, co ewakuować
itp.)
2. Uruchamiania sił i środków
(OSP, SM, pracow. UM,
ZGKIM) samochody i ciągniki,
sprzęt ciężki, dowóz piasku,
worków itp.
3. Kierowanie działaniami.
4. Prowadzenie ciągłego
monitoringu terenu i ocena
sytuacji aktualnej i
prognozowanej, informowanie
mieszkańców.

Służba dyżurna Gminnego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego:
1. Przyjmowanie informacji z instytucji
zewnętrznych – PZZK, Meteo, Policja, PSP,
SM, inne (komunikaty, ostrzeżenia, decyzje)
2. Opracowywanie i przekazywanie do
mieszkańców i instytucji gminnych
informacji, ostrzeżeń, komunikatów,
zarządzeń Burmistrza itp.
3. Sporządzanie meldunków okresowych i
doraźnych i ich przekazywanie do PZZK.
4. Zbieranie informacji od mieszkańców i
sołtysów.
5. Bieżąca analiza sytuacji, przewidywanych
prognoz i zagrożeń.
6. Prowadzenie książki przyjętych i
przekazanych informacji oraz stanów wody.
7. Utrzymanie bieżącego kontaktu z zespołem
kierującym akcją – przekazywanie i
przyjmowanie informacji.
8. Informowanie Burmistrza o przebiegu akcji i
prognozach.

PZZK
Przekazywanie
meldunków,
przyjmowanie informacji

GZZK gmin sąsiednich
Wymiana informacji

OPS
Współdziałanie w
zakresie udzielania
pomocy osobom
poszkodowanymżywność, woda, środki
higieny itp.

Gminny Ośrodek
Zdrowia
Współdziałanie w
zakresie udzielania
pomocy medycznej i
przedmedycznej
poszkodowanym

Inne instytucje i organizacje
Sanepid, Powiatowy Weterynarz, Powiat. Insp.
Budowlany, Caritas, organizacje społeczne,
proboszczowie

Policja
Współdziałanie w
zakresie335
utrzymania
bezpieczeństwa na
terenie Gminy

SCHEMAT DZIAŁANIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W CZASIE SYTUACJI KRYZYSOWEJ
Bilans sił i środków

Koordynacja
działań
ratowniczych i
prewencyjnych

Określenie priorytetów,
zakres podejmowanego
działania

Ostrzeganie i
alarmowanie ludności
Analiza sytuacji
hydro-meteo dla
obszaru działania
Zbieranie danych z
terenu

Działania
operacyjne

Informowanie i
raportowanie

Bieżąca
analiza
sytuacji

Przygotowanie i
przesyłanie meldunków i
raportów

Monitorowanie
sytuacji
hydrologiczno
meteorologicznej

Określenie rzek i
innych parametrów
wpływających na
zagrożenie
powodziowe

Archiwizowanie
meldunków

Adresy stron
internetowych

Monitorowanie
sytuacji,
analiza
zagrożeń

Określenie skali
potencjalnego
zagrożenia

Monitorowanie miejsc
newralgicznych

Działania w
terenie

Monitorowanie miejsc
odniesienia

Kierowanie akcją w
terenie
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10.8. WYKAZ ZAWARTYCH UMÓW I POROZUMIEŃ ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH W PLANIE ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO.
L.p.

Rodzaj dokumentu
Umowa dotycząca zakupu paliwa

1.
Umowa dotycząca wykorzystania autobusów do
2. przeprowadzenia ewakuacji
Porozumienie dotyczące wykorzystania w
3. działaniach kryzysowych pojazdów, maszyn i
materiału
Umowa dotycząca informowania, ostrzegania i
4. alarmowania mieszkańców za pomocą SMS

Podmiot z którym
zawarto uzgodnienie
Stacja Paliw Gogolin
ul. Szpitalna
S.C. „Foltrans” Gogolin
ul. Ligonia 73
Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Gogolinie ul.
Ligonia 15
Samorządowy Informator SMS Sp.
z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,
ul. Kruczkowskiego 19,
51-143 Wrocław

