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I. PLAN GŁÓWNY

a) CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ ORAZ OCENA RYZYKA ICH WYSTĄPIENIA, KATALOG ZAGROŻEŃ, MAPY RYZYKA 
I ZAGROŻENIA

Na obszarze gminy Rejowiec Fabryczny mogą wystąpić realne potencjalne zagrożenia spowodowane:

1) katastrofami naturalnymi:
a) powodzie – zagrożenie niskie:

− opadowe;
− roztopowe;

b) pożary – zagrożenie średnie. 
c) zagrożenia epidemiologiczne – zagrożenie niskie:
            – choroby zakaźne ludzi, oraz roślin.

d) epizootie – zagrożenie średnie:
− choroby zakaźne zwierząt.

e) gwałtowne zjawiska atmosferyczne – zagrożenie duże:
− silne wiatry (huragany);
− intensywne opady atmosferyczne;
− wyładowania atmosferyczne.

f) długotrwale występowanie ekstremalnych temperatur – zagrożenie niskie.
g) susze – zagrożenie niskie.
h) inwazje szkodników roślin i choroby roślin – zagrożenie niskie.

5 



2) awariami technicznymi związanymi z rozwojem cywilizacyjnym :
a) katastrofy w komunikacji drogowej i kolejowej (przewóz substancji  niebezpiecznych) – zagrożenie średnie;

b) skażenia chemiczne – zagrożenie niskie;
c) skażenia radiacyjne – zagrożenie niskie;
d) katastrofy budowlane – zagrożenie niskie;
e) przerwy w dostawach wody – zagrożenie niskie.

3) terroryzm (w tym sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi):
a) demonstracje, zamieszki – zagrożenie niskie;
b) podłożenie ładunku wybuchowego – zagrożenie niskie;
c) ujawnienie niewypałów lub niewybuchów – zagrożenie niskie;
d) okupacja i blokada obiektów – zagrożenie niskie.

4) zagrożenia transgraniczne: 
a) nielegalne migracje cudzoziemców – zagrożenie niskie.

5) zagrożenia w bezpieczeństwie energetycznym:
a)  przerwy w zasilaniu w energię elektryczną – zagrożenie średnie.

b) przerwy w zasilaniu w energię cieplną (gaz ziemny).
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

KATASTROFY  NATURALNE

Powodzie
opadowe

Powodzie opadowe występują najczęściej w maju, czerwcu, lipcu, sierpniu 
i wrześniu. Ich zasięg i gwałtowność przebiegu zależą od charakteru 
deszczu, czasu jego trwania, stopnia uwilgotnienia zlewni w momencie 
wystąpienia opadu, warunków fizycznogeograficznych zlewni 
(ukształtowanie i pokrycia terenu).
Z uwagi na charakter deszczu powodzie te można podzielić na powodzie 
wywołane deszczami: nawalnymi, frontalnymi i rozlewnymi. 
 Powodzie wywołane deszczami nawalnymi, bardzo gwałtownymi, lecz 
z reguły krótko trwającymi i posiadającymi niewielki zasięg terytorialny, mają 
zwykle charakter lokalny. Mogą powodować dotkliwe straty ze względu na 
bardzo szybki i trudny do przewidzenia przybór wody. W terenach nizinnych 
mogą występować już przy opadzie 60 – 80 mm trwającym w ciągu 2 godz.
Opady nawalne tworzą się przede wszystkim nad zboczami o południowej 
ekspozycji, położonymi na skrajach obszarów wyniosłości terenowych, 
przylegających do terenów wybitnie uwilgotnionych.         
 Powodzie spowodowane opadami frontalnymi posiadają podobny przebieg 
lecz znacznie większy zasięg terytorialny. Mogą wystąpić zarówno na 
terenach górskich jak i nizinnych. 
Powodzie wywołane deszczami rozlewnymi występują w terenach nizinnych 
oraz górskich, gdzie tworzenie się wezbrań pod wpływem długotrwałych 
deszczów sprzyja układ orograficzny. Zasięg terytorialny tych powodzi jest 
największy i może obejmować całe dorzecze.
Z analizy wielkości opadów będących przyczyną dużych powodzi typu 
frontalnego i rozlewnego widać, iż wielkość deszczu spadłego w ciągu 
2 – 4 dni może znacznie przekraczać normę miesięczną.

1. Nie występują
2. Bardzo rzadkie
3. Rzadkie
4. Możliwe
5. Prawdopodobne
6. Bardzo 
    prawdopodobne

Na teren całej 
gminy: (głównie 
Pawłów, Toruń). 
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

KATASTROFY  NATURALNE

Powodzie 
roztopowe

Powodzie roztopowe, związane z gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej, 
najczęściej występują w drugiej połowie lutego, w marcu oraz pierwszej 
dekadzie kwietnia. Warunki sprzyjające do powstania tego typu powodzi to 
ocieplenie z równoczesnym stąpieniem deszczu przy jeszcze zamarzniętym 
podłożu, co powoduje gwałtowny odpływ powierzchniowy. Zasięg 
terytorialny powodzi roztopowych jest duży.
Powodzie tego typu wywołane są silnymi wiatrami wiejącymi od morza 
w kierunku lądu i sytuacją baryczną. Wody morskie pod wpływem wiatru 
w zalewach i ujściach rzek utrudniają odpływ wód rzecznych, co powoduje 
ich piętrzenie i zalewanie terenów przyległych. Mogą również powstać 
w wyniku przelewania się wody przez wały lub inne zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe terenów depresyjnych.

1. Nie występują
2. Bardzo 
     rzadkie
3. Rzadkie
4. Możliwe
5. Prawdopodobne
6. Bardzo 
    prawdopodobne

Na teren całej 
gminy: (głównie 
Pawłów, Toruń). 

Ocena zagrożenia powodziowego
Ochrona  przed  powodzią  należy  zarówno  do  zadań  organów  administracji  rządowej  jak  i  samorządowej,  które  maja  obowiązek  
podejmowania  i  realizacji  w  ramach  planowanej  gospodarki  wodnej  przedsięwzięć  inwestycyjnych  i  innych  zadań  niezbędnych  do  
zwiększenia  stopnia  zabezpieczenia  ludności  i  gospodarki  przed  powodzią.  Polega  ona  na  budowie,  modernizacji,  utrzymaniu  
i eksploatacji urządzeń przeciwpowodziowych.
Tereny zalewowe.

Aby prawidłowo planować ochronę przed powodzią niezbędne jest określenie skali zagrożenia – zasięgu przestrzennego 
i czasowego (prawdopodobieństwa występowania zalewów). W tym celu opracowywane jest Studium ochrony przeciwpowodziowej, 
w którym ustala się granice zasięgu wód powodziowych o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed 
powodzią. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne taki obowiązek nakłada na dyrektorów Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej.  
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LEGENDA

               - Siedziba Urzędu Gminy 
                      w Rejowcu  Fabrycznym

                     - granica gminy

                   - Pawłów – otoczenie rzeki
                      Dorochucza, zalewisko około 
                      20 ha co stanowi 0,89 %        
                      powierzchni sołectwa

                   - Toruń  - Kanał Wieprz – Krzna, 
                      zalewisko około 15 ha co 
                      stanowi 3,2 % powierzchni 
                      sołectwa

PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZAGROŻENIA POWODZIĄ SOŁECTW GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

PAWŁÓW

TORUŃ



Obszary zagrożone zalaniem na tle podziału administracyjnego:

Lp. Nazwa sołectwa Teren zalewowy Powierzchnia 
(w ha)

% (procent) 
powierzchni 

sołectwa
1. Toruń Kanał  Wieprz - Krzna 15 3,2
2. Pawłów Otoczenie rzeki Dorochucza 20 0,89

RAZEM W GMINIE 30 2,45

Z powyższego wynika, że na terenie gminy Rejowiec Fabryczny zagrożonych powodzią  o prawdopodobieństwie wystąpienia 
raz na 100 lat (2,45%) jest obszar 30 ha. W przeważającej większości są to grunty użytkowane rolniczo (łąki).

KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

KATASTROFY  NATURALNE

POŻARY

Zagrożenie pożarowe gminy Rejowiec Fabryczny wynika z występowania 
na jej terenie wielu kompleksów leśnych obejmujących 25% powierzchni 
gminy. Z pośród 2 nadleśnictw obejmujących teren gminy sklasyfikowano 
do I kategorii zagrożenia pożarowego nadleśnictwo Krasnystaw zaś do II 
kategorii zagrożenia pożarowego zakwalifikowano nadleśnictwo Chełm.
Oddzielnym zarządcą obszarów leśnych, bagiennych i torfowiskowych na 
terenie gminy  jest Pawłowski Obszar Chronionego Krajobrazu.
Na system obszarów chronionych gminy składają się: pomniki przyrody 
obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej.

1. Nie występują

2. Bardzo rzadkie
3. Rzadkie
4. Możliwe
5. Prawdopodobne 
6. Bardzo  prawdopo-

dobne

Na terenie
całej gminy

(głównie: Toruń, 
Liszno, Wólka 

Kańska, Pawłów, 
Kanie)
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

KATASTROFY  NATURALNE

POŻARY

Dodatkowym zagrożeniem pożarowym są torfowiska usytuowane 
w obrębie sołectw Pawłów, Kanie.
Największe zagrożenie pożarowe występuje w zakładach, które stosują 
w dużych ilościach materiały łatwo palne w procesach produkcyjnych 
i magazynowych. Do tych zakładów należą:  stacja paliw i przeróbki 
drewna które zlokalizowane w m. Pawłów i Krasne.
Struktura występowania pożarów w poszczególnych typach obiektów jest 
ustabilizowana. Najwięcej pożarów występuje w grupach obiektów 
kwalifikowanych jako "uprawy, rolnictwo". Praktycznie w tych 2 grupach na 
terenie gminy w roku ubiegłym zanotowano 29 pożarów. 
Występowanie pożarów lasów jest uzależnione od sytuacji 
meteorologicznej. W latach 1998, 2001, 2004, 2007 oraz w roku ubiegłym 
w okresie wiosennym i letnim występowały opady deszczu powodujące 
obniżenie zagrożenia pożarowego lasów oraz zmniejszoną penetrację 
turystyczno – rekreacyjną kompleksów leśnych, dlatego też ilość pożarów 
lasów była na relatywnie niskim poziomie. W latach 2003, 2006 i 2009 
występowały długotrwałe okresy bez opadów, szczególnie w miesiącach 
wiosennych i letnich, co powodowało wzrost zagrożenie pożarowego 
i zwiększoną ilość pożarów w kompleksach leśnych.
Na terenach leśnych liczba pożarów jest stosunkowo niewielka. 
W latach 2008-2010 procentowy udział pożarów lasów wahał się 
w granicach 0,1%.  

1. Nie występują
2. Bardzo rzadkie
3. Rzadkie
4. Możliwe
5. Prawdopodobne
6. Bardzo 
    prawdopodobne

Na terenie
całej gminy

(głównie: Toruń, 
Liszno, Wólka 

Kańska, Pawłów, 
Kanie)
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

KATASTROFY  NATURALNE

POŻARY

Zagrożenie pożarowe lasów najczęściej spowodowane jest przez 
następujące czynniki:

− podpalenia, w tym: celowe lub przez nieostrożność posługiwania się 
ogniem przez osoby dorosłe i nieletnich,

− prowadzoną działalność gospodarczą - sąsiedztwo zakładów przemy-
słowych w pobliżu kompleksów leśnych, nie uporządkowania terenów 
leśnych szczególnie na terenach prywatnych,

− przebiegające drogi przez lasy lub po ich obrzeżach,

− awarie prowadzonych linii energetycznych,

− wyładowania atmosferyczne.
Największe zagrożenie pożarowe w lasach występuje w okresie 
przedwiośnia i wiosną oraz późnym latem i jesienią, z tendencją do 
zmniejszania się w ostatnich dwóch porach roku. 
Silnie uzależnione jest ono od układu warunków pogodowych, zwłaszcza 
występowania długotrwałych okresów suchych. Sąsiedztwo i szachownica 
gruntów obu rodzajów własności, przeplatanie się kompleksów lasów, łąk 
i pastwisk powoduje spotęgowanie zagrożenia pożarowego w okresie 
wiosennego wypalania traw przez ludność użytkującą tereny w pobliżu 
lasów. Ponadto pożary lasów powstają w wyniku wyrzucania niedopałków 
papierosów z przejeżdżających przez tereny leśne samochodów.
Sytuacja pożarowa była uzależniona od sytuacji meteorologicznej, 
szczególnie na obszarach trawiastych, nieużytkach i lasach.

1. Nie występują
2. Bardzo rzadkie
3. Rzadkie
4. Możliwe
5. Prawdopodobne
6. Bardzo 
    prawdopodobne

Na terenie
całej gminy

(głównie: Toruń, 
Liszno, Wólka 

Kańska, Pawłów, 
Kanie)
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

KATASTROFY  NATURALNE

POŻARY

W okresie wiosennym wzrost temperatury i brak opadów atmosferycznych 
powodował powstawanie pożarów traw nieużytków, związane to było ze 
sprzyjającymi warunkami wypalania wierzchniej warstwy gleby.
Na terenie gminy  według wstępnych ustaleń, głównymi przyczynami 
powstawania pożarów są:  nieostrożność osób dorosłych - wypalanie traw.
 
Z analizy danych za lata 2001-2010 należy stwierdzić, 
iż najwięcej miejscowych zagrożeń powstaje w miesiącach wiosennych: 
kwiecień, maj. 
Ryzyko powstania pożaru  na terenach leśnych zmienia się 
w ciągu roku, na co wpływ mają warunki meteorologiczne, głównie takie 
jak: wilgotność powietrza, wilgotność ściółki, ilość opadów, prędkość wiatru 
(częstotliwość zmian kierunku i prędkości ), 
a także penetracji lasów przez ludność. Potencjalnie największe 
zagrożenie pożarowe występuje już na początku wiosny, gdy znika 
pokrywa śnieżna, a przed rozwojem roślinności trawiastej tj. 
w miesiącach marzec, kwiecień oraz w okresie letniej posuchy, zazwyczaj 
na przełomie lipca i sierpnia. Na podstawie ewidencji statystycznej można 
stwierdzić, że w okresie od połowy marca do końca września istnieją 
dogodne warunki do powstania i rozwoju pożarów leśnych. Zdarzają się 
jednak suche bezśnieżne zimy wtedy także dochodzi do pożarów.

1. Nie występują
2. Bardzo rzadkie
3. Rzadkie
4. Możliwe
5. Prawdopodobne
6. Bardzo 
    prawdopodobne

Na terenie
całej gminy

(głównie: Toruń, 
Liszno, Wólka 

Kańska, Pawłów, 
Kanie)
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

KATASTROFY  NATURALNE

POŻARY

Z uwagi na dużą penetrację lasów w okresie letnim przez miejscową 
ludność, zagrożenie pożarowe w znacznym stopniu zwiększa się 
niezależnie od wcześniej omówionych czynników.  
Z danych wynika, że prawdopodobieństwo wystąpienia dużych pożarów 
lasu jest małe, a wobec dobrze zorganizowanej służby przeciwpożarowej 
w nadleśnictwach - znikome. Nie mniej jednak zagrożenie pożarowe w 
lasach jest bardzo realne, szczególnie podczas długich okresów upałów 
połączonych z wysoką temperaturą i okresem bez deszczu.
Należy podkreślić, że w sprzyjających warunkach do powstania 
i rozprzestrzeniania się pożarów przy jednoczesnym wystąpieniu zakłóceń 
w działaniu służb przeciwpożarowych może dojść do wystąpienia dużych 
pożarów przestrzennych. Pożar wykazuje wtedy gwałtowny charakter 
i następuje szybki jego rozwój. 

1. Nie występują
2. Bardzo rzadkie
3. Rzadkie
4. Możliwe
5. Prawdopodobne
6. Bardzo 
    prawdopodobne

Na terenie
całej gminy

(głównie: Toruń, 
Liszno, Wólka 

Kańska, Pawłów, 
Kanie)

        Wykaz obszarów leśnych wraz z ich powierzchnią i kategorią zagrożenia pożarowego 
        na tle podziału administracyjnego gminy przedstawia tabela: 

Lp. Nazwa sołectwa Powierzchnia obszarów leśnych
 ( ha, ar, m²) Kategoria zagrożenia 

1. Toruń 196,58,95 Pierwsza 
2. Liszno 152,08,01 Pierwsza 
3. Wólka Kańska 146,01,03 Pierwsza 
3. Pawłów 1164,83,85 Druga 
4. Kanie 459,44,61 Druga 

RAZEM W GMINIE 2118,96,45
14 
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LEGENDA

               - Siedziba Urzędu Gminy 
                     w Rejowcu  Fabrycznym

                     - granica gminy

                   - Toruń – Powierzchnia  lasów  
                      około  197 ha, pierwsza 
                      kategoria zagrożenia 

                   - Liszno – Powierzchnia lasów 
                     około 152 ha pierwsza      
                     kategoria zagrożenia
                      
                      
                   -  Pawłów – powierzchnia lasów 
                      około 1165 ha, druga 
kategoria 
                      zagrożenia
 
                   -  Kanie – powierzchnia lasów
                      około 459 ha, druga kategoria 
                      zagrożenia

                   -  Wólka Kańska – powierzchnia 
                      lasów około 146 ha, pierwsza
                      kategoria zagrożenia

PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZAGROŻENIA POŻARAMI SOŁECTW GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

PAWŁÓW

LISZNO

TORUŃ

KANIE
WÓLKKA 
KAŃSKA



KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

KATASTROFY  NATURALNE

ZAGROŻENIA 
EPIDEMIOLO-

GICZNE
(choroby 

zakaźne ludzi,  
oraz roślin)
Epizootie 
(choroby 
zakaźne 
zwierząt)

 Zagrożenia epidemiologiczne stanowią biologiczne czynniki 
chorobotwórcze, które mogą powodować chorobę ludzi, lub roślin. 
Zawleczone w różnej postaci (chorzy ludzie, rośliny, zakażone przedmioty, 
towary lub inny materiał biologiczny) i na różnej drodze (transport morski, 
lotniczy, towary masowe, skażone ściekami wody gruntowe) na teren 
kraju, województwa, powiatu lub miasta, zagrażają rozwojem danego 
zakażenia. 

Są to najczęściej zachorowania o charakterze masowym i dotyczą 
wybuchu epidemii i pandemii (w przypadku ludzi), epizootii i panzootii 
(w przypadku zwierząt) oraz epifitozy (w odniesieniu do roślin).
Pod pojęciem „zagrożenie epidemiczne” należy rozumieć:

−stan zagrożenia wybuchem epidemii spowodowany katastrofami natu-
ralnymi, awariami technicznymi związanymi z rozwojem cywilizacyjnym, 
przyczynami politycznymi, ekonomicznymi lub społecznymi; 

−stan zagrożenia wybuchem epidemii spowodowany atakiem bioterrory-
stycznym (przestępczym wykorzystaniem czynników biologicznych) lub 
użyciem broni masowego rażenia (jądrowej, biologicznej, chemicznej) 
przez terrorystów lub siły zbrojne walczących stron,

−konkretną jednostkę nozologiczną choroby infekcyjnej (zakaźnej, inwa-
zyjnej lub pasożytniczej).

Na obszarze gminy mogą wystąpić również realne, potencjalne zagrożenia 
epidemiologiczne, które mogą być spowodowane:

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo 
    prawdopodobne

Na terenie
całej gminy
Epizootie – 
szczególnie
gmina Toruń
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

KATASTROFY  NATURALNE

ZAGROŻENIA 
EPIDEMIO-
LOGICZNE

(choroby 
zakaźne ludzi,  

oraz roślin)
Epizootie 
(choroby 
zakaźne 
zwierząt)

Po pierwsze - katastrofami naturalnymi typu:
− powodzie, podtopienia, zjawiska lodowe na rzekach, i 

zbiornikach wodnych oraz gwałtowne zjawiska atmosferyczne (silne 
wiatry, intensywne opady atmosferyczne, wyładowania atmosferyczne, 
śnieżyce, susze) prowadzące bezpośrednio do wybuchu epidemii, epi-
zootii i epifitozy;

− masowe występowanie szkodników i chorób roślin;
− masowe choroby zwierząt;
− choroby zakaźne ludzi;
- skażeniami substancjami niebezpiecznymi;
- zagrożeniami radiacyjnymi;
- wypadkami komunikacyjnymi lub katastrofami związanymi 

  z transportem materiałów niebezpiecznych lub radiacyjnych. 
Po drugie - sytuacjami kryzysowymi wywołanymi źródłami społecznymi
     typu:
- działania terrorystyczne;
- działania wojenne.
Katalog zagrożeń obejmuje poniższe rodzaje zagrożeń, które będą miały 
wpływ na sąsiednie gminy, powiaty, a także zagrożenia o charakterze 
transgranicznym.

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo 
    prawdopodobne

Na terenie
całej gminy
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ZAGROŻENIA
Lp. RODZAJ 

ZAGROŻENIA
ŹRÓDŁO

 ZAGROŻENIA
OBSZAR 

WYSTĘPO-
WANIA

1 Skażenia i zakażenia biologiczne Zakażony człowiek, zwierzę, woda, żywność, przedmioty użytku, atak 
terrorystyczny  z użyciem czynników biologicznych

Na terenie
całej gminy

2 Skażenia chemiczne
Miejsca składowania materiałów niebezpiecznych (TŚP i BŚP), transport 
materiałów niebezpiecznych (TŚP i BŚP), atak terrorystyczny z użyciem 
środków chemicznych.

3 Skażenia radiacyjne Transport materiałów radiacyjnych, utrata kontroli nad źródłem 
promieniotwórczym, atak terrorystyczny z użyciem czynników radioaktywnych.

4
Skażenia i zakażenia wody 
(biologiczne, chemiczne lub 
radiacyjne)

Skażenia wody spowodowane powodzią lub podtopieniami, wielkoobszarowe 
przerwy w dostawach energii elektrycznej, włamania lub akty wandalizmu na 
urządzeniach wodociągowych, atak terrorystyczny na ujęcia wody z użyciem 
czynników biologicznych, chemicznych lub radioaktywnych.

5
Skażenia i zakażenia żywności 
i przedmiotów użytku biologiczne, 
chemiczne lub radiacyjne).

Błąd ludzki (nieświadome działanie człowieka), skażenia żywności jako 
następstwa wystąpienia klęsk żywiołowych, atak terrorystyczny na żywność 
z użyciem czynników biologicznych, chemicznych lub radioaktywnych.

Masowe choroby zwierząt (klasyfikacja)

Pryszczyca 
(FMD)
- bydło
- owce
- świnie

1. Konieczność uboju zwierząt zarażonych lub podejrzanych o zarażenie.
2. Zakaz eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego.
3. Straty ekonomiczne producentów i gospodarki.
4. Utylizacja zabitych zwierząt.

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo
      prawdopodobne

Na terenie 
sołectwa Toruń

Klasyczny 
pomór  świń 
(CSF)
- świnie
-    dziki

1.  Konieczność uboju zwierząt zarażonych lub podejrzanych
     o zarażenie.

2. Zakaz eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego.
3. Straty ekonomiczne producentów i gospodarki.
4. Utylizacja zabitych zwierząt. 

1.  Bardzo rzadkie
2.  Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo
      prawdopodobne

Na terenie 
sołectwa Toruń
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Masowe choroby zwierząt (klasyfikacja)
Afrykański 
pomór  świń 
(ASF)

- świnie
- dziki

1. Konieczność uboju zwierząt zarażonych lub podejrzanych 
o zarażenie

2. Zakaz eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego
3. straty ekonomiczne producentów i gospodarki
4. Utylizacja zabitych zwierząt

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-
dobne

Na terenie 
sołectwa Toruń

Choroba 
pęcherzykowa 
świń  (SVD)
- świnie
- dziki

1. Konieczność uboju zwierząt zarażonych lub podejrzanych 
o zarażenie

2. Zakaz eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego
3. Straty ekonomiczne producentów i gospodarki
4. Utylizacja zabitych zwierząt
5. Wyznaczenie stref ochronnych A i B

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-
dobne

Na terenie 
sołectwa Toruń

Choroba 
niebieskiego 
języka (BT)
- owce
- bydło
- kozy
- dzikie zwie-

rzęta
przeżuwające

1. Konieczność uboju zwierząt zarażonych lub podejrzanych 
o zarażenie

2. Zakaz eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego
3. Straty ekonomiczne producentów i gospodarki
4. Utylizacja zabitych zwierząt
5. Zakaz przemieszczania zwierząt, nasienia, komórek jajowych

i zarodków poza wyznaczone strefy bez właściwych zaświadczeń

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-
dobne

Na terenie
 całej gminy

Grypa ptaków 
(HPAI)

- drób

- dzikie ptac-
two

1. Konieczność uboju zarażonego ptactwa lub podejrzanego 
o zarażenie;

2. Utylizacja zabitego ptactwa;
3. Wyznaczenie stref ochronnych A i B.

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie

3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-
dobne

Na terenie 
całej gminy

- 19 -



Masowe choroby zwierząt (klasyfikacja)
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Rzekomy pomór 
drobiu (ND)
- drób grzebią-

cy (kury, in-
dyki itp.)