5.
6.
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10.9 ZASADY ORAZ TRYB OCENIANIA I DOKUMENTOWANIA
SZKÓD
Podstawy prawne:
1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.09.175.1362 j.t.);
2) 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 (Dz.U.99.55.573);
3) wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2011 r.
w sprawie „Zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek
samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem
skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”.
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;
2) w rolnictwie.
Ponadto, funkcjonuje także forma wsparcia przez Wojewodę osób (rodzin) poszkodowanych
w sferze socjalno-bytowej.
Po sporządzeniu odpowiednich wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego,
przesyłane są one do wojewody z prośbą o dokonanie ich weryfikacji. W dwóch pierwszych
przypadkach wojewoda powołuje komisję wojewódzką, której zadaniem jest dokonanie
analizy przedłożonych wniosków oraz oceny, czy wysokość szkód jest zgodna ze stanem
faktycznym.
W trzecim wypadku wnioski do weryfikacji wojewoda przekazuje do Wydziału Polityki
Społecznej.
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Podstawowe formy pomocy rządu dla osób fizycznych i jednostek samorządu
terytorialnego poszkodowanych przez klęski żywiołowe
I. Pomoc bezpośrednia dla ludności.
1. Bezzwrotne pieniężne zasiłki celowe dla gospodarstw domowych w wysokości
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 środki finansowe na zasiłki uruchamiane są przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji na wniosek właściwego terytorialnie wojewody;
 podstawą do określenia wielkości przyznanej pomocy jest wywiad środowiskowy
przeprowadzony przez gminny (miejski) ośrodek pomocy społecznej,
 wypłaty zasiłków celowych dla poszkodowanych rodzin dokonują gminne (miejskie)
ośrodki pomocy społecznej w drodze decyzji administracyjnej;
Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593
z późn. zm.)

2. Kredyty preferencyjne. (oprocentowane 2% w skali roku) na remonty i odbudowę
mieszkań i budynków mieszkalnych, objęte dopłatami do oprocentowania realizowanymi
z budżetu państwa;
1) kredyty udzielane są właścicielom lub zarządcom budynków mieszkalnych, lokali
mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury technicznej towarzyszących budownictwu
mieszkaniowemu zniszczonych lub uszkodzonych przez powódź, osuwiska ziemi
i huragany na:
 remont lokalu mieszkalnego,
 remont lub odtworzenie budynku mieszkalnego,
 remont lub odtworzenie części budynku mieszkalnego, stanowiącej
współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku,
 remont lub odtworzenie obiektu infrastruktury technicznej,
 odtworzenie budynku mieszkalnego lub obiektu o podobnych parametrach
w innym miejscu, gdy odtworzenie budynku lub obiektu w tym samym miejscu jest
niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie przez żywioł,
 zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego o podobnych
parametrach, jeżeli ich remont lub odtworzenie jest na skutek kataklizmu
niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie takim zdarzeniem,
Program udzielania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych realizowany jest przez Bank
Gospodarstwa Krajowego we współpracy z MSWiA oraz przez banki, które zawarły z nim
stosowne umowy; szczegółowe informacje udostępnione są na stronie internetowej BGK:
http://www.bgk.com.pl w zakładce Inne fundusze celowe i programy rządowe;
Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielonych na usuwanie skutków powodzi (Dz. U. nr 62, poz. 690 z późn. zm.)
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3. Ułatwienia w remontach i odbudowie.
1. Obowiązujące obecnie rozwiązania prawne stanowią podstawę do stosowania
uproszczonego trybu postępowania przed organami administracji architektonicznobudowlanej w przypadku zniszczeń spowodowanych działaniem klęski żywiołowej
w budynkach lub innych obiektach i urządzeniach budowlanych w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane (m.in.: zwolnienie z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę czy
zgłoszenia remontu, wyłączenie stosowania przepisów ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym) ;
2. z udogodnień mogą skorzystać podmioty ( w tym osoby fizyczne), których obiekty
i urządzenia budowlane znajdują się na terenach gmin lub miejscowości wymienionych
w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 2 ustawy o szczególnych zasadach
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku działania żywiołu;
Podstawa prawna: ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U.
Nr 84, poz. 906)

II. Pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego w odbudowie zniszczonej
infrastruktury komunalnej
3. Dotacje na dofinansowanie zadań własnych samorządów w dziedzinie usuwania
skutków klęsk żywiołowych.
 dofinansowanie ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych udzielane jest na konkretne zadania zgłoszone przez samorządy;
 do wniosków o dofinansowanie należy dołączyć protokół komisji stwierdzający
wielkość strat poniesionych w przeznaczonym do remontu lub odbudowy obiekcie;
 w komisjach szacujących straty obligatoryjny jest udział przedstawiciela właściwego
terytorialnie wojewody (ewentualnie straty może potwierdzić komisja wojewódzka);
 dotacji udziela Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji obsługiwany przez Biuro
do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w MSWiA;
 szczegółowe zasady udzielania pomocy dostępne są na stronie internetowej MSWiA
w zakładce „sprawy wewnętrzne”;
Podstawa prawna: ustawa o finansach publicznych i ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966)

4. Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na usuwanie
skutków powodzi osuwisk ziemnych i huraganów.


od 2001 r. gminy mogą otrzymać preferencyjny kredyt nie tylko na remont lub
odbudowę komunalnych budynków mieszkalnych oraz towarzyszących im obiektów
infrastruktury technicznej, ale także na zakup mieszkań dla osób, które w wyniku
katastrofy utraciły lokal lub budynek mieszkalny i nie mają możliwości ich odbudowy
z własnych środków;
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kredyty udzielane są przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz inne banki, które
zawrą z nim stosowne umowy;
 budżet państwa pokrywa różnice pomiędzy oprocentowaniem realnym a odsetkami
określonymi w ustawie o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielonych na usuwanie skutków powodzi (2% w skali roku).


Podstawa prawna: ustawa z dnia 8 lipca 1999 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych
udzielonych na usuwanie skutków powodzi (Dz. U. nr 62, poz. 690 z późn. zm.).

Na remonty i doposażenie szkół i placówek oświatowych, związane z usuwaniem skutków
klęsk żywiołowych, można będzie skorzystać z części środków z 0,6 % z rezerwy części
oświatowej subwencji ogólnej.
Informacje w tej sprawie można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji
Narodowej.

III. Pomoc dla rolników
Za uruchamianie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku zdarzeń o charakterze
klęsk żywiołowych dopowiada resort rolnictwa. Pomoc ta obejmuje w szczególności
preferencyjne kredyty (inwestycyjne i obrotowe) na wznowienie produkcji w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.
Szczegółowe zasady udzielania pomocy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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SPOSÓB POSTĘPOWANIA W WYPADKU POWSTANIA SZKÓD
W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ

JEDNOSTKI
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
 zgłoszenie
Wojewodzie potrzeb
związanych z
usuwaniem skutków
klęski żywiołowej,
 zawarcie umów o
dotację z Wojewodą,

 realizacja
przyznanych środków

WOJEWODA
OPOLSKI
 przyjęcie zgłoszenia od jednostek
samorządu terytorialnego,
 powołanie wojewódzkiej komisji
do weryfikacji zgłoszeń,
 przekazanie zgłoszeń do komisji,

KOMISJA WOJEWÓDZKA
 weryfikacja zgłoszeń,
 opracowanie zestawienia
zbiorczego i przekazanie
Wojewodzie

 przyjęcie zweryfikowanych przez
komisję zgłoszeń i zestawienia
zbiorczego,
 przesłanie zestawienia zbiorczego
do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji (MSWiA)
 zawarcie umów o dotację ze
stosownymi jednostkami samorządu
terytorialnego – na podstawie decyzji
z MSWiA o przyznaniu promes
 wystąpienie do Ministra Finansów
(MF), poprzez MSWiA, z wnioskiem
o uruchomienie środków z rezerwy
celowej budżetu państwa,
 dokonanie podziału uruchomionej
kwoty,
 przekazanie środków finansowych
jednostkom samorządu
terytorialnego,
 kontrola właściwego wykonania
umów oraz wykorzystania
przyznanych środków,
 rozlicznie przyznanych dotacji,
 złożenie meldunku do MSWiA

MINISTER FINANSÓW
 przyjęcie wniosku,
 weryfikacja wniosku,
 wydanie decyzji o
uruchomieniu MSWiA,
z wnioskiem o
uruchomienie środków
z rezerwy celowej
budżetu państwa,
 poinformowanie o
decyzji Wojewodę

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
 przyjęcie zestawienia zbiorczego
z województwa,
 wydanie decyzji o przyznaniu promes,
 przekazanie decyzji wojewodzie
 przyjęcie wniosku wojewody
(skierowanego do MF) w sprawie
uruchomienia środków z rezerwy
celowej budżetu państwa,
 analiza wniosku,
 przekazanie wniosku do MF
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SPOSÓB POSTĘPOWANIA W WYPADKU POWSTANIA SZKÓD
W ROLNICTWIE

JEDNOSTKI
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO

WOJEWODA
OPOLSKI

(poszkodowani rolnicy)
 zgłoszenie Wojewodzie
potrzeb związanych ze
szkodami w rolnictwie
w zakresie
uruchomienia linii
kredytów
preferencyjnych

KOMISJA WOJEWÓDZKA
 ocena szkód,
 opracowanie protokołów
i przekazanie Wojewodzie

 przyjęcie zgłoszenia od jednostek
samorządu terytorialnego,
 powołanie wojewódzkiej komisji
do oceny szkód w rolnictwie
w poszczególnych gminach,
 przyjęcie protokołów z oceny szkód
w poszczególnych gminach
 weryfikacja protokołów

DYREKTOR WYDZIAŁU
NADZORU I KONTROLI
 opracowanie zestawienia zbiorczego,
 przesłanie zestawienia Ministrowi
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
z wnioskiem o wyrażenie zgody na
uruchomienia linii kredytów
preferencyjnych

 weryfikacja protokołów
 wydanie opinii

MINISTER ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
 przyjęcie zestawienia,
 wyrażenie zgody na uruchomienie linii
kredytów preferencyjnych,
 przesłanie stosownych wniosków do
Prezesa Agencji Restrukturyzacji
Modernizacji Rolnictwa

DYREKTORZY WYBRANYCH
BANKÓW
 przyjęcie stosownych decyzji od
Prezesa Agencji Restrukturyzacji
Modernizacji Rolnictwa,
 poinformowanie o decyzji
zainteresowanych poszkodowanych
rolników

PREZES AGENCJI
RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI
ROLNICTWA
 przyjęcie wniosków,
 poinformowanie dyrektorów wybranych
banków o uruchomieniu dla
poszkodowanych rolników linii kredytów
preferencyjnych
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SPOSÓB POSTĘPOWANIA W WYPADKU WSPARCIA OSÓB POSZKODOWANYCH
W SFERZE SOCJALNO-BYTOWEJ

JEDNOSTKI
SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
 wyznaczenie komisji
gminnych,
 opracowanie
stosownych
dokumentów i
przesłanie zgłoszeń
Wojewodzie oraz
Opolskiemu
Wojewódzkiemu
Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego

WOJEWODA
OPOLSKI
 przyjęcie wniosków związanych ze
wsparciem finansowym osób
poszkodowanych na kwotę do
wysokości 6 i 20 tys. zł,
 przekazanie wniosków do
weryfikacji do Dyrektora Wydziału
Polityki Społecznej,

DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI
SPOŁECZNEJ
 przyjęcie wniosków,
 weryfikacja wniosków,
 bieżące aktualizowanie
danych,
 ewentualne
przesuwanie środków
finansowych

 przekazanie zweryfikowanych
wniosków do Ministra Pracy
i Polityki Społecznej, oraz
przedmiotowej informacji do
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji,

 przekazanie Dyrektorowi Wydziału
Finansów i Budżetu zadań

 przyjęcie zadania do
realizacji,
 kierowanie środków do
gmin,
 współdziałanie
z Wydziałem Polityki
Społecznej w zakresie
ewentualnego
przesuwana środków

OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO
 przyjęcie wniosków związanych ze
wsparciem finansowym osób
poszkodowanych na kwotę do
wysokości 100 tys. zł,
 dalsza realizacja przedmiotowego
zadania – wg własnej procedury

MINISTER SPRAW
WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
 przyjęcie informacji
Wojewody o
przesłanych
wnioskach do Ministra
Pracy i Polityki
Społecznej

DYREKTOR WYDZIAŁU
FINANSÓW I BUDŻETU

MINISTER PRACY I POLITYKI
SPOŁECZNEJ
 wydanie opinii,
 poinformowanie Wojewody
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10.10. PROCEDURY URUCHAMIANIA REZERW PAŃSTWOWYCH
Rodzaj
dokumentu

PROCEDURA
URUCHAMIANIA REZERW PAŃSTWOWYCH

Data

10.10.2011

Nazwa
dokumentu

OGÓLNA PROCEDURA ZGŁASZANIA POTRZEB URUCHAMIANIA
REZERW PAŃSTWOWYCH

Podmiot
opracowujący

GCR

PRP – 1

I.

Cel procedury
Określenie sposobu uruchomienia zapotrzebowania - wniosku do Wojewody celem 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 Gogolina/ Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania. Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej

IV.

Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury
Wejścia

Wyjścia

Podstawy prawne realizacji procedury

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.

 ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach
strategicznych (Dz.U.Nr.229 poz. 1496);
 ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
(Dz.U.07.89.590 z późn. zm.);
 ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie
(Dz.U.09.31.206 z późn. zm.).
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V.

Opis postępowania
Przedsięwzięcia

Wykonawcy

1. Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwość zaistnienia zagrożenia życia
ludzkiego oraz drastycznego pogorszenia się warunków bytowych ludności lub możliwość
 Szef GZZK
znacznych szkód i strat materialnych, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności
oraz klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych w przypadku bezwzględnej potrzeby użycia rezerw  Naczelnik GCR
państwowych
2. Przygotowanie wniosku – zapotrzebowania do Wojewody na podstawie przeprowadzonej analizy
 Szef GZZK
potrzeb i prognozowanego rozwoju sytuacji.
 Naczelnik GCR
3. Skierowanie stosownego zapotrzebowania do Wojewody zawierającego:
1) ilość i nazwę asortymentu,
2) cel wykorzystania danego asortymentu,
3) dane podmiotu, któremu udostępnione będą państwowe rezerwy materiałowe.

 Burmistrz

4. Przyjęcie przez Wojewodę zapotrzebowań z jednostek samorządu terytorialnego, opracowanie
stosownego/ych wniosku/ów i przesłanie ministrowi właściwemu ds. gospodarki.

 Wojewoda Opolski
 Dyrektor WBiZK,
 Kierownik WCZK.

5. Odbiór przedmiotu udostępnienia zgodnie ze wskazanym przez Prezesa Agencji Rezerw
Materiałowych miejscem i terminem.






6. Dokonanie zwrotu części niewykorzystanych rezerw – zgodnie z przyjętymi ustaleniami i
otrzymanymi dokumentami – w przypadku częściowego ich niewykorzystania.

Burmistrz
Szef GZZK
Naczelnik GCR
Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.





Burmistrz
Szef GZZK
Naczelnik GCR
Prezes Agencji Rezerw
Materiałowych.