1. Konieczność uboju zwierząt zarażonych lub podejrzanych 
o zarażenie

2. Zakaz eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego
3. Straty ekonomiczne producentów i gospodarki
4. Utylizacja zabitych zwierząt
5. Wyznaczenie stref ochronnych A i B

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-
dobne

Na terenie 
sołectwa Toruń 

Zakaźna 
martwica układu 
krwiotwórczego 
ryb (IHN)

1. Straty ekonomiczne producentów

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-
dobne

Hodowle na terenie 
sołectwa Kanie

Wirusowa 
posocznica 
krwotoczna ryb 
(VHS)

1. Straty ekonomiczne producentów

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-
dobne

Hodowle na terenie 
sołectwa Kanie

Zakaźna 
anemia ryb 
(ISA)

1. Straty ekonomiczne producentów 1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-
dobne

Hodowle na terenie 
sołectwa Kanie 
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Masowe choroby zwierząt (klasyfikacja)
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gąbczaste 
zapalenie 
mózgu (BSE)
- bydło
- owce
- kozy

1. Konieczność uboju zwierząt zarażonych lub podejrzanych 
o zarażenie.

2. Zakaz eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego.
3. Straty ekonomiczne producentów i gospodarki.
4. Utylizacja zabitych zwierząt.
5. Wyznaczenie stref ochronnych A i B.

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-
dobne

Na terenie 
sołectwa Toruń

Wścieklizna
- różne gatun-

ki zwierząt

1. Konieczność uboju zwierząt zarażonych lub podejrzanych 
o zarażenie

2. Utylizacja zabitych zwierząt

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-
dobne

Na terenie
 całej gminy

Salmonelozy

- różne gatunki 
zwierząt 
(drób)

1. Konieczność  uboju  zwierząt  zarażonych  lub  podejrzanych  
o zarażenie

2. Zakaz eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego
3. Straty ekonomiczne producentów
4. Utylizacja zabitych zwierząt

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-
dobne

Na terenie
całej gminy

Skażenie 
chemiczne 

zwierząt
1. Konieczność uboju zwierząt skażonych 
2. Utylizacja zabitych zwierząt

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-
dobne

Na terenie 
całej gminy

Powódź

1. Monitorowanie zagrożenia epidemiologicznego
2. Utylizacja padniętych zwierząt 1. Bardzo rzadkie

2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. prawdopodobne

Sołectwa 
zagrożone 

powodziowo

- 23 -



KATALOG ZA-
GROŻEŃ

(rodzaj zagro-
żenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

KATASTROFY  NATURALNE

GWAŁTOWNE 
ZJAWISKA 
ATMOSFE-
RYCZNE

- silne wiatry
  (huragany);
- intensywne 
opady   atmos-
feryczne;
- wyładowania
  atmosferyczne: 
(śnieżyce, silne 
mrozy).

Coraz częściej jednostki Straży Pożarnej biorą udział w usuwaniu skutków 
groźnych anomalii pogodowych. Szczególne przypadki występują 
w okresach letnich i jesiennych. Gwałtowne opady deszczu, gradu, śniegu 
doprowadzają do zalewania i zatapiania obiektów budowlanych, niszczenia 
upraw rolniczych, utrudnienia w komunikacji. Jednostki ochrony 
przeciwpożarowej w takich sytuacjach prowadzą akcje polegające na 
ewakuacji zagrożonego mienia, usuwaniu wody z zalanych pomieszczeń, 
udrażnianiu urządzeń odprowadzających wody opadowe. 
Podtopienia zdarzają się w wyniku gwałtownych opadów deszczu lub 
gwałtownych roztopów w gminie. We wszystkich powyższych 
interwencjach, główne działania jednostek straży pożarnej (OSP) polegały 
głównie na wypompowywaniu wody z zalanych obiektów, posesji 
i rozlewisk, udrażnianie przepustów oraz układanie worków z piaskiem.
Silne wiatry doprowadzają do uszkodzeń obiektów budowlanych, łamią 
drzewa i tarasują drogi komunikacyjne. Działania straży pożarnej polegają 
na zabezpieczaniu uszkodzonych elementów budynków, usuwaniu 
nadłamanych konarów i drzew stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia 
i mienia mieszkańców. 
W  okresie  zimowym  ze  względu  na  położenie  geograficzne  oraz  
klimat  bardzo  często  dochodzi  do  olbrzymich  opadów śniegu, które  
powodują  znaczące  zakłócenia w  funkcjonowaniu  gospodarki  oraz  
utrudniają  życie  mieszkańcom.  Najczęściej zjawisko  to  połączone  jest  
z  występowaniem  znacznych  spadków  temperatury,  co  jeszcze  
bardziej  potęguje  skalę  zagrożeń.

1. Bardzo rzadkie

2. Rzadkie

3. Możliwe

4. Prawdopodobne
5. Bardzo
      prawdopodobne

Na terenie 
całej gminy
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KATALOG ZA-
GROŻEŃ

(rodzaj zagro-
żenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

KATASTROFY  NATURALNE

DŁUGO-TRWA-
ŁE WYSTĘPO-
WANIE EKS-

TRE-MALNYCH 
TEMPERATUR

Odmrożenie - jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie 
mrozu). W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia 
najbardziej  narażonych na odmrożenie części ciała. Typowymi objawami 
tego urazu są: 
• znaczne wychłodzenie, zaczerwienienie, utrata czucia oraz bladość 

palców nóg, nosa, małżowin usznych. 
Wychłodzenie - jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna ciała spada 
poniżej 35°C. Objawami wychłodzenia są zaburzenia świadomości - do 
śpiączki włącznie, powolna mowa, poczucie wyczerpania, zaburzenia 
mowy, senność. Jeżeli u kogoś podejrzewane jest wystąpienie 
odmrożenia lub wychłodzenia – rozpocznij powolne ogrzewanie osoby 
i poszukaj natychmiast pomocy medycznej. 

• Rozpocznij od ogrzewania torsu tej osoby. 
• Zdejmij przemarznięte ubranie, ułóż osobę na suchej tkaninie i okryj 

całe ciało kocem, folią aluminiową, ogrzewaj go własnym ciałem.  
         Skala odmrożenia (narastająco).  
I   STOPIEŃ - zaczerwienienie, ból, uszkodzenie naskórka, 
II  STOPIEŃ - zaczerwienienie, ból, pęcherze, 
III STOPIEŃ - deformacja skóry, bladość, siność, brak bólu.,      
 Objawy odmrożenia:  

-   blada, zimna, sucha skóra. 
           -   spowolnione tętno i oddech.   
           -   zaburzenia świadomości.       

                                    
                                            

1.Bardzo rzadkie
 2.Rzadkie
3. Możliwe

4. Prawdopodobne
5. Bardzo
      prawdopodobne

Na terenie

całej gminy
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Zbyt intensywny wysiłek w czasie gorącego dnia, spędzanie zbyt długiego 
czasu na słońcu albo zbyt długie przebywanie w przegrzanym miejscu 
może spowodować uraz termiczny. 
Aby móc skutecznie zapobiegać podobnym przypadkom, poznaj objawy 
i bądź gotów do udzielenia pierwszej pomocy w takich przypadkach. Uraz 
termiczny może przybrać postać oparzenia słonecznego lub przegrzania. 

Objawami oparzenia słonecznego są zaczerwienienie i bolesność skóry, 
możliwe swędzenie, gorączka, ból głowy. Pierwsza pomoc: weź chłodny 
prysznic, użyj mydła, aby usunąć olejki (kremy). Miejsca oparzone polewaj 
dużą ilością zimnej wody. Jeśli na skórze wystąpią pęcherze, zrób suchy, 
sterylny opatrunek i skorzystaj z pomocy medycznej. 

Objawy przegrzania są następujące: osłabienie, zawroty głowy, 
pragnienie, nudności i wymioty, kurcze mięśni (zwłaszcza nóg i brzucha), 
utrata przytomności. 
Pierwsza pomoc: połóż poszkodowaną osobę w chłodnym miejscu (nogi 
unieś na wysokości 20-30 cm). Poluzuj ubranie. Użyj zimnej mokrej tkaniny 
jako okładu do obniżenia temperatury ciała. Podawaj do picia wodę z solą, 
małymi łykami. 
Jeśli wystąpią nudności, odstaw wodę. Jeśli wystąpią wymioty, szukaj 
natychmiastowej pomocy medycznej.
 W przypadku utraty przytomności przy wyczuwalnym oddechu i tętnie, 
ułóż poszkodowanego na boku.                       
                                                                                                          

1.Bardzo rzadkie
 2.Rzadkie
3.Możliwe

4.Prawdopodobne
5.Bardzo
   prawdopodobne

Na terenie

całej gminy
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Susze spowodowane są długotrwałym ograniczeniem opadów. Różnią się 
od większości katastrof naturalnych rozpoczynających się nagle, w ściśle 
określonym momencie i mających szybki oraz gwałtowny przebieg. Trudno 
określić dokładnie, jaki jest zasięg terytorialny suszy oraz kiedy zaczyna się 
lub kończy.

 Rodzaje suszy - Jeśli w Polsce, w okresie wegetacyjnym, przez 20 dni nie 
ma opadów, uznaje się że nastąpił początek suszy atmosferycznej. 
Dalszy brak opadów powoduje suszę glebową, która wpływa niekorzystnie 
na wzrost roślin. Nawet jeśli w tym czasie opady są minimalne, efekty 
suszy glebowej mogą zostać złagodzone, lecz mimo to susza może przejść 
w stan suszy hydrologicznej. 
Susze atmosferyczne i glebowe zanikają stosunkowo szybko, natomiast 
susza hydrologiczna, której efektem jest niżówka hydrologiczna (czyli 
obniżenie poziomu wód powierzchniowych i podziemnych) trwa na ogół 
długo, nawet kilka sezonów, bowiem odbudowa zasobów wodnych 
wymaga obfitych oraz długotrwałych opadów deszczu i śniegu. Warunki 
klimatyczne sprzyjają występowaniu zjawisk suszy na znacznych 
obszarach gminy. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,2 o C 
(w lipcu śr. 18 o C, zaś w styczniu śr. - 4,2 o C). Wyższa temperatura to 
wzmożone parowanie i ewapotranspiracja.  W zestawieniu oznacza to, że 
z punktu widzenia uwarunkowań klimatycznych, najbardziej na wystąpienie 
zjawisk suszy narażona jest południowo – zachodnia część gminy.

1.Bardzo rzadkie
2.Rzadkie
3.Możliwe

4.Prawdopodobne
5.Bardzo 

     prawdopodobne

Sołectwa:         

Toruń, Liszno, Lisz-

no- Kolonia 
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Średnia roczna suma opadów atmosferycznych jest niewielka 
i wynosi 537 mm. Hydrosfera gminy charakteryzuje się rzadką siecią wód 
powierzchniowych, płytko zalegającymi wodami podziemnymi, występowa-
niem nielicznych bagien, podmokłości i torfowisk, które 
w okresach letnich wysychają tworząc zagrożenie pożarowe. 
Jako rejony częstego występowania klimatycznych okresów skrajnie su-
chych należy uznać teren gmin Toruń, Liszno, Leszczanka.
Sieć rzeczna z powodu uwarunkowań geologicznych jest niezbyt wykształ-
cona. Największe rzeki to kanał Wieprz-Krzna, ciek Dorochucza.
Teren gminy wskutek jednostronnego – odwadniającego długotrwałego 
działania urządzeń melioracyjnych, przeprowadzonego przed kilkoma dzie-
sięcioleciami, silnie zmeliorowanych obszarów wymaga teraz pilnego na-
wadniania. 

Znaczna część pokrywy glebowej gminy sprzyja powstawaniu zjawisk su-
szy glebowej. Sołectwa z największym udziałem gleb wybitnie suchych   i 
często silnie przysychających znajdują się przede wszystkim w zachodniej i 
południowej części gminy.

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe

4. Prawdopodobne
5. Bardzo 
    prawdopodobne

Sołectwa:         

Toruń, Liszno, Ko-

lonia Liszno 
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LEGENDA

               - Siedziba Urzędu Gminy 
                     w Rejowcu  Fabrycznym

- granica gminy

                   - Toruń – Powierzchnia   
                      około  463 ha, 
                                         

                   - Liszno – Powierzchnia 
                     około 1008 ha       
                     
                                            
                   -  Kolonia Liszno– powierzchnia 
                      około 310 ha 
                      
 

PRAWDOPODOBIEŃSTWO ZAGROŻENIA SUSZAMI SOŁECTW GMINY REJOWIEC FABRYCZNY

LISZNO

TORUŃ

KOL.LISZNO



INWAZJE 
SZKODNIKÓW 

ROŚLIN 
I CHOROBY 

ROŚLIN

KATASTROFY  NATURALNE

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

INWAZJE SZKODNIKÓW ROŚLIN             I CHOROBY ROŚLIN

INWAZJE 
SZKODNIKÓW 

ROŚLIN 
I CHOROBY 

ROŚLIN

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 (plonów),

b) zmniejszenie podaży owoców i warzyw na rynku lokalnym, 
c) ograniczenie produkcji zwierzęcej (drobiu, trzody chlewnej) oraz pro-

dukcji mleka,
d) utratę przydatności spożywczej dla ludzi, porażonych chorobami lub 

zaatakowanych przez szkodniki roślin uprawnych i konieczności 
przeznaczenia ich na paszę,

e) wzrost strat w przechowalnictwie,

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 (w stosunku do normalnych) przyrostów pę-

dów,
d) przebarwienie i odkształcenie liści, spowodowane chorobami grzy-

bowymi lub żerowaniem szkodników o aparacie gębowym ssącym.

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-

dobne

Na terenie 
całej gminy

KATALOG MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA PRAWDOPODO- OBSZAR 
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KATASTROFY DROGOWE.  
   Postępująca motoryzacja, ciągła rozbudowa sieci dróg i różnorodność 
przewożonych ładunków potęgują zagrożenia, które towarzyszą 
katastrofom i wypadkom drogowym. Powszechność motoryzacji nakłada 
na mieszkańców gminy obowiązek znajomości podstawowych zasad 
i czynności do wykonania w razie wystąpienia katastrofy drogowej lub 
wypadku. Do podstawowych zasad i czynności należą:  
1.  Powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie 
     Ratunkowe); 
2.  Udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem,
     wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń; 
3.   Stosowanie się do poleceń służb ratunkowych; 
4.  Niezbliżanie się do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu pojazdom
    specjalnym; 
5. Gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji, wyłączenie 
    nawiewu, zamknięcie okien; ostrzeganie innych użytkowników drogi.  

  

1. Bardzo rzadkie

2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-

dobne

Na terenie 
całej gminy

KATALOG MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO OBSZAR 
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KATASTROFY KOLEJOWE.  
   Katastrofy kolejowe występują stosunkowo rzadko. Jednak olbrzymia 
ilość przewożonych pasażerów, wielkość i różnorodność niebezpiecznych 
ładunków (chemiczne, toksyczne, łatwopalne i inne) zwiększają skalę 
i rozmiar zagrożeń, które w równej mierze dotyczą pasażerów 
i mieszkańców gminy miejscowości w pobliżu szlaków kolejowych.  
Do podstawowych zasad postępowania należą:

1.  Powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Policja, Pogotowie  
     Ratunkowe, PKP, SOK); 
2. Udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, 
    wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń; 
3. Stosowanie się do poleceń służb ratunkowych; 
4. Niezbliżanie się do miejsca katastrofy, nieblokowanie dojazdu pojazdom
    specjalnym; 
5. Kiedy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji, jak 
    najszybsze oddalenie się; ostrzeganie innych przypadkowych świadków 
    zdarzenia.           
                                   
                           

1.Bardzo rzadkie
2.Rzadkie
3.Możliwe
4.Prawdopodobne
 5.Bardzo 
   prawdopodobne

Na terenie 
sołectw:

 Wólka Kańska, 
Kanie, Gołąb,

Józefin 
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UWOLNIENIE NIEBEZPIECZNYCH ŚRODKÓW CHEMICZNYCH. 
Amoniak – jest gazem bezbarwnym, silnie żrącym, trującym i palnym w 
każdej temperaturze. W zetknięciu z niektórymi substancjami stwarza 
zagrożenie wybuchowe. Jest lżejszy od powietrza, co sprzyja gromadzeniu 
się go w górnych partiach pomieszczenia. Działa silnie drażniąco na błony 
śluzowe dróg oddechowych, oczy i na skórę. Wywołuje przykre uczucie 
pieczenia w gardle, kaszel, ślinotok, nudności, łzawienie, ból głowy. Przy 
wyższych stężeniach wywołuje obrzęk płuc, niewydolność krążenia, zapaść 
i śmierć. Roztwory wodne są żrące i trujące. 
Chlor – jest gazem o barwie zielonożółtej. Posiada ostry, duszący zapach. 
Jest cięższy od powietrza. Po wydostaniu się ze zbiornika szybko 
odparowuje tworząc ciężki obłok ścielący się tuż nad powierzchnią ziemi. 
Powoduje podrażnienia błon śluzowych oczu, nosa, górnych dróg 
oddechowych. Wywołuje łzawienie, kichanie, ślinotok i kaszel – połączone 
z bólem głowy i w okolicy mostka. Przy wyższych stężeniach występuje 
obrzęk płuc i śmierć. 
Kwas solny – jest substancją ciekłą, żrącą, wydzielającą trujące i żrące 
pary, działającym korodująco. W warunkach normalnych jest bezbarwną 
lub lekko żółtą cieczą, dymiącą na powietrzu. Mocny kwas bardzo czynny 
chemicznie. Kwas solny reaguje z większością metali z wydzieleniem 
wodoru, co stwarza zagrożenie wybuchem.    

 

1.Bardzo rzadkie
2.Rzadkie
3.Możliwe
4.Prawdopodobne
 5.Bardzo 
    prawdopodobne

Na terenie 
sołectw:

 Wólka Kańska, 
Kanie, Gołąb,

Józefin

- 33 -



KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

AWARIE TECHNICZNE

KATASTROFY 
W 

KOMUNIKACJI 
DROGOWEJ 

I KOLEJOWEJ 
(PRZEWÓZ 

SUBSTANCJI 
NIEBEZ-

PIECZNYCH)

Metanol – alkohol metylowy, spirytus drzewny rektyfikowany. Środek 
toksyczny, łatwopalny, z powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe. 
Metanol w warunkach normalnych jest bezbarwną cieczą o aromatycznym 
zapachu, podobnym do alkoholu etylowego. Wdychanie przez człowieka 
par metanolu lub bezpośrednie jego spożywanie, doprowadza do 
porażenia systemu nerwowego (działania narkotyczne), utraty wzroku 
a często doprowadza do śmierci. 
Propan – w warunkach naturalnych jest to bezbarwny gaz, cięższy od 
powietrza, o charakterystycznym zapachu. Propan rozpuszcza się 
w wodzie oraz w alkoholu i eterze. Posiada zdolność do tworzenia 
roztworów z olejami mineralnymi. Propan występuje w gazie ziemnym 
i ropie naftowej. Gaz skrajnie łatwopalny, pary tworzą z powietrzem 
mieszaniny wybuchowe. Pary są cięższe od powietrza – gromadzą się przy 
powierzchni i w dolnych partiach pomieszczeń. Na organizm człowieka 
działa umiarkowanie szkodliwie. W wyższych stężeniach wykazuje 
działanie narkotyczne. 
Soda kaustyczna – w warunkach normalnych wodorotlenek sodowy jest 
białym lub bezbarwnym ciałem stałym rozpływającym się w powietrzu. 
Substancja ta nie ma zapachu. W przemyśle i handlu występuje pod 
nazwami: wodorotlenek sodowy, soda żrąca, soda kaustyczna, kaustyk. 
Stosowany jest w postaci roztworów wodnych, wodno – alkoholowych 
i alkoholowych. Taki roztwór nosi nazwę ługu sodowego. Rozpuszczaniu 
wodorotlenku sodowego w wodzie towarzyszy wydzielanie dużej ilości 
ciepła. Ług sodowy atakuje metale, takie jak: cyna, cynk i glin. W wyniku 
reakcji powstaje wodór, który z powietrzem tworzy mieszankę wybuchową.

1.Bardzo rzadkie
2.Rzadkie
3.Możliwe
4.Prawdopodobne
 5.Bardzo 
   prawdopodobne

Na terenie 
sołectw:

 Wólka Kańska, 
Kanie, Gołąb,

Józefin
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W gminie Rejowiec Fabryczny w największych ilościach występuje  sub-
stancja chemiczna w postaci gazu - propan-butan.
Z uwagi na niedostateczną infrastrukturę drogową, niezadowalający stan 
nawierzchni, przy stale rosnącym natężeniu ruchu należy nadal liczyć się 
ze wzrostem ilości zdarzeń drogowych. Szczególnie groźne mogą być 
zdarzenia powstałe z udziałem pojazdów przewożących towary niebez-
pieczne.  

W ostatnich latach daje się zaobserwować wzrost liczby przewozów 
materiałów niebezpiecznych na terytorium naszej gminy. Zwiększyła się 
również ilość materiałów niebezpiecznych przewożonych tranzytem. 
Katastrofy, wypadki  awarie powstające podczas transportu materiałów 
niebezpiecznych są szczególnie groźne dla otoczenia. Związane 
z nimi zagrożenia toksyczne, pożarowe i wybuchowe stwarza bezpośrednie 
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi znajdujących się w strefie 
objętej emisją i jej dalszymi skutkami. Największe realne zagrożenie dla 
życia i zdrowia mieszkańców powiatu oraz środowiska naturalnego 
człowieka  stanowi możliwość powstania rozległych stref skażeń wzdłuż 
dróg w wyniku kolizji drogowych oraz złego stanu technicznego cystern 
służących do przewozu towarów niebezpiecznych.

W ostatnim okresie nastąpił gwałtowny rozwój stacji paliw, autogazu oraz 
punktów  sprzedaży i wymiany butli 11kg z gazem propan-butan, a co za 
tym idzie wzmożony ruch drogowy związany z dowozem paliw płynnych 
i gazowych do punktów dystrybucji.
 

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-

dobne

Na terenie całej 
gminy głównie 

sołectwo
Pawłów
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

AWARIE TECHNICZNE

WYPADKI KO-
MUNIKA-CYJ-
NE MOGĄCE 

MIEĆ CHARAK-
TER  KATA-

STROFY (ska-
żenia poprzez 
przewóz sub-
stancji niebe-
z-piecznych)

Mapa ryzyka skażeń chemicznych (tabela)

Rodzaj

zagrożenia
Źródło zagrożenia Typ 

zagrożenia Prawdopodobieństwo Dotkliwość Rating ryzyka

Transport 
TŚP

Katastrofa drogowa lub 
wypadek komunikacyjny 
(drogowy/kolejowy)  
z penetracją do
 środowiska materiałów 
niebezpiecznych.

chemiczne 2 2 niskie

Rodzaj 
zagrożenia Źródło zagrożenia Typ 

zagrożenia Skutki zagrożenia Rating ryzyka

Transport 
materiałów 
radioaktywnych

katastrofa drogowa,

wypadek 
komunikacyjny 
(drogowe)

radiacyjne

lokalne skażenie środowiska 

i ludzi spowodowane 
rozszczelnienie pojemników 
transportowych

niskie

1.Bardzo rzadkie
2.Rzadkie
3.Możliwe
4.Prawdopodobne
5.Bardzo  
   prawdopodobne

Na terenie całej 
gminy głównie 

sołectwo
Pawłów
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

AWARIE TECHNICZNE

SKAŻENIA 
CHEMICZNE

Najczęstsze przyczyny powodujące powstawanie zagrożeń mogących 
prowadzić do skażenia chemicznego w gminie Rejowiec Fabryczny to 
przede wszystkim: 

a) katastrofy drogowe i wypadki komunikacyjne połączone 
z uwolnieniem się niebezpiecznych substancji chemicznych;

b) błędy ludzkie popełniane przy przeładunku niebezpiecznych 
chemikaliów;

c) niewłaściwe zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych;
d) niesprzyjające warunki atmosferyczne (nagłe zmiany temperatury, 

wiatr, wyładowania atmosferyczne), które ułatwiają rozprzestrzenianie 
się zagrożeń w miejscu powstania awarii;

e) uwalnianie się substancji chemicznych niebezpiecznych 
w miejscu ich przemieszczania w wyniku klęsk żywiołowych takich jak: 
powodzie, wichury i pożary;

f) rozszczelnienie cystern przewożących substancje chemiczne;;
g) zaniedbania wyspecjalizowanych służb odpowiedzialnych za właściwą 

gospodarkę niebezpiecznymi odpadami chemicznymi;
Skutkami skażeń chemicznych będą: 

a) zatrucia ludności oraz skażenie środowiska (powietrza atmosferyczne-
go, wód powierzchniowych, powierzchni ziemi 
i wód gruntowych);

b) konieczność ewakuacji ludności z terenów objętych zagrożeniami;
c) konieczność izolacji terenu, na którym wystąpiło skażenie chemiczne;

1.Bardzo rzadkie
2.Rzadkie
3.Możliwe
4.Prawdopodobne
5.Bardzo
   prawdopodobne

Na terenie całej 
gminy głównie 

sołectwa
Pawłów, Krasne
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

AWARIE TECHNICZNE

SKAŻENIA 
CHEMICZNE

d) utrudnienia w komunikacji w przypadku powstania skażeń na drodze;
e) czasowe ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji 

i zakładów pracy;
f) trudności w dostawie mediów (wody, prądu, gazu, energii elektrycznej) 

oraz zaopatrzeniu ludności w podstawowe artykuły oraz leki;
g) konieczność przeprowadzania określonych zabiegów sanitarnych (je-

żeli wykonanie ich wiąże się 
z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, 
handlowych i innych);

h) konieczność badania gleby, wody, powietrza po przeprowadzeniu dzia-
łań ratowniczych w celu ustalenia stopnia zagrożenia;

i) konieczność wyłączenia z upraw skażonych gruntów rolnych;
j) zniszczenie środowiska będące wynikiem zaistnienia poważnej awarii;
k) ponoszenie kosztów związanych z awaryjnym zaopatrywaniem ludno-

ści w wodę pitną;
l) konieczność prowadzenia kosztownych działań naprawczych 

w środowisku.

Ryzyko wystąpienia skażenia chemicznego 
na terenie gminy jest małe.

1.Bardzo rzadkie
2.Rzadkie
3.Możliwe
4.Prawdopodobne
5.Bardzo 
   prawdopodobne

Na terenie całej 
gminy głównie 

sołectwa
Pawłów, Krasne
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

AWARIE TECHNICZNE

SKAŻENIA 
CHEMICZNE

Katalog skażeń chemicznych

Lp. Rodzaj 
zagrożenia

Typ 
zagrożenia

Źródło  
zagrożenia 

A SKAŻENIA 
CHEMICZNE Chemiczne

1) Miejsca składowania materiałów niebezpiecznych 
(TŚP i BŚT).

2) Transport materiałów niebezpiecznych (TŚP         i 
BŚT).

3) Atak terrorystyczny z użyciem czynników chemicz-
nych.

Mapa ryzyka skażeń chemicznych (tabela)

Rodzaj
zagrożenia

Źródło 
zagrożenia

Typ 
zagrożenia Prawdopodobieństwo Dotkliwość Rating 

ryzyka

Miejsca 
składowania 

TŚP

Katastrofa 
przemysłowa, 
awaria 
techniczna, 
rozszczelnienie 
zbiorników, 
niekontrolowan
y wyciek lub 
uwolnienie 
TŚP. 

Chemiczne 2 4 Średnie

1.Bardzo rzadkie
 2.Rzadkie
3.Możliwe
4.Prawdopodobne
5.Bardzo 
   prawdopodobne

Na terenie całej 
gminy głównie 

sołectwa
Pawłów, Krasne
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

AWARIE TECHNICZNE

SKAŻENIA RA-
DIACYJNE

Zagrożenie skażeniem terenu gminy substancjami promieniotwórczymi 
może nastąpić w wyniku uwolnienia substancji promieniotwórczych 
podczas awarii reaktorów jądrowych zlokalizowanych poza granicami 
kraju lub podczas przewozu.
W województwie lubelskim pracuje 80 ZP z substancjami 
promieniotwórczymi (źródła promieniowania to przeważnie kobalt, cez) - 
elektrociepłownie, szpitale, kotłownie, instalacje alarmowe, 
przeciwpożarowe. Wynikłe z tego zagrożenia mogą mieć niewielki wpływ 
na teren gminy Rejowiec Fabryczny. Lokalne skażenia radiologiczne 
mogą również wystąpić w wyniku ewentualnego przemytu materiałów 
radioaktywnych przez przejścia graniczne i ich przewóz przez teren gminy
Promieniowanie jonizujące jest to promieniowanie składające się 
z cząstek bezpośrednio lub pośrednio jonizujących albo z obu rodzajów 
tych cząstek lub fal elektromagnetycznych o długości mniejszej niż 100 
nanometrów. Biologiczne skutki promieniowania jonizującego u ludzi 
można podzielić na dwie grupy: 

a. - somatyczne - występujące bezpośrednio po napromieniowaniu całego 
ciała dawką pochłoniętą rzędu 0,75-4 Gy (późniejsze skutki takiego na-
promieniowania to białaczka, nowotwory złośliwe skóry 
i kości, zaćma, zaburzenia przewodu pokarmowego, bezpłodność); 

- genetyczne - związane z mutacjami (małe dawki powodują pojawienie 
się mutacji w następnych pokoleniach, duże dawki najczęściej są 
śmiertelne.

.1     Bardzo rzadkie
.2    Rzadkie
.3    Możliwe
.4    Prawdopodobne
.5    Bardzo
      prawdopodobne
      

Na terenie całej 
gminy głównie 

sołectwo
Pawłów
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zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
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PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

AWARIE TECHNICZNE

SKAŻENIA RA-
DIACYJNE

Przy uwolnieniu materiałów promieniotwórczych stopień ryzyka będzie 
zależał od drogi wniknięcia radioizotopów do wnętrza organizmu:

− ryzyko inhalacji,
− ryzyko kontaktowe;
− rodzaju radioizotopu;
− radioaktywności materiału

Symbol promieniowania jonizującego, tzw. „koniczynka" jest bardzo istotną 
informacją (ostrzeżeniem), ponieważ promieniowanie jonizujące nie działa 
na nasze zmysły. Jego wykrycie możliwe jest dopiero po użyciu 
specjalistycznych urządzeń detekcyjnych. 

 

1.   Bardzo rzadkie
2.   Rzadkie
3.   Możliwe
4.   Prawdopodobne
5.  Bardzo
    prawdopodobne

Na terenie całej 
gminy głównie 

sołectwo
Pawłów

Katalog skażeń radiacyjnych

Lp. Rodzaj 
zagrożenia

Typ 
zagrożenia

Źródło  
zagrożenia 

1 SKAŻENIA 
RADIACYJNE Radiacyjne

1) Transport materiałów 
radioaktywnych.

2) Utrata kontroli nad źródłem pro-
mieniotwórczym.

3) Atak terrorystyczny z użyciem 
czynników radioaktywnych. 
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

AWARIE TECHNICZNE

SKAŻENIA RA-
DIACYJNE

Mapa ryzyka skażeń radiacyjnych (tabela)

Atak terrorystyczny 
z użyciem materiałów 
radioaktywnych

Detonacja ładunku 
jądrowego/brudnej 
bomby

radiacyjne

lokalna zagłada 
ludności, 
skażenie 
znacznych 
obszarów kraju

niskie

Utrata kontroli nad 
źródłem 
promieniotwórczym 
  (w tym kradzież oraz 
przemyt)

źródła 
promieniotwórcze 
stosowane 
w przemyśle, 
medycynie oraz 
przywożone do kraju

radiacyjne

potencjalne 
zagrożenie 
otrzymaniem 
lokalnie niebez-
piecznych 
dawek 
promieniowania

niskie

1.   Bardzo rzadkie
2.   Rzadkie
3.   Możliwe
4.   Prawdopodobne
5.  Bardzo
    prawdopodobne
      

Na terenie całej 
gminy głównie 

sołectwo
Pawłów

KATASTROFY 
BUDOWLANE

Katastrofy budowlane najczęściej powodowane są:  
-  wybuchami gazu;
-   obsunięciem stropów lub nadwerężeniem ważnych elementów 

    konstrukcyjnych budynków;
-    topnięciami.                

-   mogą być spowodowane następującymi czynnikami: 

• huragany;

•  silne wiatry

1.   Bardzo rzadkie
2.   Rzadkie
3.   Możliwe
4.   Prawdopodobne
5.  Bardzo
    prawdopodobne

Na terenie       całej 
gminy
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

AWARIE TECHNICZNE

KATASTROFY 
BUDOWLANE

• ulewne deszcze;

• śnieżyce o charakterze klęski;

• podmywanie. 
               Postępująca urbanizacja, starzejąca się infrastruktura budowlana 
i techniczna obliguje mieszkańców gminy do znajomości sposobów 
postępowania w razie katastrofy budowlanej. 
Schemat działania: Spróbuj ocenić swój stan zdrowia - na przykład: czy 
możesz poruszać kończynami. Zachowaj spokój i raczej nie próbuj uwolnić 
się sam. Zaraz dotrze do Ciebie pomoc. Niestety, musisz „naprowadzić” 
ratowników na miejsce, w którym się znajdujesz: - wzywaj pomocy najlepiej 
w kilkuminutowych odstępach; - możesz robić to głosem lub w inny 
dostępny sposób, np. stukając w rury c.o. lub inne przedmioty. 
Świadek zdarzenia -  poszkodowany: 
Sprawdź dokładnie, co się stało. Jeśli spodziewasz się dodatkowego 
zagrożenia, np. gazem, powiadom okolicznych mieszkańców. Jeśli 
przyjechali już strażacy, to nie bądź przeszkadzającym gapiem, pomóż im 
lub opuść zagrożoną strefę. Akcja ratownicza W miarę możliwości oceń, 
czy są zagrożeni ludzie. Wezwij straż pożarną. Podaj możliwie dużo 
informacji. Jeśli nie zagrozi to Twojemu bezpieczeństwu, przystąp do 
ratowania ludzi (jeśli wiesz na pewno, że są uwięzieni). Jeśli mogłoby to 
jednak zagrozić Tobie, to ogranicz się tylko do zabezpieczenia terenu 
przed osobami postronnymi.                        
                                                                              

1.   Bardzo rzadkie
2.   Rzadkie
3.   Możliwe
4.   Prawdopodobne
5.  Bardzo
    prawdopodobne

Na terenie       całej 
gminy
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

AWARIE TECHNICZNE

PRZERWY 
W DOSTA-

WACH WODY

Zabezpieczenie potrzeb na dostawę wody w gminie:

Dostawa wody:
a) woda pitna  – ujęcie wody pitnej na dobę 
                          – 483 m³
woda przemysłowa  – poboru nie ma

Ujęcia wody pitnej:

1. Pawłów – 140 m³ na dobę;
2. Liszno – 143 m³ na dobę; 
3. Wólka Kańska Kolonia – 200 m³ na dobę.

Łączna długość sieci wodociągowej na terenie gminy wynosi 79,1 km, 
ilość przyłączy – 1233. 
W sieć wodociągową na terenie gminy są wyposażone wszystkie 
miejscowości.
W razie przerwy w dostawie energii elektrycznej w jednym z ujęć 
uzupełnienie ciśnienia w sieci następuje automatycznie z pozostałych ujęć.

1.   Bardzo rzadkie
2.   Rzadkie
3.   Możliwe
4.   Prawdopodobne
5.  Bardzo
    prawdopodobne

Na terenie       całej 
gminy
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

TERRORYZM (w tym sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi):
OKUPACJA 
I BLOKADA 
OBIEKTÓW:

- administracji 
  publicznej;
- zakładów 
  pracy;

1. Naruszenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Możliwość sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, 

zdrowia lub wolności obywateli.
3. Zakłócenie bądź uniemożliwienie prawidłowego funkcjonowania pod-

miotu.
4.  Możliwość wystąpienia strat w mieniu w znacznych rozmiarach.

1. Bardzo rzadkie
2. Rzadkie
3. Możliwe
4. Prawdopodobne
5. Bardzo prawdopo-

dobne

Rejon obiektów 
sportowych:

- Pawłów
- Kanie
- Kanie Stacja
- Krasne

ZBIOROWE 
ZAKŁÓCENIE 
PORZĄDKU 

PUBLICZNEGO
- w czasie 

imprezy 
masowej,

1. Naruszenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Możliwość sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, 

zdrowia lub wolności obywateli.
3.  Możliwość wystąpienia strat w mieniu w znacznych rozmiarach.

  1. Bardzo rzadkie
  2.Rzadkie
  3.Możliwe
  4.Prawdopodobne
  5.Bardzo 
     prawdopodobne

Rejon obiektów 
sportowych:

- Pawłów
- Kanie
- Kanie Stacja
- Krasne

DEMON-
STRACJE, 
ZAMIESZKI

1. Naruszenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Możliwość sprowadzenia niebezpieczeństwa powszechnego dla życia, 
    zdrowia lub wolności obywateli.
3.  Możliwość wystąpienia strat w mieniu w znacznych rozmiarach.

  1. Bardzo rzadkie
  2.Rzadkie
  3.Możliwe
  4.Prawdopodobne
  5.Bardzo 
     prawdopodobne

Rejon obiektów 
sportowych:

- Pawłów
- Kanie
- Kanie Stacja
- Krasne
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

TERRORYZM (w tym sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi):

PODŁOŻENIE 
ŁADUNKU 

WYBUCHO-
WEGO

1. Zagrożenie życia i zdrowia obywateli objętych atakiem terrorystycznym 
z użyciem materiałów wybuchowych.

2. Spowodowanie znacznych strat materialnych w strefie zagrożenia.
3. Przerwanie szlaków komunikacyjnych drogowych, kolejowych.
4. Przerwanie dostaw energii elektrycznej, ciepłowniczej, a także ograni-

czenie bądź całkowita utrata łączności radiowej i telefonicznej.
5. Próba wymuszenia określonego działania na organach władzy państwo-

wej i samorządowej. 
6. Niechęć opuszczenia miejsc zamieszkania czy też przebywania ludno-

ści w strefie zagrożonej i potrzeba podejmowania działań porządkowych 
przez Policję w celu wsparcia organu samorządowego.

7. Dewastacja i grabież mienia prywatnego i publicznego pozostawionego 
na czas ewakuacji ludności z terenu potencjalnie zagrożonego wybu-
chem (bomby). 

8. Powstanie chaosu w miejscu prowadzonych działań ratowniczych oraz 
zakłócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie prowadzo-
nej akcji.

9. Wystąpienie zakłóceń na ciągach komunikacyjnych tras przewidzianych 
do ewakuacji ludności, dojazdów służb policyjno-ratowniczych przez 
gromadzących się tzw. gapiów i pozostawianych przez nich środków lo-
komocji.

10.Ograniczona możliwość działania służb medycznych, związana 
      z przepełnieniem szpitali, punktów medycznych i niewystarczającymi 
      ilościami środków opatrunkowych i farmakologicznych.

  1. Bardzo rzadkie
  2.Rzadkie
  3.Możliwe
  4.Prawdopodobne
  5.Bardzo 
     prawdopodobne

Siedziba Urzędu 
Gminy Rejowiec 
Fabryczny oraz 

sołectwa:
- Pawłów
- Kanie
- Liszno
- Krasne

- 46 -



KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

TERRORYZM (w tym sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi):

PODŁOŻENIE 
ŁADUNKU 

WYBUCHO-
WEGO

Wskazówki do prowadzenia rozmowy ze zgłaszającym 
o podłożeniu ładunku wybuchowego „bomby”

1. Rozmowę prowadź spokojnie i uprzejmie. Rozmówca (osoba odbierająca informację)  
powinna starać się podtrzymać rozmowę, przedłużając czas jej trwania.
2. W trakcie rozmowy dążyć do uzyskania możliwie jak największej ilości informacji  
o zgłaszającym i posiadanej przez niego wiedzy o terenie lub obiekcie zamachu oraz 
o podłożeniu ładunku  wybuchowego. Jeżeli warunki techniczne na to pozwalają,  
wskazane jest bezzwłoczne podjęcie  rejestrowania (nagrania) prowadzonej rozmowy.
Kwestionariusz przyjęcia zgłoszenia o możliwym zamachu terrorystycznym

Pytania, które należy zadać osobie zgłaszającej podłożenie ładunku:

1. Kiedy bomba eksploduje ? …………………………………..…………………………………
2. Gdzie jest teraz bomba ? ……………………………..………………………………………..
3. Jak bomba wygląda ? ……………………………..……………………………………………
4. Jakiego typu jest ta bomba ? ……………………………..……………………………………
5. Co spowoduje eksplozję ? …………………………..…………………………………………
6. Czy ty podłożyłeś bombę ? ……………………………..………………………………………
7. Dlaczego ? ………………………………….…………………………………………………...
8. Gdzie mieszkasz ? …………………………………….………………………………………..
9. Jak się nazywasz ? …………………………………….……………………………………….
Dokładne słowa rozmówcy …………………………………….………………………………
     …………………………………………………………………………………………………...
    Płeć rozmówcy ………….…K   ………………………. M
    Wiek              20 – 30                 30 – 40                           40 – 50                     50 – 
    Czas rozmowy …………………………………………….
    Numer, na który dokonano zgłoszenia ……………………………………………..………..

    Dokładna godzina ………………….………..… Data ……………………………………….

  1. Bardzo rzadkie
  2.Rzadkie
  3.Możliwe
  4.Prawdopodobne
  5.Bardzo 
     prawdopodobne

Siedziba Urzędu 
Gminy Rejowiec 
Fabryczny oraz 

sołectwa:
- Pawłów
- Kanie
- Liszno
- Krasne
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

TERRORYZM (w tym sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi):

PODŁOŻENIE 
ŁADUNKU 

WYBUCHO-
WEGO

Charakterystyka głosu rozmówcy:

    - spokojny                            - podekscytowany                                     - powolny
    - szybki                                - cichy                                                       - głośny
    - śmiech                               - płacz                                                       - normalny

    - szczególny                         - niewyraźny                                             - pod wpływem
                                                                                                                    alkoholu
    - nosowy                               - sepleni                                                   - chrapliwy
    - głęboki                                - przerywany                                            - przełyka ślinę
    - głęboko oddychał                - załamujący się                                      - zmienia ton głosu
    - akcent                                 - brzmi znajomo, czyjś głos przypomina  - inne ……………
Odgłosy w tle:

    - ruch uliczny                         - dźwięk silnika                                         - odgłosy domowe
    - muzyka                                - odgłosy biura                                         - megafon
    - zakłócenia na linii                - odgłosy innych osób                              - zwierzęta
    - dźwięk sztućców                  - maszyny fabryczne                               - inne …………….

Język ostrzeżenia:
    - osoba wykształcona            - wulgarny           - niezrozumiały             - ostrzeżenie było 
                                                                                                                     odczytane
Uwagi:
    Zgłosić natychmiast do ………………………………………………..………………………..
    Numer telefonu ………………………………………………..…………………………………
    Data wypełnienia ………………………………………………….…………………………….
    Imię i nazwisko osoby przyjmującej zgłoszenie ………………………………………….….
    Stanowisko ……………………………………….……………………………………………..
    Numer telefonu kontaktowego ………………………………………….……………………..

  1. Bardzo rzadkie
  2.Rzadkie
  3.Możliwe
  4.Prawdopodobne
  5.Bardzo 
     prawdopodobne

Siedziba Urzędu 
Gminy Rejowiec 
Fabryczny oraz 

sołectwa:
- Pawłów
- Kanie
- Liszno
- Krasne
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KATALOG 
ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

TERRORYZM (w tym sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi):

UJAWNIENIE 
NIEWYPAŁÓW 
LUB NIEWY-

BUCHÓW

- zapalników, 
- pocisków art.,
- bomb,
- nabojów karab. 
- pancerzownic, 
- granatów, 
- min,
- mat.  wybuch., 
- złomu 
  zawierającego
  resztki
  materiałów
  wybuchowych. 

            Zagrożenie życia i zdrowia obywateli w razie manipulowania przedmiota-
mi  znalezionymi które przypominają materiały wybuchowe lub ich wygląd przypo-
mina niebezpieczne.

Działanie osoby (znalazcy):
1. Powiadamia Urząd Gminy w Rejowcu Fabrycznym (Wójta, Sekretarza a najlepiej 

Inspektora ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego);

2. Inspektor powiadamia Komendę Policji i udaje się w miejsce znaleziska udaje się 
w miejsce znaleziska;

3. Oznakowuje teren biało – czerwoną taśmą w odległości bezpiecznej od 
przedmiotu wybuchowego lub niebezpiecznego;

4. Przekazuje pod ochronę policji do chwili przybycia Patrolu Rozminowania;

5. Inspektor powiadamia oficera dyżurnego JW. 1230 w Chełmie ul. Lubelska 139 
tel. 82 5681255 lub 82 5661256  - podając:

• Datę zgłoszenia;

• Dane zgłaszającego (imię, nazwisko, nazwa instytucji, numer telefonu);

• Miejsce znaleziska (imię, nazwisko, adres, numer telefonu znalazcy);

• Co podlega sprawdzeniu i podjęciu (opisać znalezisko lub co zostało 
znalezione).

Patrol Rozminowania na usunięcie znaleziska ma czas do 72 godzin
Podstawa: Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia  26 kwietnia 2007r. 

Dz. U. Nr 89 poz. 590.

  1. Bardzo rzadkie
  2.Rzadkie
  3.Możliwe
  4.Prawdopodobne
  5.Bardzo 
     prawdopodobne

Na terenie 
całej gminy
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ZAGROŻEŃ

(rodzaj 
zagrożenia)

MAPA RYZYKA, ZAGROŻENIA
(możliwe skutki wystąpienia zagrożenia)

PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

TERRORYZM (w tym sytuacje kryzysowe wywołane źródłami społecznymi):

OKUPACJA 
I BLOKADA 
OBIEKTÓW

(w tym             
 z przetrzymy

-waniem 
zakładników)

1. Zagrożenie życia i zdrowia osób znajdujących się w opanowanym przez 
przestępców obiekcie.

2. Zagrożenie życia i zdrowia osób znajdujących się w bezpośrednim są-
siedztwie opanowanego obiektu (sąsiednie budynki).

3. Wysunięcie żądań w stosunku do właściciela (użytkownika) obiektu.
4. Uwolnienie znajdujących się w obiekcie niebezpiecznych substancji 

chemicznych lub biologicznych, np. poprzez: skażenie ujęć wody pitnej, 
wprowadzenie do systemów wentylacyjnych środków chemicznych).

5. Wysuniecie przez porywaczy nierealnych żądań (politycznych, gospo-
darczych, osobistych), co może skutkować uszkodzeniem ciała lub fi-
zyczną likwidacją przetrzymywanych osób.

6. Zagrożenie zniszczenia mienia prywatnego lub publicznego, wystąpie-
nie konkretnych strat materialnych, np. w przypadku opanowania po-
mieszczeń bankowych.

7. Zagrożenie dla użytkowników ciągów komunikacyjnych 
w trakcie trwania pościgu za grupą przestępczą – po opuszczeniu 
obiektu.

8. Przemieszczanie się grupy przestępczej wraz z uprowadzoną osobą 
(osobami) w kierunku granicy RP celem jej przekroczenia i opuszczenia 
terytorium RP.

9. Celowe spowodowanie katastrofy budowlanej przy użyciu materiałów 
    wybuchowych.

  1. Bardzo rzadkie
  2.Rzadkie
  3.Możliwe
  4.Prawdopodobne
  5.Bardzo 
     prawdopodobne

Siedziba Urzędu 
Gminy Rejowiec 
Fabryczny oraz 

sołectwa:
- Pawłów
- Kanie
- Liszno
- Krasne
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PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

ZAGROŻENIA TRANSGRANICZNE

NIELEGALNE 
MIGRACJE CU-
DZO-ZIEMCÓW

      W terytorialnym zasięgu działania Nadbużańskiego Oddziału Straży 
Granicznej na odcinku granicy państwowej z Republiką Białorusi oraz 
Ukrainą występuje stałe zagrażanie  nielegalną migracją w kierunku do 
Polski.
Z analizy ryzyka tego zjawiska, a także z doświadczeń historycznych wyni-
ka, że masowa migracja jest możliwa. Taka sytuacja związana jest z przy-
należnością Polski do Układu Schengen a tym samym możliwością prze-
mieszczania się ludzi na zachód Europy bez kontroli granicznej 
w związku z tym, że kontrola graniczna dokonywana jest na zewnętrznej 
granicy państw Układu Schengen (wschodnia granica RP). 
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska masowej migracji jest małe. 
Zjawisko to może przekształcić się do skali masowej w następstwie kon-
fliktów zbrojnych, prześladowań  politycznych i religijnych, określonych 
grup społecznych lub nacji,  mogących wystąpić w krajach powstałych po 
rozpadzie Związku Radzieckiego a także państwach azjatyckich. 
Do masowych przekroczeń granicy państwowej może dochodzić na tzw. 
granicy zielonej w miejscach słabo zurbanizowanych i trudnodostępnych 
oraz bezpośrednim sąsiedztwie przejść granicznych.

Do potencjalnie negatywnych skutków wynikających z zagrożenia maso-
wą migracją, można zaliczyć:
- uaktywnienie się grup przestępczych zwłaszcza w rejonach przygra-

nicznych, zajmujących się przerzutem ludzi oraz ich  transportem w 
głąb Polski oraz krajów EU;

  1. Bardzo rzadkie
  2.Rzadkie
  3.Możliwe
  4.Prawdopodobne
  5.Bardzo 
     prawdopodobne

Na terenie 
całej gminy
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ZAGROŻENIA
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ZAGROŻENIA TRANSGRANICZNE

NIELEGALNE 
MIGRACJE 

CUDZO-
ZIEMCÓW

- występowanie większej ilości przestępstw i wykroczeń z udziałem cu-
dzoziemców  a w tym kradzieże, włamania, rozboje itp.

Analiza omawianego zagrożenia wskazuje, że w ostatnich latach do niele-
galnych przekroczeń granicy państwowej dochodziło na odcinku  granicy 
lądowej z Ukrainą. 
Wschodnia granica  jest jednocześnie granicą powiatu chełmskiego 
i granicą Państwa, powoduje konieczność rozpoznania potencjalnych 
źródeł zagrożeń występujących na terenie Białorusi i Ukrainy, mogących 
swym zasięgiem objąć tereny przygraniczne Polski.

 Zagrożenie dla obszaru granicznego, a być może i znacznej części 
powiatu może spowodować nagłe uwolnienie się toksycznych środków 
przemysłowych magazynowanych i wykorzystywanych przez zakłady, tak 
w procesie produkcji, jak również podczas ich transportu. 

Biorąc pod uwagę fakt, że wschodnia granica Państwa stała się granicą 
Unii Europejskiej należy dążyć do pełnego rozpoznania zagrożeń 
i przygotować się do likwidowania ich skutków. 
W najbliższych latach spodziewane jest zwiększenie przygranicznego 
ruchu transportowego.