346

10.11. WYKAZ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY, OBJĘTEJ PLANEM
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.
Lp
.
1

Kategorie obiektów
/syst./ infrastruktury
krytycznej
2

Rodzaje
obiektów/urządzeń/instala
cji *
3

Lokalizacja obiektu/adres

Uwagi

4

5

Na terenie gminy Gogolin pracują dwa Główne Punkty Zasilające 110/6 kV:
1) GPZ Chorula będący własnością Górażdże Cement S.A - wyposażony w dwa
transformatory 110/6 kV o mocy 40 MVA każdy,
2) GPZ Górażdże (własność Zakładów Wapienniczych Lhoist Spółka Akcyjna)wyposażony w dwa transformatory 110/6 kV o mocy 40 MVA każdy.

1.

Zaopatrzenie w energię
elektryczną

Elektrownia, elektrociepłownia,
stacja energetyczna, linia
energetyczne, itp.

2.

Zaopatrzenie w energię
cieplną

Ciepłownia, ciepłociąg, itp.

Nie występuje

3.

Zaopatrzenie w paliwa
ciekłe

Ropociąg, paliwowa baza
produkcyjna i magazynowa, itp.

Stacja paliw Gogolin ul. Szpitalna

Przez teren Gminy przebiegają następujące linie najwyższych napięć:
1) linia jednotorowa 220 kV relacji Groszowice – Wielopole. Linia ta posiada długość w
granicach gminy około 10 km,
2) linia dwutorowa 110 kV relacji: Groszowice – Krapkowice (tor 1), Proszowice Blachownia (tor 2).

Gaz ziemny wysokometanowy.
Stacje redukcyjne pierwszego stopnia – 3 szt
1) stacja Gogolin ul. Kościelna – przepustowość – 1600 nm³/h
2) stacja Gogolin, ul. Krapkowicka - przepustowość 1600 nm³/h;
3) stacja Obrowiec (rezerwowa) – przepustowość 5 000 nm³/h;

4.

Zaopatrzenie w gaz
ziemny

Gazociąg, stacja redukcyjna, itp.

Stacje redukcyjne drugiego stopnia – 2 szt.
1) stacja Gogolin ul. Kościelna – 1600 nm³/h;
2) stacja Gogolin, ul. Krapkowicka - 1600 nm³/h;
Gazociągi przesyłowe przebiegające przez teren Gminy.
1) gazociąg relacji Zdzieszowice – Opole – Wrocław, średnica 400, CN 4,0 MPa;
2) gazociąg relacji Obrowiec – Racibórz, średnica 500/300, CN 4,0 MPa.
Ponadto przez teren gminy przebiegają następujące odgałęzienia gazociągów
przesyłowych:
1) odgałęzienie gazociągu Zdzieszowice – Wrocław – do stacji redukcyjno-pomiarowej Iº/
IIº Gogolin ul. Krapkowicka, średnica 100, CN 4,0 MPa;
2) odgałęzienie gazociągu Obrowiec – Racibórz – spięcie z gazociągiem Zdzieszowice –
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3)

Wrocław, średnica 300, CN 4,0 MPa;
odgałęzienie gazociągu Obrowiec – Racibórz – do stacji redukcyjno-pomiarowej Iº
Obrowiec, średnica 200, CN 4,0 MPa