  1. Bardzo rzadkie
  2.Rzadkie
  3.Możliwe
  4.Prawdopodobne
  5.Bardzo 
     prawdopodobne

Na terenie 
całej gminy
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WYSTĘPOWANIA

ZAGROŻENIA W BEZPIECZEŃSTWIE ENERGETYCZNYM

PRZERWY 
W ZASILANIU 
W ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ

Linie elektroenergetyczne 110 kV  Biskupice, Krasnystaw Chełm – 1, 
Chełm –2 zapewniają podstawowe zasilenie w energię elektryczną gminę 
Rejowiec Fabryczny.
Istniejący układ sieci 15 kV umożliwia wzajemne rezerwowanie energii 
liniami magistralnymi w celu uzyskania wyższej pewności zasilania 
odbiorców, magistralne linie średniego napięcia wychodzące z GPZ 
Rejowiec połączone są z liniami wychodzącymi z innych GPZ, 
( Główny Punkt Zasilania) np. Krasnystaw, Chełm i Cyców.
Stacje transformatorowo – rozdzielcze 15/04 kV przyłączone do 
magistralnych linii 15 kV – do zachowania, wzrost liczby stacji 
transformatorowych zgodnie z programem reelektryfikacji gminy Rejowiec 
Fabryczny.
Główny Punkt  Zasilający – stacja rozdzielczo – transformatorowa 110 
kV/30/15 kV zlokalizowana jest na terenie miasta Rejowiec Fabryczny.
W zakresie poprawy stanu technicznego sieci i urządzeń przewiduje się 
inwestycje tzw. Odtworzeniowe, dotyczy to również przystosowania mocy 
transformatorów w istniejących stacjach transformatorowych 15/04 kV do 
aktualnego obciążenia.  Tel. Kontaktowy: 82 5760751, 82 5664604. 
Kierownik Posterunku Energetycznego Rejowiec –  tel. 661 900 122  .  
NUMER ALARMOWY – 991 

  1. Bardzo rzadkie
  2.Rzadkie
  3.Możliwe
  4.Prawdopodobne
  5.Bardzo 
     prawdopodobne

Na terenie 
całej gminy
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ZASILANIE GMINY REJOWIEC FABRYCZNY W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

  LEGENDA     

                -  Siedziba Urzędu Gminy

                       -  Sołectwo

                       -  Granica gminy

                       -  Linia napowietrzna 30 kV
  
                       -  Linia napowietrzna 15 kV
      
                       -  Stacja TRAFO

Toruń

Liszno

Kolonia Liszno
Leszczanka

Gołąb

Zalesie Kańskie

Zalesie Krasieńskie

Wólka Kańska

Kanie

Józefin

Krasne

Pawłów

Krzywowola

Kolonia Wólka 

Kanie Stacja

xxxxx
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PRAWDOPODO-
BIEŃSTWO 

WYSTĄPIENIA 
ZAGROŻENIA

OBSZAR 
WYSTĘPOWANIA

ZAGROŻENIA W BEZPIECZEŃSTWIE ENERGETYCZNYM

PRZERWY 
W ZASILANIU 
W ENERGIĘ 

CIEPLNĄ 
(GAZ ZIEMNY)

Zaopatrzenie w energię cieplną w Gminie oparte jest głównie na 
indywidualnych źródłach ciepła opalanych węglem, koksem, drewnem 
i gazem ziemnym. 
W 2003 roku rozpoczęta została gazyfikacja Gminy. Od początku realizacji 
inwestycji wybudowano ogółem 2,7 km sieci gazowej średniego ciśnienia 
oraz 62 sztuki przyłączy gazowych.
Zasilanie obejmuje cztery bloki mieszkalne oraz Szkołę Podstawową.
Z gazu ziemnego korzysta 250 odbiorców.

Nad przerwami w dostawie czuwa:
GAZOWNIA  w Chełmie ul. Piwna 5.

Telefon: 82 5627427, 82 5627428.
NUMER ALARMOWY – 992 

  1. Bardzo rzadkie
  2.Rzadkie
  3.Możliwe
  4.Prawdopodobne
  5.Bardzo 
     prawdopodobne

Na terenie 
sołectwa Krasne
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ZASILANIE GMINY REJOWIEC FABRYCZNY W ENERGIĘ CIEPLNĄ (GAZ ZIEMNY)

  LEGENDA     
         

                -  Siedziba Urzędu Gminy

                       -  Sołectwo

                       -  Granica gminy

                       -  Przebieg trasy gazu 
                          ziemnego
  

Toruń

Liszno

Kolonia Liszno
Leszczanka

Gołąb

Zalesie Kańskie

Zalesie Krasieńskie

Wólka Kańska

Kanie

Józefin

Krasne

Pawłów

Krzywowola

Kolonia Wólka 

Kanie Stacja

xxxxx



POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYŁKI LUB STWIERDZENIA 

SUBSTANCJI NIEWIADOMEGO POCHODZENIA – NIEBEZPIECZNEJ 

     Czynności do wykonania w przypadku otrzymania przesyłki lub stwierdzenia substancji niewiadomego pochodzenia – niebezpiecznej.

   Definicja substancji niebezpiecznej na podstawie art. 3 Ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r.

      Substancja niebezpieczna – rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne,  
biologiczne lub promieniotwórcze mogą w razie nieprawidłowości obchodzenia się z nimi spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska. Substancją  
niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii. 

     W przypadku dostarczenia do Urzędu Gminy jakiejkolwiek przesyłki niewiadomego pochodzenia i stwierdzenia, że przesyłka np.:
 - nie posiada adresu nadawcy;
 - nie posiada adresu nadawcy i brak jest innych informacji o nadawcy;
 - pochodzi od nadawcy lub z miejsca z którego nie spodziewamy się jej;
 - budzi jakiekolwiek podejrzenia z powodu obecności plam lub substancji sproszkowanej (innej substancji galaretowatej) na powierzchni koperty (opakowania);
 - adresowana jest do osoby niezatrudnionej;
 - nadmiernie oklejona taśmą;
 - znak stempla pocztowego nie odpowiada adresowi zwrotnemu;

należy:
1. Dokonać oględzin przesyłki i nie otwierać jej;
2. Umieścić przesyłkę w grubym worku plastikowym na śmieci i szczelnie zamknąć, worek ten umieścić w drugim worku plastikowym na śmieci i szczelnie 

zamknąć zaklejając taśmą klejącą;
3. Nie przenosić paczki (nie wywoływać ruchu powietrza) – należy pozostawić ją na miejscu;
4. Dokładnie umyć ręce;
5. Powiadomić:

-  Wójta Gminy – tel. 82 5664211
-  Sekretarza Gminy – tel. 82 5664202
-  Kier. Ref. Plan. i Inwest. – tel. 82 5664121
-  Laboratorium Cementowni „Grupa Ożarów” – tel. 82 5663200

Postępować zgodnie z załączonym „Algorytmem postępowania”.

Żeby zmniejszyć ryzyko związane z kontaktem ze szkodliwą substancją stosuj środki ochrony osobistej – rękawiczki lateksowe  
i półmaskę znajdującą się w pakiecie.
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ALGORYTM  POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU OTRZYMANIA PRZESYŁKI 
Z SUBSTANCJĄ NIEWIADOMEGO POCHODZENIA – NIEBEZPIECZNĄ

                                                                 NIE                                                                              TAK

                      NIE                                                              TAK  
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Otrzymanie przesyłki (paczki, listu)

 Oględziny przesyłki przed otwarciem:
- ocena wizualna powierzchni przesyłki pod względem obecności plam lub środków substancji sproszkowanej;

  -     sprawdzenie dotykiem czy przesyłka zawiera substancję sproszkowaną (sypką) lub półpłynną (galaretowatą).

Czy przesyłka jest podejrzana ?

Nie otwierać przesyłkiOtworzyć przesyłkę

Czy przesyłka zawiera 
podejrzaną substancję ?

Wyłączyć wentylację, klimatyzację. Nie wywoływać ruchu powietrza. 
Nie rozsypywać, nie dotykać, nie wąchać podejrzanej substancji

Normalna procedura 
postępowania z przesyłką

Przesyłkę umieścić w foliowym worku i szczelnie go zamknąć (zawiązać), zakleić taśmą 
klejącą. Worek z przesyłką umieścić w kolejnym worku i szczelnie go zakleić. 

Umyć ręce, usta i oczy i oczyścić nos. Nie jeść i nie palić.

 Powiadomić:
   - Wójta Gminy – tel. 82 5664211
  - Sekretarza Gminy – tel. 82 5664202
  - Kier. Ref. Plan. i Inwest. – tel. 82 5664121
  - Laboratorium Cementowni „Grupa Ożarów” – tel. 82 5663200 

Stosować się do poleceń i wskazówek osób powiadamianych

Przekazanie przesyłki przybyłym służbom



b) SIATKA BEZPIECZEŃSTWA 
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Powodzie K ► ► ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Rzadkie 

Pożary K ■ ► ■ ▲ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Bardzo rzadkie

Zagrożenia epidemiologiczne K ■ ► ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ■ Prawdopodobne 

Zagrożenia epizootyczne K ■ ► ▲ Prawdopodobne

Zagrożenia meteorologiczne K ► ► ■ ■ ■ ■ ■ ■ Prawdopodobne

Susze K ► ► Prawdopodobne

Masowe występowanie 
szkodników i chorób roślin K ■ ► ■ ■ Rzadkie 

Wypadki komunikacyjne 
mogące mieć charakter 
masowy lub katastrofy

K ■ ► ■ ▲ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Możliwe 

Skażenia chemiczne K ■ ► ■ ▲ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Możliwe 

Skażenia radiacyjne K ■ ► ■ ▲ ■ ■ ▲ ■ ■ ■ Bardzo rzadkie

Katastrofy budowlane K ■ ► ■ ■ ▲ ■ ■ ■ ■ Bardzo rzadkie

Działania terrorystyczne 
(w tym sytuacje kryzysowe 

wywołane źródłami  
społecznymi)

K ■ ► ▲ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Bardzo 

prawdopodobne 

Masowe migracje K ■ ► ■ ■ ■ ▲ Możliwe 

Zagrożenia w bezpieczeństwie 
energetycznym K ■ ► ■ ■ ▲ Bardzo rzadkie

K – koordynacja ►- kieruje wg właściwości na administrowanym terenie ▲- podmiot wiodący ■ - współdziałanie

 



II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWYCH

a)  ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ.
          System monitorowania zagrożeń oparty jest o zadania jakie w tej materii zostały nałożone na poszczególne służby, inspekcje 
i straże mocą obowiązujących przepisów prawnych. Poniżej przedstawiono tabelę z poszczególnymi zagrożeniami i służbami je 
monitorującymi.

Podstawa prawna Podmiot 
odpowiedzialny Rodzaj monitoringu Zakres otrzymywanych 

informacji Tryb pracy System wymiany informacji 
(raportowanie)

Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z dnia 22 sierpnia 2007 r. w sprawie 
podmiotów, którym państwowa służba 
hydrologiczno-meteorologiczna 
i państwowa służba hydrologiczna są 
obowiązane przekazywać ostrzeżenia, 
prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu 
i częstotliwości ich przekazywania (Dz. U. 
z 2007 r., Nr 158, poz. 1114),
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 
– tekst jednolity).

 Dyrektor IMGW Monitoring 
hydrometeorologiczny

PCZK otrzymuje od 
IMGW komunikaty 
ostrzegawcze i alarmowe 
o zagrożeniach 
hydrometeorologicznych

całodobowo
całodobowo

− FAX,
− E-mail.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji  (Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 
– tekst jednolity)

Komendant Miejski 
Policji

Monitoring zagrożeń 
bezpieczeństwa 
i porządku 
publicznego 

Informacje bieżące całodobowo

Całodobowo

− FAX,
− E-mail,
− Łączność stacjonarna, 

bezprzewodowa

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.  z 2009 
r., Nr 12, poz. 68 – tekst jednolity)

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

Komendant  Miejski 
PSP

Monitoring rozległych 
pożarów 

Doraźne informacje 
o występujących 
pożarach

całodobowo

Całodobowo

− FAX,
− E-mail,
− Łączność stacjonarna, 

bezprzewodowa

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U.  Nr 88, 

Komendant  Miejski 
PSP, 

Wypadki 
komunikacyjne 

Doraźne informacje o 
występujących 

całodobowo Całodobowo
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Podstawa prawna Podmiot 
odpowiedzialny Rodzaj monitoringu Zakres otrzymywanych 

informacji Tryb pracy System wymiany informacji 
(raportowanie)

poz. 400 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. 
 o Państwowym Ratownictwie Medycznym
(Dz. U. z 2006 r., Nr 191, poz.1410 z późn.  
zm.),
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji. (Dz. U. z 2007 r., Nr 43, poz. 277 – 
tekst jednolity)

dysponenci jednostek 
systemu PRM, 
Komendant Miejski 
Policji

w transporcie 
drogowym, jeśli 
poszkodowanych jest 
więcej niż 3 osoby 

zdarzeniach

− FAX,
− E-mail,
− Łączność stacjonarna, 

bezprzewodowa

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
(Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 – tekst  
jednolity).

 Dyrektor RZGW Monitoring stanu 
zlodzenia rzek

Starosta otrzymuje 
informacje 
o zlodzeniu rzek

w chwili 
wystąpienia 
zdarzenia

− FAX,
− E-mail,
− Łączność stacjonarna

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, 
z późn. zm.
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń         i 
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r.,  Nr  
234, poz. 1570 
z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny

Monitoring stanu 
sanitarno-
epidemiologicznego

GCZK otrzymuje od 
PSSE informacje o 
występujących ogniskach 
zachorowań lub 
zatruciach zbiorowych 
oraz innych zagrożeniach 
sanitarnych

całodobowo

Całodobowo
− FAX,
− E-mail,
− Łączność stacjonarna, 

bezprzewodowa

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane. (Dz. U z 2010 r., Nr 243, poz.1623 

– tekst jednolity)

Komendant  Miejski 
PSP, 
Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego

Monitoring katastrof 
budowlanych

Doraźne informacje 
o występujących 
katastrofach

całodobowo

Całodobowo
− FAX,
− E-mail,
− Łączność stacjonarna, 

bezprzewodowa

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008, Nr 
213, poz. 134-tekst jednolity)

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii

Monitoring chorób 
zakaźnych zwierząt

PCZK otrzymuje od PIW 
informacje o 
występujących chorobach 
zakaźnych zwierząt

w chwili 
wystąpienia 
zdarzenia

− FAX,
− E-mail,
− Łączność stacjonarna, 

bezprzewodowa
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Podstawa prawna Podmiot 
odpowiedzialny Rodzaj monitoringu Zakres otrzymywanych 

informacji Tryb pracy System wymiany informacji 
(raportowanie)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o Państwowej Straży Pożarnej 

(Dz. U.  z 2009 r., Nr 12, poz. 68 – 
tekst jednolity),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 
poz. 150 – tekst jednolity)

Komendant  Miejski 
PSP, 
Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska

Monitoring awarii 
przemysłowych

Doraźne informacje 
o występujących 
awariach przemysłowych

całodobowo

Całodobowo

− FAX,
− E-mail,
− Łączność stacjonarna, 

bezprzewodowa

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, 
poz. 150 – tekst jednolity)

Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska 
w Lublinie, Delegatura 
w Chełmie 

Monitoring środowiska

GCZK otrzymuje 
informacje 
z monitoringu środowiska 
tj. zanieczyszczenia wód 
gruntowych oraz 
powietrza

w chwili 
wystąpienia 
zdarzenia

− FAX,
− E-mail,
− Łączność stacjonarna, 

bezprzewodowa

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
Farmaceutyczne (Dz. U.  z 2008 r., Nr 45, poz.  
271 – tekst jednolity)

Wojewódzki Inspektor 
Farmaceutyczny 
w Lublinie, Delegatura 

w Chełmie

Monitoring 
bezpieczeństwa 
leków i urządzeń 
medycznych

Doraźne informacje 
o występujących 
zagrożeniach oraz 
urządzeniach 
i lekach wycofanych 
z użytkowania

w chwili 
wystąpienia 
zdarzenia

− FAX,
− E-mail,
− Łączność stacjonarna, 

bezprzewodowa

Ustawa.  o  ochronie  granicy  państwowej, 
z dnia 12 października 1990 r (t.j.  z dnia 14 
stycznia 2009 r. Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn.  
zm.);
Ustawa o Straży Granicznej,  z dnia 12 paź-
dziernika 1990 r. (t.j. z dnia 18 listopada 2005 
r. Dz. U. Nr 234 poz. 1997 z późn. zm.);
Ustawa o cudzoziemcach, z dnia 13 czerwca 
2003 r. (t.j. z dnia 22 listopada 2006 r. Dz. U.  
Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.);

Komendanci 
Placówek Straży 
Granicznej NOSG 
na terenie powiatu

Monitoring zagrożeń 
związanych z  masową 
migracją.

Informacje bieżące Całodobowo
− FAX,
− E-mail,

Łączność stacjonarna, 
bezprzewodowa

Podmioty prowadzące ww. monitoring na podstawie odrębnych ustaw zobowiązane są do powiadamiania, czyli przekazania uzyskanych 
informacji do właściwych terytorialnie organów administracji publicznej i ludności. Wszelkie informacje uzyskane                     z monitorin-
gu zagrożeń mogą być podstawą do ostrzegania i alarmowania ludności. 
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               b)   PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO.

Numer Nazwa 

PRK – 1 Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 

PRK – 2 Procedura postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii

PRK – 3 Procedura postępowania w czasie zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt

PRK – 4
Procedura - plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz działań związanych z zagrożeniami 
 meteorologicznymi.

PRK – 5 Procedura postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych

PRK – 6 Procedura działania w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej

PRK – 7 Procedura działania podczas stanu klęski żywiołowej

PRK – 8 Procedura działania w stanie wyjątkowym

PRK – 9 Procedura działania w stanie wojennym

PRK – 10
Procedura postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i awarii systemów 
 energetycznych
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PRK-1

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Data 

Nazwa 
dokumentu

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń 
radiacyjnych

Podmiot 
opracowujący UG

I.   Cel procedury
 

Określenie zasad postępowania Wójta i podległych gminnych służb i straży w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych.

II.  Lider/ Uczestnicy procedury

Wójt / UG, służby, inspekcje i straże oraz inne podmioty.

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Stwierdzenie zdarzenia 
radiacyjnego

Likwidacja skutków 
zdarzenia 

radiacyjnego

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r., Nr 42., 
poz. 276 z późn. zm.),

2. Rozporządzenie RM z dnia 18.01.2005 r. w sprawie planów postępowania 
awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych ( Dz. U. z 2005 r., nr 20, poz. 169 
z późn. zm.),

3. Rozporządzenie RM z dnia 20.02.2007 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych 
(Dz. U. 2007, nr 131, poz. 912),

4. Rozporządzenie RM z dnia 18.01 2005r. w sprawie dawek granicznych 
promieniowania jonizującego (Dz. U. 2005, nr 20, poz. 168),

5. Rozporządzenie RM z dnia 17.12.2002r. w sprawie stacji wczesnego wykrywania 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń 
promieniotwórczych (Dz. U. z 2002r. Nr 239, poz. 2030).

6. Rozporządzenie RM z dnia 18.05.2004r. 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. z 2004 r. nr 143, poz. 1515).

7. Rozporządzenie RM z dnia 27.04.2004r. 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. z 2004r. Nr 98, poz.988).

IV. Opis postępowania  

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Monitorowanie stanu skażeń promieniotwórczych
Na terenie powiatu włodawskiego monitoring prowadzą:  
- IMGW Oddział w Krakowie, Stacja Hydrologiczno-Meteorologiczna w Chełmie pracująca w systemie 

krajowym, przekazujące informacje do CEZAR PAA – w sposób ciągły,
IMGW  w Krakowie   SHM 

we Chełmie 

2. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 

1. Jednostki ratowniczo-gaśnicze PSP wykonujące pomiar skażenia radioaktywnego gleby, wyznaczanie 
stref i ich monitoring. Poza tym, do zadań o szerzej rozumianym kontekście mogą być włączone 
również inne jednostki KSRG.

PSP
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

2. Sprzęt stacjonarny do pomiarów mocy dawki skażeń promieniotwórczych w powietrzu, żywności 
i glebie oraz w sprzęt przenośny do pomiaru mocy dawki i skażeń promieniotwórczych emiterami 
alfa i beta. Stan kadrowy i wyposażenie tych komórek nie daje możliwości włączenia ich do akcji 
ratowniczej oraz likwidacji skutków zdarzeń radiacyjnych w czasie rzeczywistym.

 PSSE – pobieranie 
i przekazywanie próbek do 

badań 

3. Laboratorium do badania mięsa i wyrobów mięsnych:
- na  skażenie  radioaktywnym  Cs  137  i  Cs  134  metodą  spektrometryczną  za  pomocą  systemu 

oznaczania nuklidów gamma – czas analizy jednej próbki około 12 godzin; jednocześnie może być  
badana tylko jedna próbka;

- na skażenie radioaktywnym Cs 137 i Cs 134 na aparacie ZAPKS –1 wg instrukcji CLOR – czas 
analizy jednej próbki około 3 dni. Jednocześnie mogą być badane trzy próbki.

PIW

4. Pododdziały specjalistyczne Sił Zbrojnych RP – na wniosek Wójta do Wojewody (poprzez starostę) 4 pchem w Brodnicy

3. Uruchamianie działań
1. Postępowanie przedstawiciela służby i  straży podległych wójtowi, który uzyskał informacje 

o zaistnieniu zdarzenia radiacyjnego mogącego spowodować zagrożenie publiczne na terenie gminy:
- SPO -1.1 procedura działania GCZK.
- SPO -1.4 procedura działania jednostek OSP
- SPO -1.6 procedura działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
- SPO -1.7 procedura działania policji;

SPZOZ SOR, SRM
OSP
PPIS

Policja
GCZK

2. Wariant I - zdarzenie zaistniało w jednostce organizacyjnej ( zasięg jego skutków nie przekracza 
granic jej terenu).

Kierownik jednostki organizacyjnej obowiązany jest zabezpieczyć miejsce zdarzenia i niezwłocznie 
zgłosić to zdarzenie Prezesowi PAA, a w uzasadnionych przypadkach również innym organom i 
służbom, zgodnie z zakładowym planem postępowania awaryjnego. 

Kierownik jednostki 
organizacyjnej, w której 

powstało zdarzenie
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

3. Wariant II – zdarzenie o zasięgu gminnym, które powstało na terenie jednostki organizacyjnej albo 
poza nią w czasie prowadzenia prac w terenie lub podczas transportu materiałów 
jądrowych, źródeł promieniowania jonizującego, odpadów promieniotwórczych 
i wypalonego paliwa jądrowego. Ponadto w razie zdarzenia radiacyjnego spowodowanego 
przez nieznanego sprawcę, w przypadku stwierdzenia podniesionego poziomu mocy 
dawki promieniowania jonizującego lub wystąpienia skażeń promieniotwórczych, których 
przyczyna nie jest znana, zdarzeń spowodowanych aktem terroru, a zasięg ich skutków 
nie przekracza obszaru gminy.

1. Zbieranie, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia.
2. Organizacja posiedzenia GZZK na polecenie Wójta.
3. Posiedzenie GZZK – według procedury SPO-12
4. Wprowadzenie działań interwencyjnych, w drodze aktu prawa miejscowego – według procedury 

SPO-1.3:
− ewakuacja,
− podanie preparatów ze stabilnym jodem,
− zakaz lub ograniczenie spożywania skażonej żywności i wody przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi, żywienia zwierząt, w tym wypasu zwierząt na skażonym terenie,
− czasowe lub stałe przesiedlenie ludności,
− nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych.

5. Po zakończeniu działań interwencyjnych opracowanie i przesłanie raportu o zdarzeniu radiacyjnym 
do Wojewody. 

6. Wprowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych (wg przepisów dotyczących świadczeń w celu 
zwalczania klęsk żywiołowych), jeśli środki do likwidacji zagrożenia są niewystarczające – 
SPO-11.10.

7. Po likwidacji zdarzenia organizacja kontroli żywności i środków żywienia zwierząt na zgodność 
z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych.

Wójt, 
we współpracy 

z PPIS

GCZK
GZZK

Wójt

Wójt /GCZK

Wójt/GCZK

PPIS, PIW
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Przedsięwzięcia Wykonawcy
4. Wariant III – zdarzenie powodujące zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym.

1. Zbieranie, analizowanie i prognozowanie przebiegu zdarzenia.
2. Organizacja posiedzenia GZZK na polecenie Wójta.
3. Posiedzenie GZZK – SPO-12.
4. Realizacja zadań przekazanych przez właściwego ministra ds. wewnętrznych i Prezesa PAA oraz 

Wojewodę.

PAA
GCZK
GCZK

Wójt/ GCZK

5. W przypadku zaistnienia konieczności przekazania informacji wyprzedzającej – na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów Starosta przyjmuje pisemną treść informacji od Prezesa PAA lub 
Wojewody i przekazuje określonym grupom ludności według procedury - SPO-1.2

Wójt/ GZZK
PCZK

6. W przypadku przekazywania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów 
prawnych wydanych przez Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej lub 
wojewodę związanych z podejmowaniem działań interwencyjnych realizuje się procedurę - SPO-
11.3.

                GCZK

7. W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy ludności w sytuacjach nagłych stosuje się 
procedurę podwyższania gotowości działania szpitali – SPO-11.7. Wójt/ GCZK

8. Jeżeli siły i środki starosty okażą się niewystarczające starosta wnioskuje do wojewody 
o wystąpienie z wnioskiem wsparcia działań siłami i środkami wojska - SPO-11.11

Wójt/ GCZK

9. Na polecenie Wójta uruchamia się punkt informacyjny dla ludności na bazie sił i środków GCZK 
według procedury - SPO-11.1. Wójt/GCZK

10. Koszty działań interwencyjnych i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego pokrywane są przez:
− jednostkę organizacyjną, z której przyczyny powstało zdarzenie radiacyjne,
− budżet państwa, w przypadku, gdy sprawca nie jest znany lub nie można od sprawcy uzyskać 

pokrycia kosztów, koniecznym jest jednak stosowanie procedury oceniania i szacowania strat 
i szkód. 

Sprawca zdarzenia
 UG
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PRK-2

Rodzaj 
dokumentu PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Data 

opracowania

Nazwa 
dokumentu

Procedura postępowania w czasie zagrożenia      epidemicznego 
i epidemii

Podmiot 
opracowujący UG

I. Cel procedury  
 

    Określenie zasad postępowania Wójta w zakresie przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu i epidemii.

II.  Lider/ Uczestnicy procedury

Wójt / GCZK, gminne służby, straże oraz inne podmioty. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Stwierdzenie 
zachorowań 

powodujących zagrożenie 
epidemiologiczne.

Odwołanie zagrożenia 
epidemiologicznego lub 

stanu epidemii.

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2008 r.,  Nr 234, poz. 1570).

2. Rozporządzenie  Min.  Zdrowia  z  28  kwietnia  2002r.  w  sprawie  trybu 
finansowania z budżetu państwa kosztów świadczeń zdrowotnych, udzielanych 
w związku z chorobami zakaźnymi i zakażeniami                    (Dz. U. z 2002r. Nr 
63, poz. 577)

3. Rozporządzenie  Min.  Zdrowia  z  22  kwietnia  2003r.  w  sprawie  sposobu 
prowadzenia  rejestru  zachorowań  na  choroby  zakaźne  i  dodatnich  wyników 
badań  laboratoryjnych  oraz  sporządzania  raportów  o  zarejestrowanych 
przypadkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz.854)

4. Rozporządzenie Min. Zdrowia z 28 maja 2003r. w sprawie trybu kierowania 
osób  do  pracy  przy  epidemii  oraz  trybu  finansowania  kosztów  świadczeń 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

zdrowotnych  udzielanych  w  związku  z  zwalczaniem  epidemii 
(Dz. U. z 2003r. Nr 107, poz. 1009).

5. Rozporządzenie Min. Zdrowia z 7 kwietnia 2006r. w sprawie współdziałania 
między organami PIS,  IW  oraz IOŚ w zakresie zwalczania chorób zakaźnych 
(Dz. U. z 2006r. Nr 73, poz. 516).

6. Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  18  stycznia  2007  r.  w  sprawie 
wykazu chorób, które uzasadniają podjęcie decyzji o wydaleniu z terytorium RP 
obywatela  UE  lub  członka  rodziny  nie  będącego  obywatelem  UE  
z powodu zagrożenia dla zdrowia publicznego (Dz. U. z 2007r. Nr18, poz.112).

7. Aneks do Krajowego Planu działań Polski na wypadek wystąpienia kolejnej 
pandemii grypy.

IV. Opis postępowania  

Przedsięwzięcia Wykonawcy

A. Monitorowanie stanu sanitarno-epidemiologicznego

W celu monitorowania sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych oraz zapewnienia systemu 
wczesnego powiadamiania o zagrożeniu epidemicznym funkcjonuje sieć nadzoru epidemiologicznego 
i kontroli chorób zakaźnych w kraju.

- lekarze podstawowej 
opieki zdrowotnej,

- laboratoria wykonujące 
badania 
mikrobiologiczne, 
serologiczne 
i molekularne,

- Państwowy Powiatowy 
Inspektor Sanitarny
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 
- warunki izolacji lub kwarantanny (pomieszczenia, wyposażenia oraz osoby) – wyznaczane doraźnie 

przez Starostę,
- środki zabezpieczające będące w dyspozycji Inspekcji Sanitarnej, pogotowia ratunkowego i GCZK,
- miejsca hospitalizacji – według świadczeń kontraktowanych przez NFZ,
- wydzielone siły i środki Sił Zbrojnych RP – na wniosek Wójta do Wojewody,
- środki będące w dyspozycji Agencji Rezerw Materiałowych - na wniosek Wójta do  Wojewody.
- nosze dla chorych zakaźnie – typu Biowag.

Wójt /Starosta
PPI, SP ZOZ

Wójt/ Wojewoda
Wójt/ Wojewoda

C. Uruchamianie działań

Wariant I – w przypadku pandemii grypy.
1. Okres międzypandemiczny. 

)1 Dostosowanie planów reagowania kryzysowego do wymogów planowania pandemicznego 
przeciwko grypie. Opracowanie planów reagowania kryzysowego w zakresie zarządzania zasobami 
materialnymi i pracownikami, mającymi zasadnicze znaczenie w czasie pandemii; okresowe 
uaktualnianie planów.

)2 Zapewnienie, by proponowane w planach reagowania kryzysowego środki działania 
interwencyjnego były przedyskutowane z podmiotami w obrębie i poza sektorem zdrowotnym 
(transport, wodociągi, elektrociepłownie).

)3 Koordynacja działań związanych z wyznaczeniem i przygotowaniem zastępczych miejsc 
szpitalnych wraz z ich obsadą kadrową i wyposażeniem w niezbędny sprzęt medyczny, leki, 
miejsca zakwaterowania oraz środki transportu.

PCZK, GCZK, służby
 i straże  
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

)4 Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych mających na celu zwiększenie odsetka osób 
zaszczepionych przeciwko grypie.

)5 Przeprowadzenie ćwiczeń planów pandemicznych.

2. Okres alarmu pandemicznego.

1) Uruchomienie GZZK, koordynowanie przygotowań ZOZ do działań w przypadku napływu chorych 
oraz współpraca z organizacjami pozarządowymi i środkami masowego przekazu.

2) Aktualizowanie, we współpracy z podmiotami służby zdrowia oraz innymi planów reagowania 
kryzysowego.

3) Zapewnienie, by proponowane w planach reagowania kryzysowego środki działania 
interwencyjnego były uzgadniane z podmiotami w obrębie i poza sektorem zdrowotnym (transport, 
wodociągi, elektrociepłownie).

GZZK, GCZK, służby       i 
straże

3. Okres pandemiczny.

1) Ogłoszenie rozporządzenia Wojewody o wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii na obszarze województwa lub jego części.

2) W przypadku konieczności organizowanie warunków izolacji lub kwarantanny, przez zapewnienie 
pomieszczeń, wyposażenia oraz personelu. 

3) Prowadzenie działań informacyjnych dotyczących podjętych działań przeciwepidemicznych.
4) Dostosowanie, we współpracy z podmiotami służby zdrowia i innymi planów reagowania 

kryzysowego do wymogów planowania pandemicznego przeciwko grypie.

GZZK, GCZK, służby       i 
straże
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Wariant II –  w przypadku pandemii grypy i innych chorób zakaźnych.

1.Otrzymanie informacji z Inspekcji Sanitarnej o stanie sanitarno-epidemiologicznym gminy. PPIS, Wójt

2.Działania GCZK zgodnie z procedurą SPO-2.1. GCZK

3.W przypadkach uzasadnionych uruchamia się funkcjonowanie GZZK - SPO-12. Wójt

4.Wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o nałożenie obowiązku szczepień 
ochronnych w drodze rozporządzenia. PPIS, Wójt

5.Wnioskowanie do wojewody o wydanie rozporządzenia w sprawie szczepień ochronnych – SPO-2.2. Wójt, PWIS

6.W przypadku dalszego wzrostu zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego zorganizowanie 
rozszerzonego posiedzenia GZZK, podjęcie decyzji o wystąpieniu z wnioskiem do wojewody 
o ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii– SPO-2.3.

Wójt, PPIS

7. Przekazywania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych 
przez Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej, wojewody lub starosty - SPO 
– 11.3.

Referat Spraw 
Obywatelskich GCZK

8. Uruchomienie zaplanowanych miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym – 
według SPO-2.4. W sytuacjach szczególnych, gdy posiadane miejsca hospitalizacji lub izolacji okazały 
się  niewystarczające  następuje  podwyższanie  gotowości  działania  szpitala  –  SPO-11.7,  celem 
zwiększenia możliwości przyjęcia osób w zakresie hospitalizacji i izolacji.

 PPIS, Wójt GCZK 
SPZOZ, Policja

9. Nadzór  nad  przestrzeganiem  ograniczeń  w  prawach  obywateli  i  nakazach  realizacji  określonych 
czynności – poprzez kontrolowanie przez właściwe służby i podmioty.

Skoordynowane działania 
przez GZZK z Policją, 

PPIS, 

- 73 -



Przedsięwzięcia Wykonawcy

10.Uruchomienie działań OSP wg procedury -2.4 Wójt/OSP

11.Wnioskowanie o wsparcie działań siłami i środkami wojska – SPO-11.11 Wójt

12.W przypadku eskalacji epidemii i braku możliwości przeciwdziałania w normalnym stanie prawnym
     Wójt wnioskuje do Wojewody o występuje do Rady Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
     zgodnie z SPO-7.3.  Dalsze postępowanie realizowane jest zgodnie z PRK-7.

Wójt/GZZK

13.Informowanie ludności SPO-11.4. Referat Spraw 
Obywatelskich GCZK

14.Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO-11.1. Wójt/GCZK

15.Posiedzenie GZZK i podjęcie decyzji o odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu 
epidemii SPO-12.

Wójt

16.Realizacja działań Inspekcji Sanitarnej według SPO-2.5. PPIS/Wójt

17.Realizacja działań Policji według SPO-2.6. Policja/Wójt

18.Realizacja działań PSP według SPO-2.6. PSP/Wójt
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Rodzaj 
dokumentu PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO data 

opracowania

Nazwa 
dokumentu

Procedura postępowania w czasie zagrożenia wystąpienia lub 
wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

Podmiot 
opracowujący UG

I. Cel procedury

Celem procedury jest przygotowanie sprawnego mechanizmu działania w przypadku zagrożenia wystąpienia lub   wystąpienia 
chorób zakaźnych zwierząt.

                                II.  Lider/ Uczestnicy procedury

Wójt / Urząd Gminy, GCZK.   

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury

Zagrożenie wystąpienia lub 
wystąpienie choroby zakaźnej 
zwierząt na obszarze gminy.

Odwołanie zagrożenia chorobą 
zakaźną lub likwidacja choroby 

zakaźnej.

 

1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2004r. Nr 69, poz. 
625, z późn. zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
8 września 2004 r. w sprawie zakresu i warunków współpracy 
organów administracji rządowej i jednostek samorządu 
terytorialnego oraz innych podmiotów 
w tworzeniu planów gotowości zwalczania chorób 
zakaźnych(Dz. U. z 2004r. Nr 129, poz. 1372).

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
8 września 2004 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej 
grypy ptaków d. pomoru drobiu (Dz. U. z 2007r. Nr 239, 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury
poz.1752).

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 
26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu i warunków 
wprowadzania czasowych zakazów opuszczania ogniska 
choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych ograniczeń 
w ruchu osobowym lub pojazdów (Dz. U. z 2005r., Nr 169, 
poz. 1423).

IV. Opis postępowania  

Opis postępowania Wykonawca
A. Monitorowanie stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt.

Monitoring chorób zakaźnych zwierząt prowadzą lekarze weterynarii prywatnej praktyki oraz organy 
inspekcji weterynaryjnej.

Lekarze Weterynarii

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków.
a) Wójt do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt może wykorzystać środki prawne, jednostki 

organizacyjne gminy i gminne służby i straże.
b) laboratoria, zakłady utylizacyjne i inne podmioty za porozumieniem z PL Wet. 

Wójt / GCZK

C.  Uruchamianie działań

1. Działania GCZK w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt – SPO-3.1. GCZK

2. W przypadku konieczności organizacja punktu informacyjnego dla ludności SPO-11.1 Wójt / GCZK

3. Informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii o zaistniałym zagrożeniu. Wójt / GCZK / PL. Wet.

4. Informowanie Starosty o zaistniałym zagrożeniu. Wójt
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Opis postępowania Wykonawca
5. Przekazanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych 

przez  Prezydenta,  Radę  Ministrów,  ministra  kierującego  działem  administracji  rządowej  lub 
wojewody SPO-11.3.

                 GCZK

6. Informowanie ludności o zagrożeniach i zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia 
lub choroby zakaźnej zwierząt SPO-11.4. GZZK/ Sekretarz, GCZK

7. O wydaniu przez Wojewodę rozporządzenia wprowadzającego czasowe ograniczenia na obszarze 
gminy lub jego części informuje się osoby funkcyjne zgodnie z SPO-3.4. GCZK

8. Realizowane są działania jednostek OSP w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt w/g 
procedury SPO-3.5 OSP

9. Realizowane są działania Policji w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt wg procedury 
SPO-3.6 Policja

10. Koordynacja współdziałania wykonania zadań przez wykonawców wymienionych w rozporządzeniu. GCZK

11. Nadzór nad realizacją ograniczeń i zakazów – poprzez kontrole.
Skoordynowane przez 

GZZK służby
i straże

12. W przypadku zagrożenia dla ludności podniesienie gotowości działania szpitala SPO-11.7 Starosta

13.Wnioskowanie do Wojewody o uchylenie wydanego rozporządzenia po ustaniu wystąpienia 
zagrożenia lub choroby zakaźnej zwierząt.

Wójt / GZZK

14.Finansowanie likwidacji chorób zakaźnych zwierząt realizowane jest z budżetu państwa. 
PL Wet. 
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PRK- 4

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Data 
opracowania

Nazwa 
dokumentu

Plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz działań 
związanych z zagrożeniami hydrometeorologicznymi

Podmiot 
opracowujący

UG

I. Cel procedury
 

Określenie zasad postępowania Wójta i gminnych służb, inspekcji i straży w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego lub 
powodzi.

II. Lider/ Uczestnicy procedury

Wójt / Urząd Gminy, GZZK, OSP   

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zagrożenia 
powodziowego, powodzi 

lub zagrożenia 
meteorologicznego.

Ustąpienie zagrożenia 
powodziowego, 

powodzi lub 
zagrożenia 

meteorologicznego 
albo zakończenie 

likwidacji ich skutków.

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

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

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 
2019 – tekst jednolity).

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2007 r. w sprawie 
podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna                i 
państwowa służba hydrologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, 
prognozy, komunikaty i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania 
(Dz. U. z 2007 r., Nr 158, poz. 1114)
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IV. Opis postępowania  

Przedsięwzięcia 1Wykonawcy

A. Monitorowanie sytuacji hydrologicznej i meteorologicznej
Wójt poprzez działające GCZK, PCZK i KM PSP zabezpiecza przyjęcie od państwowej służby 
hydrologiczno-meteorologicznej ostrzeżeń, prognoz, komunikatów i biuletynów.
Ponadto GCZK prowadzi monitoring sytuacji na podstawie:

- informacji uzyskiwanych o skutkach zjawisk hydro-meteorologicznych uzyskiwanych WCZK i PCZK.
- informacji uzyskiwanych od służb, inspekcji i straży, 
- informacji przekazywanych przez sołtysów zagrożonych miejscowości,
- informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu.

GCZK 
we współpracy                z 

KM PSP, IMGW,
 PZCK

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 

1. Sprzęt zgromadzony w powiatowym magazynie przeciwpowodziowym magazynie obrony cywilnej 
uruchamiany na polecenie Wójta.

Wójt, Inspektor ds. 
Obronnych

2. Sprzęt w  magazynach przeciwpowodziowych uruchamiany na wniosek Wójta do Marszałka 
Województwa. Marszałek lub jego przedstawiciel (Dyrektor WZ M i UW). Wójt / WZ M i UW

3. Pododdziały specjalistyczne Sił Zbrojnych RP – na wniosek Wójta do Wojewody zgodnie 
z SPO-11.11. Wójt / Wojewoda

4. Siły i środki KSRG uruchamiane przez Komendanta Miejskiego PSP. Komendant Miejski PSP

6. Siły i środki Policji uruchamiane przez Komendanta Miejskiego Policji. Komendant Miejski Policji

C. Uruchamianie działań
    

- 79 -



Przedsięwzięcia 1Wykonawcy

1. Po otrzymaniu komunikatów ostrzegawczych lub alarmowych od państwowej służby hydrologiczno-
meteorologicznej uruchamia się procedurę powiadamiania o zagrożeniach - SPO-11.5. GCZK

2. Wariant I - stan zagrożenia hydrologicznego 
1) Jeśli sytuacja dotyczy przekroczenia stanów ostrzegawczych z tendencją wzrostową na 

wodowskazach, w co najmniej jednej zlewni, monitorowane przez podstawową sieć obserwacyjno-
pomiarową państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej realizuje się procedurę ogłaszania 
pogotowia przeciwpowodziowego w ramach SPO-11.5.

2) W sytuacji wystąpienia zatoru lodowego poniżej wodowskazu podstawowej sieci obserwacyjno-
pomiarowej państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, powodującego przekroczenie 
stanu ostrzegawczego na tym wodowskazie realizuje się procedurę ogłaszania pogotowia 
przeciwpowodziowego SPO-11.5.

3) Jeśli sytuacja dotyczy wystąpienia niebezpiecznego opadu mogącego spowodować sytuację 
opisaną w pkt 1 realizuje się procedurę ogłaszania pogotowia przeciwpowodziowego SPO-11.5

Wójt poprzez
GCZK

3. Wariant II – stan alarmu hydrologicznego 
1) Jeśli sytuacja dotyczy przekroczenia stanów alarmowego na wodowskazach w co najmniej jednej 

zlewni monitorowane przez podstawową sieć obserwacyjno-pomiarową państwowej służby 
hydrologiczno-meteorologicznej realizuje się procedurę ogłaszania alarm przeciwpowodziowy 
SPO-11.5.

2) Jeśli wystąpi sytuacja wystąpienia zatoru lodowego poniżej wodowskazu podstawowej sieci 
obserwacyjno-pomiarowej państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej, powodującego 
przekroczenie stanu alarmowego na tym wodowskazie realizuje się procedurę ogłaszania alarmu 
przeciwpowodziowego SPO-11.5.

3) Jeśli wystąpienie niebezpiecznego opadu mogącego spowodować sytuację opisaną w pkt 1 
realizuje się procedurę ogłaszania alarmu przeciwpowodziowego SPO-11.5

Wójt poprzez
GCZK
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Przedsięwzięcia 1Wykonawcy

4. Wariant III – stan zagrożenia lub alarmu meteorologicznego 
W stanie tym realizuje się wyłącznie procedurę powiadamiania o zagrożeniach - SPO-11.5 
w odniesieniu do zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia jednego z następujących zjawisk:
1) Silny wiatr, którego średnia prędkość przekroczy 15 m/s lub prędkość w porywach przekroczy 

20 m/s.
2) Oblodzenie nawierzchni powodowane nagłymi zmianami temperatury powietrza, gdy temperatura 

kształtuje się w pobliżu 0 °C.
3) Roztopy pokrywy śnieżnej powodowane przez nagły wzrost temperatury powietrza o 10 °C lub 

więcej, gdy temperatura powietrza kształtuje się poniżej 0 °C.
4) Upały, gdy temperatura powietrza osiągną lub przekroczą 30 °C.
5) Silne mrozy, gdy temperatura powietrza obniży się do -20 °C lub jest niższa a dobowy spadek 

temperatury minimalnej jest większy niż 5 °C.
6) Intensywne opady deszczu powyżej 30 mm na dobę;
)6 Opady gradu;
)7 Intensywne opady śniegu dające pokrywę lub przyrost pokrywy powyżej 15 cm na dobę;
)8 Opady marznące powodujące gołoledź;
)9  Zawieja lub zamieć śnieżna,
)10 Silna mgła występująca na znacznym obszarze lub mgła intensywnie osadzająca
                      szadź;
)11 Silne burze;
)12 Zaleganie pokrywy śnieżnej o ciężarze przekraczającym normę obliczeniową PN-
80/B-02010 "Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem."

Działania GCZK podczas zagrożenia meteorologicznego wg SPO-4.1.

Wójt poprzez 
GCZK

5. W zależności od rozwoju sytuacji hydrometeorologicznej organizuje się posiedzenie GZZK związane z 
koordynacją przeciwdziałania skutkom zjawisk w następującym składzie: przedstawiciele Policji, PSP, 
WINB, PZD oraz przedstawicieli IMGW,  zgodnie z SPO-12

Wójt / GCZK

6. Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej 
i samorządowej w ramach działania GZZK.  Wójt / GZZK
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Przedsięwzięcia 1Wykonawcy

7. Podwyższanie gotowości działania szpitala SPO-11.7. Wójt / Starosta

8. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO-11.1. Wójt /GCZK

9. Uruchamiania sił i środków wsparcia dla gmin sprzętem z powiatowego magazynu 
przeciwpowodziowego i OC – SPO-4.2. 
W uzasadnionych sytuacjach lub konieczności Wójt wnioskuje do Wojewody (poprzez starostę) 
o wystąpienie  z wnioskiem o użycie sił i środków wojska – SPO-11.11. 
Ponadto w ramach działań wspierających JST służby realizują następujące procedury:
- SPO-4.2 – działania OSP podczas powodzi;
- SPO-4.3 – działania Policji podczas powodzi;
- SPO-4.4 – działania PPIS podczas powodzi;

Starosta na wniosek 
Wójta,
Wójt

10.Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych 
przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej, wojewodę lub 
starostę SPO-11.3.

 Referat Spraw 
Obywatelskich, GZZK, 

GCZK

11. Informowanie ludności SPO-11.4.
Referat Spraw 

Obywatelskich, GZZK, 
GCZK

12.W przypadku eskalacji zjawisk przekraczających możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk 
w normalnym stanie prawnym Wójt wnioskuje do wojewody o wystąpienie z wnioskiem do Rady 
Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej zgodnie z SPO-7.3. Dalsze postępowanie 
realizowane jest zgodnie z PRK-7.

Wójt /GCZK
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PRK-5
Rodzaj 

dokumentu
PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Data 

Nazwa 
dokumentu

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia poważnych 
awarii przemysłowych

Podmiot 
opracowujący UG

I.  Cel procedury
 

Określenie zasad postępowania Wójta i podległych mu gminnych służb i straży w przypadku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej.

II. Lider/ Uczestnicy procedury

Wójt / Urząd Gminy, GZZK   

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Otrzymanie przez GCZK 
informacji o poważnej 
awarii przemysłowej

Likwidacja awarii i jej 
skutków

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
2. (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz.627 z późn. zm.)
3. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk 

żywiołowych (Dz. U. z 1953, Nr 23, poz. 93 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu 

o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. z 1053 r., Nr 37, 
poz. 158).
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IV. Opis postępowania  

Przedsięwzięcia 2Wykonawcy

A. Monitorowanie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych
Na terenie powiatu włodawskiego monitoring w tym zakresie prowadzą - jednostki PSP obsługujące 
numery alarmowe 998 i 112

PSP

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 

1. Siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej (zakładowych straży pożarnych oraz jednostek 
KSRG)             Wójt, PSP

2. Siły i środki Policji KMP

3. Pracownicy inspekcji ochrony środowiska. Wójt / PIOŚ

4. Pododdziały specjalistyczne Sił Zbrojnych RP – na wniosek Starosty do Wojewody zgodnie 
z procedurą SPO-11.11.

Wójt /Starosta / 
Wojewoda

5. Sprzęt w gminnym magazynie obrony cywilnej uruchamiany na polecenie Wójta. Inspektor ds. Obronnych

C. Uruchamianie działań

1. Powiatowe Stanowisko Kierowania PSP niezwłocznie o fakcie wystąpienia awarii informuje Wójta 
poprzez GCZK, przekazuje również informacje o podejmowanych działaniach.  Wójt / KM PSP

  2. Po wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej Starosta poprzez Komendanta Miejskiego PSP          
      we współpracy z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska (Delegatura WIOŚ w Chełmie)
      podejmuje działania i zastosowuje środki niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków, określa
      w szczególności związane z tym obowiązki organów administracji i podmiotów korzystających ze 
      środowiska.

Wójt / GCZK, 
PSK PSP
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Przedsięwzięcia 2Wykonawcy

3 . Zwołanie posiedzenia GZZK SPO-12. Wójt / GCZK

4.Wariant I -  zdarzenie powoduje konieczność zaalarmowania bądź ostrzeżenia lub informowania 
ludności o sposobach zachowania

a) wszczynana jest procedura alarmowania i ostrzegania ludności SPO-11.6 lub SPO-11.2;
b) wszczynana jest procedura informowania ludności SPO-11.4. 
c) wszczynana jest procedura wsparcia ewakuacji ludności SPO-11.8.

GCZK

5. O podjętych działaniach związanych z przeciwdziałaniem skutkom związanym z wystąpieniem
      poważnej awarii przemysłowej GCZK w imieniu Starosty powiadamia Wojewodę SPO-5.1. GCZK

6. W przypadku eskalacji zjawisk przekraczających możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk 
w normalnym stanie prawnym Wójt wnioskuje do Wojewody o wystąpienie z wnioskiem do Rady 
Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej zgodnie z SPO-7.2. Dalsze postępowanie 
realizowane jest zgodnie z PRK-7.

Wójt/ Starosta / 
Wojewoda

7. W uzasadnionych sytuacjach lub konieczności Wójt wnioskuje do Wojewody (poprzez starostę) 
o wystąpienie  z wnioskiem o użycie sił i środków wojska - SPO-11.11. Wójt

8. Na podstawie decyzji Wójta organizowany jest punkt informacyjny dla ludności – SPO-11.1 Wójt / GCZK
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PRK-6

Rodzaj 
dokumentu PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Data 

opracowania
Nazwa 

dokumentu
Procedura postępowania w przypadku wystąpienia katastrofy 

naturalnej lub awarii technicznej
Podmiot 

opracowujący UG

I. Cel procedury
 

      Określenie zasad postępowania Wójta i podległych mu służb i straży w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii  
technicznej

II. Lider/ Uczestnicy procedury

Wójt / Urząd Gminy, służby, GZZK, OSP oraz inne podmioty.   