Na terenie miasta Gogolin występuje sieć dystrybucyjna gazu ziemnego niskiego ciśnienia.
Na terenach wiejskich gminy nie występuje sieć dystrybucyjna zarówno średniego jak i
niskiego ciśnienia.
Gaz koksowniczy – dostawca Zakłady Koksownicze w Zdzieszowicach
Na terenie Gminy występuje tylko jeden odbiorca gazu koksowniczego – Zakłady
Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna – jednostka produkcyjna w Górażdżach - zużywający
gaz o średnim ciśnieniu dla celów przemysłowych.
Stacje redukcyjne pierwszego stopnia – stacja gazu koksowniczego Kamionek, własność
Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna, przepustowość 14.000 nm³/h,
Gazociągi przesyłowe na terenie Gminy:
Wysokiego ciśnienia:
1) odcinek od granicy Gminy do układu zaporowo-upustowego w Obrowcu, średnica 500,
CN 1,0 MPa, własność ZG Opole;
2) odcinek od układu zaporowo-upustowego w Obrowcu SRP w Kamionku, średnica 200,
CN 1,0 MPa;
Średniego ciśnienia:
Odcinek od SRP W Kamionku do Zakładów Wapienniczych Lhoist Spółka Akcyjna, średnica
250, CN 0,4 MPa - własność Zakłady Wapiennicze Lhoist Spółka Akcyjna
Ujęcia wody:
1) Gogolin ul. Krapkowicka – 2 studnie głębinowe;
2) Gogolin ul. Strzelecka - 1 studnia;
3) Gogolin ul. Podgórna (Podbór) – 1 studnia;
4) Kamień Śl. ul. Mickiewicza – 1 studnia;
5) Kamień Śl. ul. Powstańców – 1 studnia;
6) Zakrzów Dalnia – 1 studnia;
7) Górażdże las - rejon warsztatów mechanicznych – 1 studnia
5.

Zaopatrzenie w wodę

Ujecie wody, zakład uzdatniania
wody, pompownia wody, itp.

Stacje uzdatniania wody:
1) Gogolin ul. Krapkowicka
2) Kamień Śląski ul. Mickiewicza;
3) Zakrzów Dalnia
Zbiorniki retencyjne wody pitnej:
3
1) Gogolin ul. Krapkowicka 6 - dwa o łącznej pojemności 672 m
3
2) Kamień Śląski ul. Mickiewicza – jeden pojemności 190 m
3
3) Górażdże – las rejon warsztatów mechanicznych– jeden pojemności 150 m
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6.

Zaopatrzenie w żywność

Zakład produkcyjny, magazyn,
hurtownia, itp.

7.

Odprowadzanie ścieków

Oczyszczalnia ścieków,
przepompownia ścieków, itp.

Hodowla drobiu: Obrowiec ul. Spółdzielcza
Hodowla bydła i trzody: Chorula ul. Lipowa
Pompownie mechaniczne bezobsługowe:
1) Gogolin ul. Krapkowicka 6
2) Kamień Śl. ul. Mickiewicza
3) Zakrzów – Dalnia
4) Górażdże ul. Kamienna
5) Gogolin – Wygoda ul. Spółdzielców
Oczyszczalnie ścieków:
1) Chorula ul. Polna
2) Zakrzów

8.

Składowanie odpadów

Składowisko odpadów
komunalnych, sortownia odpadów,
itp.

9.

Zapewnienie ciągłości
działania administracji
publicznej

Urząd administracji rządowej i
samorządowej, itp.

10.

Transport drogowy

Droga, most, wiadukt, dworzec
autobusowy, parking dla pojazdów
z towarem niebezpiecznym, itp.

Składowisko odpadów komunalnych Gogolin ul. Ligonia

Urząd Miejski w Gogolinie ul. Krapkowicka 6

Przez teren gminy przebiega odcinek autostrady A–4 Zgorzelec – Medyka. Autostrada
zlokalizowana jest w południowym rejonie gminy w obrębie miejscowości Odrowąż, Gogolin
i Zakrzów.
Na terenie miasta Gogolina znajduje się węzeł ze zjazdem na drogę 423 na terenie
Krapkowic. W ciągu autostrady, na terenie gminy zrealizowane zostały następujące
budowle inżynierskie:
1) wiadukt nad autostradą w ciągu drogi gminnej Maszyny – Strzebniów, w miejscowości
Strzebniów,
2) wiadukt nad drogą powiatową Gogolin – Obrowiec w Gogolinie (wyremontowany stary
obiekt),
3) wiadukt nad autostradą w ciągu drogi powiatowej Dąbrówka – Borek w miejscowości
Zakrzów,
4) wiadukt nad linią kolejową PKP Kędzierzyn Koźle – Opole w Gogolinie
(wyremontowany stary obiekt),
5) wiadukt nad ulicą Lompy w Gogolinie (wyremontowany stary obiekt).
Drogi wojewódzkie:
Droga Nr 423 – Opole – Kędzierzyn Koźle;
Droga Nr 409 – Dębina – Strzelce Opolskie;

11.