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Otrzymanie informacji 
o zdarzeniu

Likwidacja 

zagrożenia

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

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

3. Dekret  z  dnia  23  kwietnia  1953  r.  o  świadczeniach  w  celu  zwalczania  klęsk 
żywiołowych (Dz. U. z 1953 r., Nr 23, poz.93 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie RM z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5 dekretu  
o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. z 1953 r., Nr 37, poz. 
158).
5. Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz 
niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 – tekst jednolity).
6. Ustawa  z  dnia  22  listopada  2002  r.  o  wyrównywaniu  strat  majątkowych 
wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka 
i obywatela (Dz. U. z 2002 r., Nr 233, poz.1955).
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 

7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r., Nr 125, 
poz. 874 – tekst jednolity).

8. Rozporządzenie RM z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania 
i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk 
żywiołowych. (Dz. U. z 1999 r., Nr 55., poz.573).
9. Rozporządzenie  RM z  dnia  20  lutego  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  zasad 
udziału  pododdziałów  SZ  RP  w  zapobieganiu  skutkom  klęski  żywiołowej  lub  ich 
usuwaniu (Dz. U. z 2003 r., Nr 41, poz. 347).
10.Rozporządzenie RM z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie określenia dokumentów 
potwierdzających  wykonywanie  przez  przedsiębiorcę  przewozów w ramach  pomocy 
humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej                   (Dz. U. z 2002  
r., Nr 199, poz..1676).
11.Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  22  sierpnia  2007r.  w  sprawie 
podmiotów,  którym  państwowa  służba  hydrologiczno-meteorologiczna  
i  hydrologiczna  są  obowiązane  przekazywać  ostrzeżenia,  prognozy,  komunikaty  
i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania (Dz. U. z 2007r. Nr 158, 
poz.1114).

IV. Opis postępowania  

Przedsięwzięcia Wykonawcy
A.   Monitorowanie zagrożeń powodujących wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii 

technicznej
GCZK przyjmuje informacje z prowadzonego monitoringu.

     Szczególne przykłady.
- przyjmowanie informacji o wypadkach drogowych od policji i służb drogowych,
- przyjmowanie informacji o katastrofach lotniczych.

Służby, inspekcje i straże 
oraz inne podmioty 
szczebla gminnego 

i  powiatowego.
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

A. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 

1. Siły i środki OSP KSRG. Wójt / PSP

2. Siły i środki Policji. Komendant Miejski Policji

3. Pododdziały specjalistyczne Sił Zbrojnych RP – na wniosek Wójta do Wojewody (poprzez starostę) 
zgodnie z procedurą SPO-11.11.

Wójt /Starosta/ Wojewoda

4. Sprzęt w gminnym magazynie obrony cywilnej uruchamiany na polecenie Wójta. Inspektor ds. Obronnych

B. Uruchamianie działań

1. Prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze gminy oraz dostarczanie niezbędnych informacji 
dotyczących aktualnego stanu bezpieczeństwa dla Wójta, GZZK, PCZK. 

Inspektor ds. Obronnych

2. Ocenianie występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 
publiczne i prognozowanie tych zagrożeń. Przygotowanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi 
wniosków dotyczących wykonywania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie SPO-12. 

GZZK

3. Informowanie ludności SPO – 11.4 GZZK

4. Działania GCZK – SPO-6.1. GCZK

5. Organizacja punktu informacyjnego dla ludności SPO- 11.1. Wójt

6. Zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji publicznej w  ramach 
działania GZZK.  Wójt  poprzez GZZK

7. Wydawanie poleceń obowiązujących wszystkie organy administracji publicznej w tym informowanie 
Starosty o postawionych poleceniach. Działania te Wójt realizuje przy udziale GZZK. Wójt  poprzez GZZK
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Przedsięwzięcia Wykonawcy
8. W przypadku eskalacji zjawisk przekraczających możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk 

w normalnym stanie prawnym Wójt wnioskuje do wojewody o wystąpienie z wnioskiem do Rady 
Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej zgodnie z SPO-7.2. Dalsze postępowanie 
realizowane jest zgodnie z PRK-7.

Wójt / Wojewoda

9. W uzasadnionych sytuacjach lub konieczności Wójt wnioskuje do wojewody o wystąpienie 
z wnioskiem o użycie sił i środków wojska - SPO-11.11. Wójt  poprzez GZZK

10. Wariant 1 – zdarzenie terrorystyczne
a) Wójt otrzymuje informacje o wystąpieniu zdarzenia noszącego znamiona terroryzmu od służb 

dyżurnych Policji szczebla nadrzędnego lub od ludności, zajmuje się koordynacją ratownictwa 
medycznego – poprzez  Dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie (dysponowanie 
karetek pogotowia ratunkowego) – według procedury koordynacji ratownictwa medycznego 
w przypadkach zdarzeń masowych SPO-13 oraz podwyższania gotowości szpitali  do działania – 
SPO-11.7

b) Jeśli skutki zdarzenia terrorystycznego powodują zagrożenia w zakresie: możliwości wystąpienia 
epidemii (chorób zakaźnych ludzi); zdarzenia radiacyjnego, poważnej awarii przemysłowej lub 
klęski żywiołowej wówczas Wójt realizuje procedury zawarte w planie reagowania kryzysowego 
właściwe do tych zagrożeń. 

c) Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej. 
d) Działania Policji w przypadku zdarzeń terrorystycznych wg SPO-6.2
e) Działania OSP w przypadku zdarzeń terrorystycznych wg SPO-6.3
f)  Działania PPIS w przypadku zdarzeń terrorystycznych wg SPO-6.4

Wójt, GCZK, SPZOZ, 
SRM

Policja
OSP
PPIS
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

11. Wariant 2 – katastrofy komunikacyjne
a) Wójt otrzymuje informacje o powstaniu katastrofy komunikacyjnej od służb dyżurnych Policji, służb 

drogowych lub ochrony środowiska,  zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego – poprzez 
Dyrektora SP ZOZ  Dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie (dysponowanie karetek 
pogotowia ratunkowego) – według procedury koordynacji ratownictwa medycznego w przypadkach 
zdarzeń masowych SPO-13 oraz podwyższania gotowości szpitali  do działania – SPO-11.7

b) Jeśli skutki katastrofy komunikacyjne związane z wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego lub 
poważnej awarii przemysłowej realizowane są odpowiednie PRK. 

c) Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej. 
d) Działania Policji po katastrofach komunikacyjnych wg SPO-6.6
e) Działania OSP po katastrofach komunikacyjnych wg SPO-6.7

Wójt, GCZK, SPZOZ, 
SRM

Policja
OSP

12. Wariant 3 – katastrofy budowlane
a) Wójt otrzymuje informacje o wystąpieniu katastrofy budowlanej od służb dyżurnych Policji nadzoru 

budowlanego lub od ludności, zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego – poprzez 
Dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie (dysponowanie karetek pogotowia 
ratunkowego) – według procedury koordynacji ratownictwa medycznego  w przypadkach zdarzeń 
masowych SPO-13 oraz podwyższania gotowości szpitali  do działania – SPO-11.7

b) Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej. 
c) Działania Policji po katastrofach budowlanych wg SPO-6.13
d) Działania OSP po katastrofach budowlanych wg SPO-6.12
e) Działania PINB po katastrofach budowlanych wg SPO-6.11

Wójt, GCZK, SPZOZ, 
SRM

Policja
OSP
PINB

13. Wariant 4 – pożary obiektów wielkopowierzchniowych i pożary lasów (na dużych obszarach)
a) Wójt otrzymuje informacje o powstaniu pożaru obiektów wielopowierzchniowych i pożarów lasów od 

służb dyżurnych PSP, Policji lub ludności, zajmuje się koordynacją ratownictwa medycznego –
poprzez Dyrektora Stacji Ratownictwa Medycznego w Chełmie (dysponowanie karetek pogotowia 
ratunkowego) – według procedury koordynacji ratownictwa medycznego w przypadkach zdarzeń 
masowych SPO-13 oraz podwyższania gotowości szpitali  do działania – SPO-11.7;

Wójt, GCZK, SPZOZ, 
SRM
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

b) Działania GCZK w przypadku wystąpienia katastrofy naturalnej lub awarii technicznej wg SPO-6.1
c) Wsparcie w zakresie środków transportu i pomocy socjalno-bytowej. 
d) Działania Policji podczas pożarów obiektów wielkopowierzchniowych i dużych pożarów lasów wg 

SPO-6.16;
e) Działania OSP podczas pożarów obiektów wielkopowierzchniowych i dużych pożarów lasów wg 

SPO-6.15;

Wójt / GCZK

Policja

OSP

14. Wariant 5 – przekroczenie poziomów szkodliwych substancji w powietrzu (dane z monitoringu 
środowiska)
a) Informowanie GCZK o występujących przekroczeniach. 
b) Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji 

w powietrzu albo o wystąpieniu takich przekroczeń według procedury SPO-11.2. 

WIOŚ
GCZK

15. Wariant 6 – zdarzenie polegające na braku możliwości powrotu turystów gminy z zagranicy
       Realizowana jest procedura SPO-11.13, w której GCZK informuje wskazanych pracowników 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego o zdarzeniu. Pracownicy ci podejmują stosowne działania. 

Wójt, Starosta,
Lubelski Urząd 

Wojewódzki

16.  Wariant 8 –  zdarzenie polegającego na blokowaniu dróg
      Realizowane są działania Policji w przypadku wystąpienia blokad dróg SPO-6.21
      GCZK  prowadzi działania monitorujące oraz informacyjne PCZK Starosty.

GCZK, Policja, PCZK

17.Wariant 9 –  zdarzenie polegającego na pojawieniu się nietypowo zachowujących się zwierząt
Realizowane są działania PLWet podczas łapania nietypowo zachowujących się zwierząt SPO-6.22
GCZK  prowadzi działania monitorujące oraz informacyjne PCZK Starosty.

GCZK, PCZK, PL Wet.

18.  Wariant 10 – działania w przypadku podłożenia ładunku wybuchowego  Realizowana jest 
procedura SPO-11.13, w której GCZK informuje LUW o zdarzeniu. Pracownicy podejmują stosowne 
działania.                                              

Wójt, Starosta, Lubelski 
Urząd Wojewódzki
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PRK-7

Rodzaj 
dokumentu PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Data 

opracowania

Nazwa 
dokumentu Procedura działania podczas stanu klęski żywiołowej Podmiot 

opracowujący UG

I.  Cel procedury
 

Określenie zasad postępowania Wójta w zakresie wnioskowania do Wojewody wystąpienie z wnioskiem o wprowadzenie stanu 
klęski żywiołowej i po jego wprowadzeniu.

II. Lider/ Uczestnicy procedury

Wójt / UG, służb i straże gminne oraz inne podmioty   

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zdarzenia 
o znamionach klęski 

żywiołowej.

Zlikwidowanie 
skutków klęski 

żywiołowej.

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z  2002 r., 
Nr 62, poz. 558 z późn.  zm.).
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r.  
Nr 89, poz.590 z późn. zm.).
3. Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk 
żywiołowych (Dz. U. Nr 23, poz.93 z późniejszymi zmianami).
4. Rozporządzenie  RM  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).
5. Ustawa  z  dnia  26  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  
(Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 – tekst jednolity).
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 
6. Ustawa  z  dnia  22  listopada  2002  r.  o  wyrównywaniu  strat  majątkowych 
wynikających  z  ograniczenia  w czasie  stanu  nadzwyczajnego  wolności  i  praw 
człowieka i obywatela (Dz. U. z 2002 r. Nr 233, poz.1955).
7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2007 r.,  

Nr 125, poz. 874 – tekst jednolity).
8. Rozporządzenie RM z dnia 8 czerwca 1999 r.  w sprawie zasad oraz trybu 
ustalania  i  wypłaty  odszkodowań  za  szkody  poniesione  w  związku  z  akcjami 
zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. z 1999 r. Nr 55, poz.573).
9. Rozporządzenie RM z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad 
udziału pododdziałów SZ RP w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich 
usuwaniu (Dz. U. z 2003 r., Nr 41, poz. 347).
10.Rozporządzenie  RM  z  dnia  12  listopada  2002  r.  w  sprawie  określenia 
dokumentów potwierdzających wykonywanie przez przedsiębiorcę przewozów w 
ramach pomocy humanitarnej, medycznej lub w przypadku klęski żywiołowej (Dz. 
U. z 2002 r., Nr 199, poz.1676).
11.Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  22  sierpnia  2007r.  w  sprawie 
podmiotów, którym państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna             i 
hydrologiczna są obowiązane przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i 
biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich przekazywania             (Dz. U. z 2007  
r., Nr 158, poz.1114).

IV. Opis postępowania  

Przedsięwzięcia Wykonawcy

A. Monitorowanie zagrożeń 

Monitorowanie zdarzeń i zagrożeń mających znamiona klęski żywiołowej. 

GCZK, 
służby gminne 

i straże.
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków 
1. Siły i środki jakimi dysponować może wójt to zasoby sprzętowe i ludzkie jednostek administracyjnych 

gminy, Ochotniczych Straży Pożarnych i będące w gestii administracji zespolonej; 

2. Środki zgromadzone w magazynie sprzętu obrony cywilnej, w którym wójt gromadzi tworzone przez 
siebie rezerwy materiałowe;

3. Środki transportu osobowego z Gminy;  

4. Możliwe do wykorzystania są również uzgodnione usługi operatorów pocztowych 
i telekomunikacyjnych, świadczone w sytuacjach szczególnych zagrożeń;  

5. Jako wsparcie mogą być wykorzystane siły i środki Sił Zbrojnych RP, uruchamiane na wniosek Wójta 
do Wojewody i jego wniosek do Ministra Obrony Narodowej;

6. Jako wsparcie mogą być wykorzystane środki będące w dyspozycji agencji rezerw materiałowych, 
uruchamiane na wniosek Wojewody do Ministra Gospodarki;

7. Wójt nie dysponuje rezerwą finansową na działania kryzysowe, tak więc koniecznym jest wsparcie 
finansowe z budżetu państwa w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej. 

Wójt, OSP gminne 
służby i straże

C. Uruchamianie działań

1.Zapewnienie obiegu informacji o zaistniałych zdarzeniach o znamionach klęski żywiołowej lub 
prawdopodobnym jego rozwoju do rozmiarów takiego zdarzenia.

GCZK, służby gminne  
 i straże

2.Informowanie Wójta o zaistniałej sytuacji. GCZK

3.Decyzja o uruchomieniu GZZK. Wójt

- 94 -



Przedsięwzięcia Wykonawcy

4.Wszczęcie procedury SPO-12. Wójt, GCZK

Wariant 1: W przypadku powstania zdarzenia na terenie gminy

1.Monitorowanie przebiegu zdarzenia. GCZK

2.Koordynacja działań w akcji ratunkowej. PZZK

3.Dokonywanie oceny skutków zdarzenia oraz posiadanych możliwości likwidacji zagrożeń. Wójt / PZZK

4.Wniosek wójta o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na terenie gminy. Wójt 

5.W przypadku wprowadzenia przez Rady Ministrów stanu klęski żywiołowej podanie do publicznej 
wiadomości w drodze obwieszczenia Wojewody przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, 
a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze SPO-11.3

GCZK, Wójt

6.Przejęcie kierowania działaniami w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. Wójt / Starosta

 Wariant 3: W przypadku powstania zdarzenia na terenie powiatu, województwa lub kraju 

1.Monitorowanie przebiegu zdarzenia. GCZK 

2.Koordynacja działań w akcji ratunkowej. GZZK

3.Przekazanie kierowania działaniami dla wyższego szczebla w celu zapobieżenia skutkom klęski 
żywiołowej lub ich usunięcia. Wójt ,Starosta, Wojewoda
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

4.Realizacja zadań stawianych przez Wojewódzki, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego Wójt

W wariantach 1,2 i 3

1.Wprowadzanie wprowadzenia ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski 
żywiołowej SPO-7.3 

GCZK

2.Wnioskowanie do Wojewody o wystąpienie z wnioskiem o wsparcie działań siłami i środkami     wojska 
– SPO-11.11 Wójt / GCZK

3.W  przypadku wprowadzenia przez Rady Ministrów stanu klęski  żywiołowej  podanie do publicznej 
wiadomości w drodze obwieszczenia Wojewody przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a  
także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym obszarze SPO-11.3

Referat Spraw 
Obywatelskich, GCZK, 

Wójt

4.Informowanie ludności SPO-11.4 GCZK

5.Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach SPO-11.6 GCZK

6. Przyznawanie  odszkodowania  za  poniesione  straty  wynikające  z  ograniczenia  w  czasie  stanu 
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela SPO-7.5 Wójt, Starosta, Wojewoda

7.Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO-11.1 Wójt / GCZK

8. Finansowanie kosztów likwidacji zdarzenia i jego skutków SPO-7.5, SPO-11.9:
a) do czasu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej – ze środków własnych samorządów oraz służb, 
inspekcji i straży,

b) po wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej – z budżetu państwa.

Wójt, Starosta, Wojewoda
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PRK- 8

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Data 

Nazwa 
dokumentu

Procedura działania w stanie wyjątkowym Podmiot 
opracowujący UG

I. Cel procedury
 

      Określenie zasad działania Wójta w stanie wyjątkowym. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury

Wójt  / UG, gminne służby i straże
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Opublikowanie 
w dzienniku ustaw 

rozporządzenia 
Prezydenta RP 

o wprowadzenie stanu 
wyjątkowego.

Po upływie czasu na 
jaki wprowadzony 

został stan wyjątkowy, 
lub przed upływem 

czasu po 
opublikowaniu 
rozporządzenia 
Prezydenta RP 

o zniesienie stanu 
wyjątkowego.

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2002r. Nr 113,  
poz. 985 z późń. zm.).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych 
zasad  użycia  oddziałów  i  pododdziałów  Sił  Zbrojnych  RP  w  czasie  stanu 
wyjątkowego (Dz. U. z  2003r. Nr 89, poz.821)

Brak Rozporządzenia  Rady Ministrów w sprawie  trybu  postępowania  organów  
cenzury  i  kontroli  oraz  określenia  właściwych  organów  do  emisji  sygnałów  
uniemożliwiających nadawanie lub odbiór przekazów radiowych lub telewizyjnych.
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IV. Opis postępowania  

Przedsięwzięcia 3Wykonawcy

A. Monitorowanie zagrożeń 

Monitorowanie zagrożeń stwarzających przyczyny wprowadzenia stanu wyjątkowego.
GCZK, służby gminne 

i straże.

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków. 

Posiadane siły i środki w gminie to służby gminne i straże.

C. Uruchamianie działań. 
    

      Wariant 1: W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze kraju.   

1.Podanie do publicznej wiadomości treści Rozporządzeniu Prezydenta RP w sprawie stanu 
wyjątkowego i innych aktów prawnych dotyczących tego stanu w drodze obwieszczenia, przez 
rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie:
α) przekazanie redaktorom naczelnym dzienników oraz nadawcom programów telewizyjnych 

i radiowych do nieodpłatnego opublikowania treści ww. dokumentów, 
β)organizacja druku obwieszczenia,
χ)rozprowadzenie obwieszczenia,
δ)rozplakatowanie obwieszczenia. 

Wójt

Referat Spraw 
Obywatelskich

Wójt

2.Działanie GCZK – SPO-8.1. GCZK

3.Zwołaniu posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w składzie ustalonym przez 
Przewodniczącego Zespołu. Następne posiedzenia Zespołu odbywają się cyklicznie, według decyzji 
Przewodniczącego Zespołu SPO-12.

Wójt
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Przedsięwzięcia 3Wykonawcy

4.Ograniczanie  działalności  edukacyjnej  w  drodze  rozporządzenia,  poprzez  okresowe  zawieszanie 
zajęć dydaktycznych w szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych SPO-8.3. Wójt / Kurator Oświaty

5. Procedura przekazywania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
wydanych przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej, 
wojewodę lub starostę - SPO – 11.3.

GCZK, 

6.Informowanie ludności SPO-11.4. GCZK, 
Ref. Spraw. Obywat.

7.Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO – 11.6. GCZK

8.Koordynowanie działań PRM SPO-13. Wójt

9.Zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO-11.1
Wójt / GCZK

     Wariant 1: Dodatkowo w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze powiatu.

10.Przygotowanie propozycji do rozporządzenia Wojewody na podstawie Rozporządzenia Prezydenta 
RP, które może obejmować:
a)szczegółowy tryb i sposoby oraz podmiotowy i przedmiotowy zakres wprowadzenia i stosowania 

ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela ustalonych w rozporządzeniu Prezydenta RP,
b)w zakres działalności edukacyjnej –SPO-8.4,
c)zakres funkcjonowania środków łączności,
d)nakazy i zakazy:

- przebywania lub opuszczenia w ustalonym czasie oznaczonych obiektów, miejsc i obszarów,
- uzyskania zezwolenia na zmianę miejsca zamieszkania,
- utrwalania  za  pomocą  środków technicznych  wyglądu  lub  innych  cech  określonych  miejsc, 

obiektów lub obszarów.

Wójt/ GZZK, Inspektor ds. 
Obronnych
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PRK- 9

Rodzaj 
dokumentu PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Data 

opracowania

Nazwa 
dokumentu

Procedura działania w stanie wojennym Podmiot 
opracowujący UG

I. Cel procedury
 

      Określenie zasad działania Wójta w stanie wojennym. 

II. Lider/ Uczestnicy procedury

Wójt / UG, GZZK, GCZK, służby i straże gminne.
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Opublikowanie 
w dzienniku ustaw 

rozporządzenia 
Prezydenta RP 

o wprowadzenie stanu 
wojennego.

Opublikowanie 
rozporządzenia 
Prezydenta RP 

o zniesienie stanu 
wojennego.

1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach 
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym 
organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 156, poz. 1301).

2. Rozporządzenie RM z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie warunków i sposobu 
przygotowania oraz wykorzystania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na 
potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 
z 2004r. Nr 143, poz. 1515).
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IV. Opis postępowania  

Przedsięwzięcia Wykonawcy

A. Monitorowanie zagrożeń 

Monitorowanie zagrożeń zewnętrznych i przyjmowanie informacji w ramach stałego dyżuru. 
GCZK

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków. 

Posiadane siły i środki w gminie oraz inne siły i środki wydzielane do dyspozycji Wójta 
i skierowane do wykonywania zadań związanych z obroną państwa i gminy, a także związanych 
z obroną cywilną.

C. Działania Wójta
    

1. Organizacja pracy i zakres działania GCZK, według procedury SPO-9.1 GCZK

2. Podanie do publicznej wiadomości treści Rozporządzeniu Prezydenta RP w sprawie stanu 
wojennego i innych aktów prawnych dotyczących tego stanu w drodze obwieszczenia, przez 
rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie 
(SPO-11.3):

α) przekazanie redaktorom naczelnym dzienników oraz nadawcom programów telewizyjnych 
i radiowych do nieodpłatnego opublikowania treści ww. dokumentów, 

β) organizacja druku obwieszczenia,
χ) rozprowadzenie obwieszczenia,
δ) rozplakatowanie obwieszczenia. 

Wójt

Referat Spraw 
Obywatelskich,

Wójt

3. GZZK pełni funkcję Zespołu Wójta w składzie określonym w „Planie operacyjnym funkcjonowania 
gminy”. Posiedzenia Zespołu odbywają się cyklicznie, według decyzji Wójta.

Wójt
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

4. Zadania Zespołu:
α) ocena  występujących  i  potencjalnych  zagrożeń  mogących  mieć  wpływ  na  bezpieczeństwo 

publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
β) przygotowanie propozycji działań i przedstawianie wojewodzie wniosków dotyczących wykonania 

zadań wynikających z Rozporządzenia Prezydenta  RP i  innych aktów prawnych dotyczących 
tego stanu,

χ) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.

Członkowie GZZK

5. Organy  władzy  publicznej  działają  w  dotychczasowych  strukturach  organizacyjnych  państwa  
i w ramach przysługujących im kompetencji, z zastrzeżeniem przepisów wynikających z powyższej 
ustawy.    

Organy administracji 
publicznej

6. Przejście na określone stanowiska kierowania na podstawie:
a) decyzji  Wójta  zgodnie  z  planem  operacyjnym,  po  uprzednim  zawiadomieniu  Wojewody 

Lubelskiego,
b) decyzji Wojewody,
c) decyzji Prezesa RM,
d) na postanowienie Prezydenta RP.

Wójt, Zastępca Wójta

7. Realizacja zadań stawianych przez Wojewodę Lubelskiego, w tym z zakresu NSPK. Wójt

8. Kierowanie realizacją zadań obronnych i obrony cywilnej, w szczególności:
a) ocenia zagrożenie,
b) występuje  z wnioskami  do właściwych  organów o wprowadzenie  ograniczeń wolności  i  praw 

człowieka i obywatela, jak również o ich złagodzenie lub uchylenie,
c) wykonuje zadania wynikające z przepisów stanu wojennego,
d) koordynuje i kontroluje działalność obrony cywilnej w gminie:

Wójt
Jednostki organizacyjne 

administracji gminnej oraz 
siły i środki wydzielone do 

dyspozycji Wójta

9. Ograniczanie  działalności  edukacyjnej  w drodze  rozporządzenia,  poprzez  okresowe  zawieszanie 
zajęć dydaktycznych w szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych SPO-8.4.

Wójt / Kurator Oświaty
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Przedsięwzięcia Wykonawcy
10. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych wydanych 

przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji rządowej  wojewodę 
lub starostę - SPO - 11.3.