Transport kolejowy

Linia kolejowa, dworzec, wiadukt,
most, stacja przeładunkowa, itp.

12.

Ochrona
przeciwpowodziowa

Budowla i urządzenie
hydrotechniczne – zbiornik

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Opole – Kędzierzyn-Koźle
Stacje kolejowe w miejscowościach: Gogolin, Górażdże
Na terenie gminy występuje:
1) Polder Obrowiecki
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retencyjny, wał, jaz, śluza, itp.

13.

Ochrona zdrowia

Szpital, przychodnia, ośrodek
zdrowia, itp.

2)

Klapa katastralna w Obrowcu ul. Odrzańska

1)
2)
3)
4)

Gminny Ośrodek Zdrowia w Gogolinie ul. Szkolna 2
Ośrodek Zdrowia w Malni ul. Powstańców 2
Ośrodek Zdrowia w Kamieniu Śląskim ul. Klasztorna 2
Sanatorium "Sebastianeum Silesiacum" Caritas Diecezji Opolskiej w Kamieniu Śl.
ul. Parkowa 1B
Dom Spokojnej Starości „Św. Barbara” w Kamionku ul. Polna 24

5)

14.

15.

Produkcja, składowanie,
przechowywanie,
stosowanie substancji
chemicznych
Zapewnienie
funkcjonowania systemu
finansowego

Zakład produkcyjny, magazyn,
hurtownia, składowisko odpadów
niebezpiecznych, itp.
Bank, towarzystwo
ubezpieczeniowe, itp.

16.

Zapewnienie
funkcjonowania systemów
ratowniczych

Jednostka ratownicza,
dyspozytornia, itp.

17.

Zapewnienie
funkcjonowania systemów
łączności i
teleinformatycznych

Zakład telekomunikacji, centrala,
stacja bazowe, centrum nadawcze,
serwerownia, itp.

18.

Obiekty kultury masowej

19.

Wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe

Kino, teatr, filharmonia, hala
sportowa, itp.
Hipermarket, dom handlowy, bazar,
itp.

20.

Inne**

Inne**

Zakładu produkcji farb i wykrojników Chespa w Choruli.

Bank Spółdzielczy w Gogolinie ul. Strzelecka 13
ING Bank Śląski S.A. ul. Strzelecka 1
Jednostki OSP funkcjonujące w ramach KSRG
1) OSP Odrowąż;
2) OSP Obrowiec;
3) OSP Kamień Śląski
Serwerownia w UM w Gogolinie – zabezpiecza potrzeby UM ul. Krapkowicka 6

Hala sportowa w Gogolinie ul Krapkowicka 141
Nie występują
Lotnisko w Kamieniu Śląskim

* - należy wymienić wyłącznie te obiekty/urządzenia/instalacje, które stanowią infrastrukturę krytyczną dla gminy i powiatu.
** - należy ująć te kategorie i rodzaje niewymienionych obiektów, które mogą być również ważne dla bezpieczeństwa publicznego, bądź interesu gospodarczego.
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10.12. PRIORYTETY W ZAKRESIE OCHRONY ORAZ ODTWARZANIA
INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ.
Z definicji infrastruktury krytycznej, przedstawionej w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.) 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.
Jednakże, mając na uwadze art. 19 ust. 2 ww. ustawy i podkreślenie w nim roli burmistrza
przede wszystkim w zakresie kierowania monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, ocenia się, że w gminie Gogolin 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 on będzie traktowany jako priorytetowy w zakresie ochrony i odtwarzania.

OPRACOWAŁ
Tadeusz Byrski
Naczelnik
Gminnego Centrum Reagowania
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