Referat Spraw 
Obywatelskich

11. Ostrzeganie i alarmowanie ludności SPO – 11.6. GCZK

12. Koordynowanie działań PRM – SPO-13. Wójt 

13. Informowanie ludności SPO-11.4. GCZK

14. Wystąpienie  do  Wojewody o  przyznawanie  odszkodowania  za  poniesione  straty  wynikające    
z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela Wójt
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PRK- 10

Rodzaj 
dokumentu PROCEDURA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO Data

opracowania

Nazwa 
dokumentu

Procedura postępowania w przypadku zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego, awarii systemów energetycznych

Podmiot 
opracowujący

UG

I. Cel procedury
 

Określenie zasad działania Wójta w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i awarii systemów energetycznych

II. Lider/ Uczestnicy procedury

Wójt / UG, GCZK, 
 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Występowanie zakłóceń w 
zaopatrywaniu w paliwa 
oraz awarii systemów 

energetycznych

Ustanie trudności 
w zaopatrywaniu 

w paliwa oraz 
wznowienie dostaw 
energii elektrycznej

1. Ustawa z dnia  16  lutego  2007  r.  o  zapasach  ropy naftowej,  produktów 
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa  paliwowego państwa  i  zakłóceń  na  rynku  naftowym  (Dz.  U.  z 
2007r. Nr 52, poz. 343).
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu obniżania ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej 
lub paliw (Dz. U. z 2007 r. Nr87, poz. 582).

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

Przedsięwzięcia Wykonawcy

A. Monitorowanie zagrożeń 
Monitorowanie przez GCZK symptomów braku paliw, stwarzających zagrożenie dla funkcjonowania 
administracji oraz kluczowych systemów infrastruktury krytycznej na obszarze gminy.  

GCZK

B. Bilans i tryb uruchamiania sił i środków. 
Wniosek do Wojewody (poprzez starostę) o wystąpienie z wnioskiem do Ministra Gospodarki 
o uruchomienie rezerw lub wprowadzenie ograniczeń na obszarze gminy. 

UG

C. Uruchamianie działań     

      I. Postępowanie w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego

1.Prowadzenie ciągłej oceny sytuacji w związku z trudnościami w zaopatrzeniu w paliwa. GCZK

2.Decyzja o zorganizowaniu posiedzenia GZZK SPO-12. Wójt

3.Posiedzenie GZZK (w składzie ustalonym przez Wójta) – SPO-12, podjęcie decyzji o uruchomieniu 
procedury wnioskowania do wojewody o wystąpienie z wnioskiem do ministra właściwego do spraw 
gospodarki w sprawie:

− obniżenia ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przez określonych producentów 
lub handlowców,

− sprzedaży określonej ilości zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw, wskazanym 
podmiotom krajowym.

Wójt / GZZK,
GCZK

4.W przypadku wprowadzenia przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, ograniczeń w zakresie 
obrotu paliwami lub ograniczeń mających na celu zmniejszenia zużycia paliw (art. 40 i 41 ustawy), 
podjąć działania określone w rozporządzeniu.

Wójt,
GCZK

- 105 -



Przedsięwzięcia Wykonawcy
5.Ogłaszanie informacji o wydaniu rozporządzeń przez Radę Ministrów w sprawie ograniczeń 

paliwowych poprzez podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na danym 
obszarze - SPO-11.3.

Wójt / GZZK, Ref. Spraw 
Obywatelskich

6.Informowanie ludności o zakłóceniach na rynku paliw – SPO-11.4 Wójt / GZZK, Ref. Spraw 
Obywatelskich

7.Działania GCZK – procedura SPO-10.1 GCZK

8.Zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności SPO-11.1. Wójt / GZZK

       II. Postępowanie w przypadku wystąpienia awarii systemów energetycznych
1. Po otrzymaniu informacji o awarii zbieranie danych, analizowanie i prognozowanie przebiegu 

zdarzenia - działania GCZK wg SPO-10.1 GCZK

2. W zależności od rozwoju sytuacji na polecenie Wójta zorganizowanie posiedzenia GZZK 
wg SPO-12 GCZK

3. W przypadku konieczności hospitalizacji większej grupy osób w sytuacjach nagłych stosuje się 
procedurę podwyższania gotowości działania szpitala - SPO-11.7 Dyrektor SPZOZ

4. Zapewnienie stałej pracy GZZK w urzędzie gminy poprzez uruchomienie awaryjnego źródła zasilania 
(agregat prądotwórczy). Wójt

5. W przypadku eskalacji zjawisk przekraczających możliwości przeciwdziałania skutkom zjawisk 
w normalnym stanie prawnym wójt wnioskuje do Wojewody o wystąpienie z Wnioskiem do Rady 
Ministrów o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej zgodnie z SPO-7.2. Dalsze postępowanie 
realizowane jest zgodnie z PRK-7.

Wójt

6. W uzasadnionych sytuacjach lub konieczności Wójt wnioskuje do Wojewody o użycie sił 
i środków wojska - SPO-11.11 Wójt / WZZK

7. Na podstawie decyzji Wójta organizowany jest punkt informacyjny dla ludności –  SPO-11.1 GZZK
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CZĘŚĆ II

a) organizacja łączności między podmiotami realizującymi zadania z zakresu zarządzania kryzysowego

      na terenie gminy

Zadania jakie realizuje Wójt z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie gminy są wyznacznikiem środków łączności, które muszą 
zapewniać ich skuteczną realizację. W tym celu Wójt utrzymuje i zapewnia funkcjonowanie następujących systemów                     i  
środków łączności: 

1) Dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej realizację usług powszechnych - komutowanych.        
      GCZK   wykorzystuje  zarówno   telefony systemowe przewodowe jak i komórkowe. 

    Głównymi numerami publicznymi pod którymi dostępne jest GCZK są:
               Numer głosowy:        82 5663103 

                       Numer faksowy:        82 5664211                   
                       Numer komórkowy:  602139572

      2)   GCZK korzysta z łączności mobilnej (komórkowej), gdzie można nawiązać łączność z pracownikami Gminy jak i Wójtem
        i sołtysami burmistrzem i wójtami gmin, oraz Starostą, Burmistrzem i Wójtami gmin.

      3)      Rezerwowym systemem łączności jest łączność radiowa, w której to Wójt (GCZK) dysponuje sieciami:

- siecią z dostępem do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwową Strażą Pożarną (sieć PSP – zgoda 
           Komendanta  Miejskiego PSP).

- siecią powiatową (udostępnione i wyznaczone przez Wojewodę sieci dla poszczególnych powiatów, w celu łączności ze 
służbami i strażami powiatowymi oraz gminami);

4)      GCZK odbiera informacje o zagrożeniach z powietrza przekazywane w sieci łączności radiowej na falach KF, przez
          PCZK.
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• Dane teleadresowe poszczególnych służb zaangażowanych w reagowanie kryzysowe

Lp. Nazwa jednostki Adres Telefon/ fax e-mail
1 2 3 4 5

1. Komenda Miejska Policji w Chełmie 22 – 100 Chełm ul. 
Żwirki i Wigury 20

997
82 5601000

chelm.rzecznik@kwp.lublin.pl

2. Komenda Miejska Państwowej Straży 
Pożarnej w Chełmie

22 -100 Chełm ul. 
Wyszyńskiego 2 B

998
82 5653428 / 
82 5653427

www.straz.chelm.pl

3. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie 20 -207 Lublin ul. 
Turystyczna 7 a

81 7495300 /
81 7495341

sekretariat@zdw.lublin.pl

4. Zarząd Dróg Powiatowych w Chełmie 22 -100 Chełm ul. Plac 
Niepodległości 1 82 5627587 zdp@powiat.chelm.pl

5. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
w Chełmie

22 – 100 Chełm ul. 
Szpitalna 48

82 5653421 
Alarmowy 

6934444561

psse.chelm@pis.gov.pl
psse@psse.chelm.pl

6. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie 22 – 100 Chełm ul. 
Browarna 2

82 5655058 / 
82 5655058

chełm.piw@wiw.lubli.pl

7. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
w Chełmie

22 – 100 Chełm ul. Plac 
Niepodległości 1

82 5627578
82 5627579

www.bip.chelmski.iap.pl

8. WIOŚ Delegatura w Chełmie 22 – 100 Chełm ul. Plac 
Niepodległości 1 82 5627568 chełm@wios.lublin.pl

9. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie 22-100 Chełm
ul. Koszarowa 1B        82 5681352 www.wszw.lublin.wp.mil.pl

10. Rejon Dystrybucji Gazu 22 – 100 Chełm 
Ul. Piwna 5

82 5627420
82 5627430

Rdg.chelm@lublin.ksg.pl

11. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej w Rejowcu Fabrycznym

22 – 170 Rejowiec 
Fabryczny ul. Wspólna 13 82 5664390

12. Zakład Wodociągów i Kanalizacji 22 – 170 Rejowiec 
Fabryczny Chełmska 51 A

82 5664177
82 5664177

zwk@rejowiec.pl

13. Straż Miejska 22 -170 Rejowiec 
Fabryczny ul. Hirszfelda 1 82 5663149
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Lp. Nazwa jednostki Adres Telefon/ fax e-mail
1 2 3 4 5

14. Stacja Ratownictwa Medycznego SP ZOZ 
w Siedliszczu

22 – 130 Siedliszcze – 
Wieś 17

999
82 5692075

15.
Rejonowy Zakład Energetyczny 
w Krasnymstawie – Posterunek Energetyczny 
w Rejowcu  

22 – 300 Krasnystaw 
ul. Rejowiecka 26

82 5760700 / 
82 5760705

16. Samodzielny Niepubliczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Rejowcu Fabrycznym

22 – 170 Rejowiec 
Fabryczny 

ul. Chełmska 99
82 5663180

17. Samodzielny Niepubliczny Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Lisznie

Liszno 57
22 – 171 Kanie 82 5662408

• Dane teleadresowe gmin sąsiednich zaangażowanych w reagowanie kryzysowe

Lp. Nazwa urzędu Adres Telefon / fax e-mail
1 2 3 4 5

1. Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym 22 -170 Rejowiec 
Fabryczny ul. Lubelska 16

82 5663277 /
82 5664728

info@rejowiec.pl

2. Urząd Gminy w Chełmie 22 – 100 Chełm Pokrywka
Ul. Gminna 18

82 5636553 /
82 5637793

sekretariat@gmina.chelm.pl

3. Urząd Gminy w  Rejowcu 22 – 360 Rejowiec
ul. J. Dąbrowskiego 1

82 5688145 /
82 5688753

skrzynka 
nadawcza@gmina.rejowiec.

pl

4. Urząd Gminy w  Łopienniku 22 -351 Łopiennik Górny 82 5773004 /
82 5773010

Lopiennik_g@woi.lublin.pl

5. Urząd Gminy w  Trawnikach 21 – 044 Trawniki 605 81 5856018 /
81 5856018

trawniki@trawniki.pl

6. Urząd Gminy w Siedliszczu 22 – 130 Siedliszcze ul. 
Szpitalna 15 a

82 5692202 /
82 5692202

gmina@siedliszcze.pl
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 Dane teleadresowe sołectw gminy zaangażowanych w reagowanie kryzysowe (punkty alarmowania)

Lp. Nazwa sołectwa, 
nr budynku

Powierzchnia terenu 
administrowanego sołectwa 

w (ha)

Imię  i nazwisko
osoby alarmującej Nr telefonu Uwagi 

1. Krzywowola 427,95,19 Urszula Petrykowska 661629325
2. Pawłów 128,72,48 Jacek Klin 603118106
3. Krasne 1272,68,60 Alicja Rossa 518532130
4. Józefin 221,27,56 Czesława Trojnara 501754381
5. Zalesie Krasieńskie 672,80,39 Krzysztof Brysiak 695299752

6. Gołąb 550,44,39 Barbara Świderczuk 82 5662187, 
517417234

7. Toruń 215,25,98 Danuta Woźniak 531509924

8. Liszno 1008,88,61 Emilia Psujek 82 5662327, 
666135886

9. Liszno – Kolonia 310,60,28 Aneta Korzeniowska 723678552

10. Leszczanka 2245,39,45 Marianna Błaszczuk 82 5662618, 
782019062

11. Zalesie Kańskie 463,66,43 Czesława Jóźwicka 669527282
12. Kanie 310,51,88 Ewa Śliwczyńska 503819314
13. Wólka Kańska 473,01,83 Zuzanna Kądziela 82 5662514

14. Wólka Kańska – 
Kolonia 167,86,22 Czesława Bzowska 605852755

15. Kanie – Stacja 109,39,81 Mirosława Rybińska 82 5662428
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• Dane teleadresowe Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) 

Lp. Stanowisko Telefon
1 2 3 4
1. Sekretarz – koordynator ds. drogowych 82 5664202
2. Inspektor ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 82 5664545
3. Kierownik Wydziału Finansowego 82 5664211
4. Kierownik Referatu Podatkowego 82 5664211
5. Kierownik Referatu Oświaty 82 5664227
6. Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji 82 5664121

7. Kierownik Referatu Mienia, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa 82 5664545

8. Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw 
Obywatelskich 82 5664202

9. Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu 
i działalności gospodarczej 82 5664211

• Dane teleadresowe ekspertów powołanych do wspomagania GCZK 

Lp. Stanowisko Telefon
1 2 3 4
1. Przedstawiciel Posterunku Policji w Rejowcu Kom. 723632721
2. Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaniem 501321353 Mielniczuk Piotr

3. Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w  Wólce 
Kańskiej

783566375
509193941 Świderczuk Mariusz

4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 82 5663144 Dendera Beata

5. Samodzielny Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Lisznie 82 5662408 Janisz Elżbieta
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• Dane teleadresowe jednostek administracyjnych i instytucji gminy 

Lp. Nazwa Telefon e-mail
1 2 3 4

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rejowcu 
Fabrycznym 82 5663144 hdzikon@poczta.onet.pl

2. Gminny Ośrodek Kultury w Pawłowie 82 5664603 gokpawlow@op.pl
3. Zespół Szkół w Pawłowie 825664110 zsppawlow@wp.pl
4. Zespół szkół w Lisznie 82 5662406 gimliszno@wp.pl
5. Szkoła Podstawowa w Krasnem 82 5664716 spkrasne@wp.pl
6. Szkoła Podstawowa w Wólce Kańskiej 82 5662413 wolkakanska@wp.pl

• Organizacja systemu łączności radiowej Gminy Rejowiec Fabryczny między starostwem powiatowym w Chełmie

Lp. Korespondent (jednostka 
organizacyjna, służba) Kryptonim Kanał

Posiada 
radiotelefon 

TAK/NIE
1 2 3 4 5

2. Dyżurny GCZK gminy Rejowiec Fabryczny 370 – 41 BW 36 TAK

1. Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Chełmie

370 – 00 BW 48, BW 36 TAK

W  magazynie  gminnym  obrony  cywilnej,  zarządzanym  przez  samodzielne  stanowisko,  zgromadzonych  jest  1  stacyjny  
radiotelefon oraz łącznica i 2 przenośne  aparaty telefoniczne przeznaczone do nawiązania łączności przewodowej.
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    Centra Zarządzania Kryzysowego

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Lp. Organizacja 
CZK

Dane teleadresowe
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Telefon dyżurny 

całodobowyAdres Telefon Fax e-mail Czas pracy
1 2 3 4 5 6 7 8

1.

CHEŁM
MCZK 

funkcjonuje 
na bazie SK 
Komendanta 

Miejskiego PSP

WSPÓLNE DLA 
MIASTA 

I POWIATU

KM PSP
ul. 

Wyszyńskiego 
2b

22-100 Chełm

82 56-01-485
82 56-53-428
82 56-53-429

82 
56-50-611

kmpspchelm
@wp.pl

Całą dobę kanał ratowniczy
99całodobowo

15 87-25-024
509-123-840

całodobowo
15 87-23-000
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Lp. Organizacja 
CZK

Dane teleadresowe
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Telefon dyżurny 

całodobowy
Adres Telefon Fax e-mail Czas pracy

1 2 3 4 5 6 7 8

1. LUW Lublin 

Lubelski Urząd 
Wojewódzki ul. 
Lubomelska 1/3
20-072 Lublin

(081) 
532-70-97
742-47-74

(081) 
532-75-68 dusor@lublin.uw.gov.pl Całą dobę (081) 

532-70-97

mailto:dusor@lublin.uw.gov.pl


GMINNE CENTRUM ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO

Lp. Organizacja 
CZK

Dane teleadresowe
Gminne Zarządzania Kryzysowego Telefon dyżurny 

całodobowyAdres Telefon Fax e-mail Czas pracy
1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Urząd Gminy 

22 – 170
Rejowiec 

Fabryczny ul. 
Lubelska 16

82 
5664211

82 
5664211 urzad@ug.rejowiec.pl 07.30 – 15.30

w godz. 1530 – 730

i dni wolne od pracy 

tel. kom. 
602159572

1. Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny                         - tel. kom. 602159572
2. Inspektor ds. OC                                                  - tel. kom. 503109743  

b) ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ, OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

Organizacja systemu monitorowania zagrożeń realizowana jest na podstawie:
− ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
− ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

Monitoringowi podlegają poszczególne zagrożenia mogące spowodować sytuacje kryzysowe zgodnie z siatką bezpieczeństwa  
(patrz  plan główny).
Na podstawie niektórych informacji Wójt wszczyna procedurę ostrzegania w sposób obligatoryjny. Przykładem specyficznego 
działania jest rutynowe ostrzeganie i alarmowanie w sytuacjach związanych ze zjawiskami hydrometeorologicznymi (SPO-11.5).

W pozostałych wszystkich sytuacjach wymagających alarmowania i ostrzegania realizowana jest SPO - 11.6 Procedura 
ostrzegania i alarmowania ludności, która określa Wójta jako wiodącego.

System monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania funkcjonuje w gminie w oparciu o:
α) Zarządzenie Nr 47 Wojewody Lubelskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa  z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zasad 

przygotowania i zapewnienia działania Wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA) oraz Wojewódzkiego Sys-
temu Wczesnego Ostrzegania (SWO) w województwie lubelskim.

Jednocześnie gminny system wczesnego ostrzegania oraz system wykrywania i alarmowania wchodzi w skład wojewódzkiego 
oraz 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. 

System monitorowania zagrożeń oparty jest o zadania jakie zostały nałożone na poszczególne służby mocą obowiązujących 
przepisów prawnych. 
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 Tabela z poszczególnymi zagrożeniami i służbami je monitorującymi.

Rodzaj monitoringu Służba prowadząca monitoring UWAGI
Monitoring 

hydrometeorologiczny Dyrektor IMGW GCZK otrzymuje od IMGW komunikaty ostrzegawcze         i 
alarmowe o zagrożeniach hydrometeorologicznych

Monitoring stanu zlodzenia 
rzek Dyrektor RZGW Wojewoda otrzymuje informacje o zlodzeniu rzek

Wypadki komunikacyjne w 
transporcie drogowym, jeśli 
poszkodowanych jest więcej 

niż 3 osoby

Komendant Miejski PSP, dysponenci 
jednostek systemu PRM, Komendant 

Miejski Policji
Doraźne informacje o występujących wypadkach

Monitoring wypadków w 
komunikacji kolejowej Dyrektor Naczelny PKP PLK S.A.

Służby PKP są zobowiązane informować wojewodę 
o wszelkich wypadkach i katastrofach kolejowych, które 
w konsekwencji wiążą się z powstaniem poważnej awarii 
w transporcie z uwodnieniem środków chemicznych lub 

wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego.

Monitoring stanu sanitarno-
epidemiologicznego Państwowy Inspektor Sanitarny

GCZK otrzymuje od PSSE informacje o występujących 
ogniskach zachorowań lub zatruciach zbiorowych oraz 

innych zagrożeniach sanitarnych

Monitoring środowiska Powiatowy Inspektor Ochrony 
Środowiska

GCZK otrzymuje informacje z monitoringu środowiska tj. 
zanieczyszczenia wód gruntowych oraz powietrza

Monitoring chorób zakaźnych 
zwierząt Powiatowy Lekarz Weterynarii GCZK otrzymuje od PLW informacje o występujących 

chorobach zakaźnych zwierząt

Monitoring zagrożeń 
bezpieczeństwa i porządku 

publicznego
Komendant Miejski Policji Doraźne informacje o występujących wypadkach
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Rodzaj monitoringu Służba prowadząca monitoring UWAGI
Monitoring awarii 
przemysłowych

Komendant Miejski PSP, Powiatowy 
Inspektor Ochrony Środowiska

Doraźne informacje o występujących poważnych kolizji 
komunikacyjnych

Monitoring katastrof 
budowlanych

Komendant Miejski PSP, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego Doraźne informacje o występujących katastrofach

Monitoring rozległych 
pożarów Komenda Miejska PSP Doraźne informacje o występujących pożarach

Monitoring bezpieczeństwa 
leków i urządzeń medycznych

Wojewódzki Inspektor 
Farmaceutyczny

Doraźne informacje o występujących zagrożeniach oraz 
urządzeniach i lekach wycofanych z użytkowania

c) ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH I SPOSOBACH POSTĘPOWANIA NA WYPADEK  
ZAGROŻEŃ.

1.1. Rodzaje środków informowania
Realizacja informowania ludności o zagrożeniach prowadzona jest za pomocą następujących środków:

− instrukcje postępowania w razie zaistnienia zagrożenia, opracowywane i dystrybuowane przez organy administracji 
publicznej,

− instrukcje postępowania w razie zaistnienia zagrożenia w formie elektronicznej, dostępne publicznie za pośrednictwem ogól-
nie dostępnych łączy telekomunikacyjnych (internetowych), na stronach organów administracji publicznej,

− 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,

− komunikaty informujące o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania w razie ich wystąpienia, podawane 
w środkach masowego przekazu.
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1.2. Rodzaje środków ostrzegania i alarmowania
Realizacja ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach prowadzona jest za pomocą następujących środków:

− dźwiękowe sygnały alarmowe,
− komunikaty ostrzegawcze i alarmowe nadawane za pośrednictwem lokalnych środków masowego przekazu, ze szczególnym 

uwzględnieniem rozgłośni radiowych i telewizyjnych oraz portali internetowych,
− komunikaty przekazywane za pośrednictwem stałych urządzeń nagłaśniających, zwłaszcza w zakładach pracy oraz obiektach 

użyteczności publicznej,
− komunikaty przekazywane za pośrednictwem ruchomych urządzeń nagłaśniających, ze szczególnym uwzględnieniem pojaz-

dów służb, inspekcji i straży,
− komunikaty przekazywane z wykorzystaniem nowoczesnych systemów teleinformatycznych:

•  w radiofonii – RDS (Radio Data System)
•  w telewizji – telegazeta,
•  w telefonii cyfrowej (komórkowej i stacjonarnej) – SMS (Short Message Service).

  1.3. Zasady koordynacji przepływu informacji o zagrożeniach i zdarzeniach.

a) w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu zagrożenia dla ludności podmiot, który ją 
    uzyskał informuje o tym fakcie właściwe terenowo centrum zarządzania kryzysowego.
b) centrum zarządzania kryzysowego powiadamia właściwy organ administracji publicznej.
c) równocześnie centrum zarządzania kryzysowego przekazuje uzyskaną informację do centrów zarządzania kryzysowego 
    niższego szczebla, których zagrożenie dotyczy oraz powiadamia centrum zarządzania kryzysowego szczebla wyższego.
d) właściwe organy administracji publicznej, zgodnie z zakresem realizowanych zadań dokonują sprawdzenia wiarygodności
    uzyskanej informacji.
e) w zależności od skali zagrożenia, właściwy organ administracji publicznej podejmuje decyzję o uruchomieniu procedury
    informowania, ostrzegania lub alarmowania, określonej w planie reagowania kryzysowego.
f) właściwym organem administracji publicznej w zakresie uruchomienia procedury informowania, ostrzegania lub alarmowania
   jest:

− wójt – w przypadku zagrożeń nie przekraczających obszaru gminy,
− starosta – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednej gminy,
− wojewoda – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednego powiatu,
− Szef Obrony Cywilnej Kraju – w przypadku zagrożeń obejmujących obszar więcej niż jednego województwa.

g) zasady określone w punkcie „f” nie wykluczają w uzasadnionych przypadkach możliwości uruchomienia procedury przez 
    organ wyższego szczebla.
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1.4. Elementy składowe komunikatu o zagrożeniu

1. Komunikaty dzieli się na:
− 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.,

− ostrzegawcze –  zawierają  informacje  wyprzedzające  nadchodzące  zagrożenie  (komunikat  ten  powinien  zawierać 
możliwie najwięcej wskazówek profilaktycznych),

− alarmowe – zawierają informacje o aktualnym zagrożeniu występującym na określonym terenie oraz podawane są wska-
zówki i polecenia co do sposobów postępowania ludności, np. kierunków i środków ewakuacji, miejsc zbiórki dla ewaku -
owanych, sposobów ochrony dróg oddechowych itp.

2. Podstawowymi elementami składowymi komunikatu są:
− data i godzina przekazania komunikatu,
− numer komunikatu (który to jest komunikat z kolei dotyczący danego zagrożenia),
− podmiot przekazujący komunikat (osoba odpowiedzialna za treść komunikatu),
− osoba (lub osoby) wyznaczona do kontaktu ze strony podmiotu przekazującego komunikat oraz numer jej telefonu,
− przyczyna podawania komunikatu (krótka charakterystyka zagrożenia),
− obecny stan zagrożenia i obszar jego występowania oraz prognozowany rozwój zagrożenia,
− określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat,
− zalecenia dla ludności związane z zagrożeniem,
− ewentualnie – stan przygotowania służb i organów administracji publicznej na nadchodzące zagrożenie (każdorazowo  

należy rozważyć zasadność umieszczenia takiej informacji).
3. 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 od-
biorców.

4. Im bliżej niebezpieczeństwa, tym częstotliwość nadawania komunikatu powinna być większa.
5. Zalecane jest powtórzenie komunikatu przez stacje radiowe lub telewizyjne raz po razie, by mieć pewność, że jego treści 

dotrą do adresatów.
6. 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 obowią-

zani opublikować nieodpłatnie komunikaty przekazywane przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego 
w zakresie sytuacji kryzysowych.

7. Materiały, na bazie których sporządzono komunikaty oraz opracowane komunikaty przekazywane do mediów, należy zbierać 
i archiwizować.
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1.5. 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, ostrze-
gania 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 zaist -
nienia i po ustąpieniu zagrożenia, obejmujących rodzaje zagrożeń mogące wystąpić na danym terenie (powinno się zapew-
nić dostarczenie minimum 1 egzemplarza przedmiotowej instrukcji do każdej rodziny).

2. Wspomniane powyżej organy zobowiązane są zapewnić publiczną dostępność treści wspomnianych instrukcji w formie elek -
tronicznej za pośrednictwem ogólnie dostępnych łączy telekomunikacyjnych (internetowych).

3. Wymienione wyżej instrukcje powinny zawierać w szczególności:
− rodzaje zagrożeń możliwych do wystąpienia na danym obszarze,
− sposoby ostrzegania i alarmowania mieszkańców, właściwe dla każdego rodzaju zagrożenia,
− sposoby zapobiegania danemu zagrożeniu,
− sposoby zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia oraz po jego ustaniu,
− wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowie-

dzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych,
− 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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1.6. Treść komunikatów ostrzegawczych (przykładowe wzory i teksty) dla ludności o zagrożeniu lub skażeniu   
 promieniotwórczym

Meldunki:
I.   awaria reaktorów jądrowych – informacja przekazana przez szczebel centralny:

- uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami !!!
3 x słownie:   Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Osoby  znajdujące  się  na  terenie  gminy  Rejowiec  Fabryczny  około  godz.  18.30  może  nastąpić  skażenie 
substancjami promieniotwórczymi z kierunku północno - wschodniego po awarii 1 reaktora jądrowego w Elektrowni  
Jądrowej na Ukrainie (Ćwiczebny – bez emitowania w eter)

- odwołanie
3 x słownie: Uwaga! Uwaga! Uwaga!

- Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami promieniotwórczymi dla powiatu chełmskiego (Ćwiczebny)

II.   zagrożenie wykryte przez urządzenia pomiarowe na terenie gminy Rejowiec Fabryczny.

- Alarm o skażeniach !!!
- Dźwięki trwające 10 sek. Powtarzane przez 3 min. (przerwa pomiędzy dźwiękami ok. 25 – 30 sek.)
- Ogłaszam alarm o skażeniach promieniotwórczych dla urzędu gminy i sołectw: Obłok radionuklidów wydostał się 

z kopalni węgla kamiennego w Bogdance i przesuwa się w kierunku południowo – wschodnim przez obszar Powia-
tu. Wykryty został przez urządzenie SAPOS 90M w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody 
Lubelskiego, w służbie operacyjnej 3 BZL im. R. Traugutta i WSSE Lublin (Ćwiczebny).

III.   w składzie radionuklidów stwierdzono dominujące występowanie izotopów jodu (J – 131)

3 x słownie: Uwaga! Uwaga! Uwaga!
Mieszkańcy gminy Rejowiec Fabryczny w wyniku awarii w Elektrowni Jądrowej na Ukrainie nastąpiło skażenie 
radionuklidami promieniotwórczymi, szczególnie jodem terenu gminy. Dzieci i młodzież do 16 roku życia oraz kobiety 
ciężarne, po połogu i karmiące mają się zgłaszać do Niepublicznych Zespołów Opieki Zdrowotnej  w Rejowcu 
Fabrycznym i Lisznie w godz. 8.00 – 22.00 w celu pobrania (podania) preparatu ze stabilnym jodem (Płynu Lugola).
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d) ORGANIZACJA EWAKUACJI Z OBSZARÓW ZAGROŻONYCH
Zgodnie z Wytycznymi  Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji  ludności,  

zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia wydanych na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.  
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416, z poźn. zm.) oraz na podstawie  
§ 2 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U nr 96, poz. 850), z uwagi na uwarunkowania związane 
z rodzajem i skalą zagrożenia wyróżnia się ewakuację I, II i III stopnia.

Ewakuacja (przyjęcia) ludności II stopnia polega na uprzednio przygotowanym planowanym przemieszczeniu ludzi, zwierząt,  
mienia z rejonów przyległych do zakładów, obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów  przyległych do innych  
obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla  ludności, zwierząt lub mienia w wypadku ich uszkodzenia lub awarii.
Realizuje się ją w sytuacji wystąpienia symptomów takiego zagrożenia. 

Ewakuację realizują:
–  organy administracji publicznej wszystkich szczebli, odpowiedzialne za  ochronę ludności na administrowanym terenie,
–  szefowie obrony cywilnej wszystkich szczebli,
–  organizacje, podmioty, instytucje i osoby fizyczne, których udział w planowaniu, organizacji oraz przebiegu procesu 

ewakuacji jest wskazany (np. KM PSP, kierownicy zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku). W ramach ewakuacji 
II stopnia uwzględnia się także samoewakuację ludności. 

Ewakuacji II stopnia podlegają wszystkie osoby za wyjątkiem:
− członków formacji obrony cywilnej i służb ratowniczych;
− osób, którym powierzono ochronę pozostawionego mienia.

W wypadku ewakuacji etapami wskazana jest następująca kolejność:
1) I etap:

− chorzy,
− dzieci,
− kobiety,
− osoby starsze,
− służba sanitarna, dokumenty urzędów państwowych /archiwa państwowe/,
− ruchome dobra kultury itp.,
− dokumenty urzędów samorządowych,
− bagaż ręczny do 10 kg na osobę;

2) II etap:
− mężczyźni nie zatrudnieni przy ewakuacji, pracownicy urzędów, inwentarz żywy;

3) III etap:
− cenniejszy sprzęt gospodarczy,
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− cenniejszy sprzęt naukowy,
− maszyny,
− produkty żywnościowe,
− artykuły przemysłowe,
− mienie ewakuowanej ludności.

W procesie ewakuacji biorą udział jednostki organizacyjne zapewniające m.in. opiekę medyczną, transport, warunki socjalno-
bytowe oraz porządek i bezpieczeństwo. Celem i zamiarem ewakuacji ludności jest przemieszczenie przy pomocy środków 
transportowych i pieszo ludności zamieszkałej w strefach zagrożonych do stref bezpiecznych. 

W  sytuacji  zagrożenia  obejmującego  obszar  większy  niż  jedna  gmina  ewakuację  II  stopnia  zarządza  Starosta.  Starosta  
podejmuje  decyzję  o  przeprowadzeniu  ewakuacji  w  oparciu  o  przygotowane  propozycję  działań  przez  Powiatowy  Zespół  
Zarządzania  Kryzysowego.  Decyzja  o zarządzeniu  ewakuacji  zostanie  przekazana zgodnie  z procedurami  łączności  poprzez 
Powiatowe  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  do  właściwych  wójtów/sołtysów.  Ewakuacja  odbywać  się  będzie  w  oparciu  
o plany ewakuacji II stopnia zagrożonych jednostek samorządu terytorialnego. 
Działania Starosty polegać będą głównie na koordynacji procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności i zwierząt oraz wsparciu działań 
wójtów/sołtysów w przypadku niewystarczającej ilości sił i środków będących w ich dyspozycji. 
Starosta kierować będzie współdziałaniem służb, inspekcji i straży powiatowych wydzielonych do wsparcia procesu ewakuacji, 
ponadto koordynować będzie użycie sił i środków wojska przydzielonych na wniosek Starosty do Wojewody, a Wojewoda 
występuje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej  do użycia sił w zagrożonych rejonach. W przypadku zdarzeń radiacyjnych 
zgodnie z procedurami zawartymi w Wojewódzkim Planie Postępowania Awaryjnego Wojewoda zarządza ewakuację.

Wykaz osób kierujących procesem ewakuacji (przyjęcia) ludności i plan alarmowania osób kierujących procesem ewakuacji
Zadania związane z kierowaniem procesem ewakuacji (przyjęcia) ludności na szczeblu powiatowym i gminnym Starostowie 
i Wójtowie odpowiednio przy pomocy Powiatowych Zespołów Zarządzania Kryzysowego i Gminnych Zespołów Zarządzania 
Kryzysowego. 
Szczegółowy wykaz osób kierujących procesem ewakuacji i plan ich alarmowania znajduje się w planach ewakuacji II stopnia 
powiatów i gmin.

Sposób powiadamiania ludności o zarządzonej ewakuacji.
Na wniosek gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego wójt (burmistrz), starosta, wojewoda 

zarządza na administrowanym terenie ewakuację. Mieszkańców z ewakuowanych rejonów (miejsc) powiadamia się zgodnie 
z procedurą zawartą w planach reagowania kryzysowego lub sposobem zwyczajowo przyjętym w danej społeczności.

Zestawienie elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności i plan osiągania przez nie gotowości
Na szczeblu powiatowym nie planuje się utworzenia elementów organizacyjnych procesu ewakuacji. Ewakuacja odbywać się 

będzie na podstawie zestawienia poszczególnych elementów organizacyjnych procesu ewakuacji II stopnia gmin. 
w strefie zagrożenia organizować się będzie :
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− zespoły ewidencyjno – informacyjne (ZEI), który jest początkowym ogniwem procesu ewakuacji ludności. ZEI koordynuje 
działalność komórek organizacyjnych prowadzących sprawy rejestracji i wydawania kart ewakuacji. W ZEI rejestruje 
i wydaje się karty ewakuacji osobom, którym przed zarządzeniem ewakuacji kart nie wydano, informuje ludność 
o organizacji ewakuacji. Udziela również zezwolenia na opuszczenie rejonu ewakuacji własnymi środkami transportu 
(jeżeli wcześniej nie dokonano tych czynności);

− zespół załadowczy (ZZ) – na bazie nałożonych świadczeń osobistych; 
− zespoły pomocy medycznej (ZPM)– organizuje się na bazie personelu jednostek służby zdrowia. Zadaniem ZPM jest udzie-

lenie doraźnej pomocy medyczno – sanitarnej oraz kierowanie osób wymagających pomocy kwalifikowanej specjalistycznej 
do odpowiednich jednostek służby zdrowia (szpitali, przychodni, ośrodków zdrowia). ZPM dysponują środkami transportu 
(karetki) do przewożenia osób wymagających udzielenia pomocy poza nimi.

na drogach ewakuacji organizować się będzie :
− zespoły pomocy logistycznej (ZPL) – zabezpieczają logistycznie proces ewakuacji pojazdów. Tworzy się je na bazie stacji 

obsługi i warsztatów samochodowych rozmieszczonych na trasach ewakuacji ludności oraz innych miejscach pozwalają-
cych na skuteczną realizację przedsięwzięć logistycznych takich jak żywność, zaopatrzenie w wodę i inne;

− zespoły pomocy medycznej (ZPM) – organizuje się na bazie personelu jednostek służby zdrowia. Zadaniem ZPM jest 
udzielenie doraźnej pomocy medyczno – sanitarnej oraz kierowanie osób wymagających pomocy kwalifikowanej 
i specjalistycznej do odpowiednich jednostek służby zdrowia (szpitali, przychodni, ośrodków zdrowia). ZPM dysponują środ-
kami transportu (karetki) do przewożenia osób wymagających udzielenia pomocy poza nimi.

w rejonie przyjęcia ludności organizować się będzie :
− zespół wyładowczy (ZW) –  na bazie nałożonych świadczeń osobistych;
− zespoły rozdzielcze (ZR) – (w zależności od potrzeb) organizuje się w rejonie rozmieszczenia ludności. W zależności od 

potrzeb organizuje się go w pobliżu ZW lub oba zespoły w jednym miejscu (wtedy dostosowuje się strukturę organizacyjną 
stosownie do potrzeb). ZR zbiera odcinki „C” karty ewakuacji oraz informuje ludność o zasadach pobytu   w nowym miejscu 
zakwaterowania (żywienie, pomoc lekarska itp.);

− zespoły pomocy medycznej (ZPM) – organizuje się na bazie personelu jednostek służby zdrowia. Zadaniem ZPM jest 
udzielenie doraźnej pomocy medyczno – sanitarnej oraz kierowanie osób wymagających pomocy kwalifikowanej 
i specjalistycznej do odpowiednich jednostek służby zdrowia (szpitali, przychodni, ośrodków zdrowia). ZPM dysponują środ-
kami transportu (karetki) do przewożenia osób wymagających udzielenia pomocy poza nimi.

Zestawienie liczbowe ewakuowanej/przyjmowanej ludności (w tym oszacowanie możliwej skali samoewakuacji) 
z poszczególnych rejonów, z podaniem miejsc (rejonów) rozmieszczenia.

Szczegółowe zestawienie elementów organizacyjnych procesu ewakuacji znajduje się w gminnych planach procesu ewakuacji,  
natomiast zbiorcze zestawienie w powiatowym. 
Zestawienie środków transportu do zabezpieczenia procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności.

Analogicznie tak jak jest wskazane w powyższym zestawieniu.
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Organizacja łączności 
Zabezpieczenie łączności obejmuje:

- łączność powiadamiania,
- łączność kierowania i współdziałania.

W łączności powiadamiania wykorzystuje się dostępne środki łączności radiowej i przewodowej (w tym regionalne rozgłośnie 
radiowe i telewizyjne oraz CB - radio). 
W łączności kierowania i współdziałania wykorzystuje się środki łączności telefonicznej (w tym komórkowej), radiotelefonicznej, 
dalekopisowej, poczty elektronicznej i faksowej. W systemie łączności kierowania i współdziałania należy przewidzieć łączność 
z przełożonymi, organami współdziałającymi oraz ogniwami realizującymi i zabezpieczającymi proces ewakuacji (przyjęcia) 
ludności.

W łączności kierowania i współdziałania wykorzystuje się środki łączności telefonicznej (w tym komórkowej), radiotelefonicznej, 
poczty elektronicznej i faksowej. W systemie łączności kierowania i współdziałania utrzymuje się łączność z przełożonymi, 
organami współdziałającymi oraz ogniwami realizującymi i zabezpieczającymi proces ewakuacji (przyjęcia) ludności.

Organizacja zabezpieczenia porządkowo – ochronnego i regulacji ruchu 
Zabezpieczenie porządkowo - ochronne i regulację ruchu (w tym organizację zabezpieczenia opuszczonych pomieszczeń 

oraz pozostawionego mienia) organizują wójtowie (burmistrzowie) na administrowanym terenie, a koordynują właściwi 
Komendanci Miejskiej Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej. 

W razie potrzeby wsparcie w tym zakresie ze strony Wójta odbywać się będzie siłami i środkami Komendy Miejskiej Policji 
oraz Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie. 

Organizacja zabezpieczenia medyczno-sanitarnego 
Podczas ewakuacji i w rejonach rozmieszczenia ewakuowanej ludności opiekę medyczno-sanitarną sprawują terenowe 

jednostki służby zdrowia:
- Samodzielny Niepubliczny Zespół Opieki zdrowotnej w Rejowcu Fabrycznym;
- Samodzielny Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lisznie.
 Opiekę sanitarno-epidemiologiczną organizuje się na bazie powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych (PSSE). 

Wsparcie ze strony Starosty Chełmskiego w powyższym zakresie realizowane będzie siłami i środkami SP ZOZ w Chełmie, 
a także Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie. 

Część osób, które straciły dorobek życia, a niekiedy osoby bliskie, wymagać będą pomocy psychologicznej oraz religijnej. 
Osoby o takich kwalifikacjach należy przewidzieć w składzie elementów organizacyjnych ewakuacji. Żadna z osób, potrzebujących 
nie może pozostać bez pomocy, dlatego też w tym wypadku niezbędna będzie współpraca z różnymi organizacjami 
pozarządowymi i wolontariuszami. 
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Sposób powrotu osób oraz mienia do miejsc stałego zamieszkania
Powrót ewakuowanych do miejsca zamieszkania następuje stosownie do decyzji organu zarządzającego ewakuację po 

ustaniu zagrożenia. Zasiedlenie budynków następuje po decyzjach służb nadzoru budowlanego i służb sanitarnych.

Szczegółowe informacje statystyczne oraz formularze zestawień znajdują się w załączonym do GCZK „Planie ewakuacji  
ludności, zwierząt i mienia w sytuacji symptomów zagrożenia niemilitarnego (II stopnia) na obszarze powiatu chełmskiego”

e) ORGANIZACJA RATOWNICTWA, OPIEKI MEDYCZNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
W sytuacjach kryzysowych koniecznym może okazać się hospitalizowanie dużej liczby osób, wówczas też kluczowym okaże 

się działający w województwie system Państwowe Ratownictwo Medyczne, który składa się z 88 Zespołów Ratownictwa 
Medycznego i 19 Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz 41 szpitali. Powyższa struktura funkcjonuje na podstawie 
„Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne województwa lubelskiego’” zatwierdzonego 
przez Ministra Zdrowia w dniu 02.03.2011 r. (aktualizacja dokumentu - bezterminowa)  

Szczegółowa organizacja opieki medycznej na terenie całego województwa została ujęta w „Planie zabezpieczenia  
medycznych działań ratowniczych województwa lubelskiego”.
Ponadto Starosta w sytuacjach szczególnych może podnieść gotowość szpitala SPO-11.7 - Procedura podwyższania gotowości 
działania szpitali przez LKRM, a LKRM koordynuje działania PRM – SPO-13.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 ze 
zmianami), pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom 
przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby 
i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na 
zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami 
wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
     Pomoc, która obejmuje m.in. wsparcie finansowe w postaci świadczeń, zasiłków, pracy socjalnej, poradnictwa, interwencji  
kryzysowej, schronienia, zapewnienia posiłku oraz niezbędnego ubrania, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na 
pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną udziela się m.in. z powodu zdarzenia losowego, sytuacji  
kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Realizacja zadań w powyższym zakresie spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego (w gminach – ośrodki pomocy 
społecznej i innych) oraz na organach administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.
Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej, do których należą:

 powiatowe centra pomocy rodzinie
 ośrodki pomocy społecznej
 domy pomocy społecznej
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 placówki specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego
 placówki opiekuńczo-wychowawcze
 ośrodki adopcyjno- opiekuńcze
 ośrodki interwencji kryzysowej.

Na terenie powiatu chełmskiego funkcjonuje  ośrodek interwencji kryzysowej, którego głównym zadaniem jest podejmowanie 
interdyscyplinarnych działań na rzecz osób i rodzin będących w kryzysie. W ramach interwencji kryzysowej udziela się 
specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego lub prawnego, oraz krótkotrwałego schronienia do 3 dni (dane 
teleadresowe ośrodków znajdują się na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego 
pod hasłem przemoc w rodzinie).

f)  ORGANIZACJA OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI RADIACYJNYMI, BIOLOGICZNYMI I CHEMICZNYMI.

Na  poziomie  gminnym  Wójt  nie  dysponuje  skutecznymi  środkami  mogącymi  ochronić  przed  zagrożeniami  radiacyjnymi,  
biologicznymi i chemicznymi. Wójt poprzez służby i straże dysponuje możliwościami ograniczania skutków zagrożeń chemicznych co  
realizują  w praktyce  jednostki  ochrony przeciwpożarowej,  a  w szczególności  specjalistyczne  jednostki  ratownictwa  chemicznego 
Państwowej  Straży  Pożarnej.  Siły  i  środki  PSP  są  wystarczające  do  przeciwdziałania  skutkom  awarii  przemysłowych 
i komunikacyjnych z uwolnieniem środków chemicznych. 

W przypadku zagrożeń biologicznych rozumianych jako rozprzestrzenianie się patogenów mogących wywołać choroby zakaźne  
system  ochrony  jaki  funkcjonuje  pozwala  jedynie  stwierdzić  post  factum  zaistnienie  tego  typu  zagrożeń  i  wdrożyć  działania  
przeciwepidemiczne określone ustawą o chorobach zakaźnych i zakażeniach - należy jednak zdać sobie sprawę z bardzo słabego 
przygotowania  logistycznego  i  osobowego (brak  specjalistów lekarzy)  do  skutecznego  zwalczania  chorób  zakaźnych  i  epidemii.  
System zwalczania chorób zakaźnych i epidemii określono w PRK-2. 

System ochrony przed zdarzeniami radiacyjnymi został określony - Procedurą Reagowania Kryzysowego PRK-1. System ten jest  
na szczeblu gminy bardzo minimalny i ogranicza się do wprowadzania działań interwencyjnych. 

Wykorzystanie  specjalistycznych  masek  przeciwgazowych  jak  i  ubiorów  przeciwchemicznych  jest  mało  realne,  a  rezerwy 
zgromadzone w magazynie obrony cywilnej gminy nie wystarczają na zabezpieczenie znaczącej części populacji gminy. Wydaje się,  
iż  nie  ma  uzasadnienia  ekonomicznego  zakupu  przeciwchemicznych  środków  ochrony  indywidualnej,  które  nie  używane  tracą  
możliwość praktycznego zastosowania. Rezerwy którymi dysponujemy pochodzą z zakupów z przed co najmniej kilkunastu lat - są to  
więc zasoby stare i mało przydatne.
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g) ZASADY ORAZ TRYB OCENIANIA I DOKUMENTOWANIA SZKÓD
Ocenianie i dokumentowanie szkód musi być zrealizowane w sposób umożliwiający pełną ewidencję zarówno poniesionych 

strat jak i podmiotu, który poniósł szkodę (protokół komisji oceniającej szkody). Koniecznym jest posiadanie dokumentów 
potwierdzających wykonanie działań wraz z dokumentacja fotograficzną strat. Zasady oceniania i dokumentowania szkód i strat 
majątkowych opisują:

1) SPO-11.9 Procedura oceniania i dokumentowania strat.
2) SPO-11.12 Procedura wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego 

wolności i praw człowieka i obywatela.
3) SPO-7.5 Procedura przyznawania odszkodowania za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji 

społecznej.
Organizacja powyższych przedsięwzięć realizowana jest w oparciu o „Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych  

i Administracji 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”. Szacowaniem strat powstałych 
na skutek zdarzeń losowych kieruje komisja wojewódzka powołana „Zarządzeniem Nr 385 Wojewody Lubelskiego z dnia 23 listopada  
2010 r. w sprawie powołania wojewódzkiej komisji do spraw weryfikacji strat powstałych wskutek klęsk żywiołowych w mieniu  
komunalnym jednostek samorządu terytorialnego województwa lubelskiego”

  h) PROCEDURY URUCHAMIANIA REZERW PAŃSTWOWYCH
Stan rezerw państwowych gromadzonych przez Agencję Rezerw Państwowych jest Wójtowi nieznany. Zgodnie 

z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie tworzenia, gospodarowania, dysponowania 
i finansowania rezerw państwowych, kontroli i tworzenia systemu informatycznego o rezerwach gospodarczych (Dz. U. Nr 5, poz. 
15), wojewoda nie należy do katalogu podmiotów, którym przekazywane są informacje o stanie rezerw państwowych. 

Wójt może zwrócić się z wnioskiem do Wojewoda, a Wojewoda do  Ministra Gospodarki o przesunięcie rezerw materiałowych 
na poszerzenie bazy szpitalnej, w przypadku zaistnienia takiej potrzeby. 

i)  i ) WYKAZ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ NA TERENIE GMINY
Do Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny nie wpłynął „Wykaz obiektów, instalacji i systemów infrastruktury krytycznej”.
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ARKUSZ UZGODNIEŃ GMINNEGO PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Lp. Stanowisko służbowe osoby uzgadniającej plan Data uzgodnienia, imienna pie-
częć z podpisem Opinia uzgadniająca

1. Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych, Obywatelskich 
i Obronnych Starostwa Powiatowego w Chełmie

2. Rejon Dystrybucji Gazu w Chełmie

3. PGE Dystrybucja Zamość Sp. ZOO
Rejonowy Zakład Energetyczny w Krasnymstawie

4. Posterunek Policji w Rejowcu
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Lp. Stanowisko służbowe osoby uzgadniającej plan Data uzgodnienia, imienna pie-
częć z podpisem Opinia uzgadniająca

5. Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym

6. Straż Miejska w Rejowcu Fabrycznym

7. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rejowcu Fabrycznym

8. Miejski Zakład Komunalny „EKO” S.C. w Rejowcu Fa-
brycznym
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ARKUSZ ZMIAN (AKTUALIZACJI) GMINNEGO PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Lp. Data zmiany
(aktualizacji)

Treść zmiany
(aktualizacji)

Imię i nazwisko 
stanowisko służbowe 

podpis osoby dokonującej 
zmiany (aktualizacji)

Uwagi

1 2 3 4 5
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ARKUSZ ZMIAN (AKTUALIZACJI) GMINNEGO PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Lp. Data zmiany
(aktualizacji)

Treść zmiany
(aktualizacji)

Imię i nazwisko 
stanowisko służbowe 

podpis osoby dokonującej 
zmiany (aktualizacji)

Uwagi

1 2 3 4 5
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ARKUSZ ZMIAN (AKTUALIZACJI) GMINNEGO PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Lp. Data zmiany
(aktualizacji)

Treść zmiany
(aktualizacji)

Imię i nazwisko 
stanowisko służbowe 

podpis osoby dokonującej 
zmiany (aktualizacji)

Uwagi

1 2 3 4 5
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WSKAZANIE TRYBU AKTUALIZACJI PLANU ORAZ POSZCZEGÓLNYCH ZAŁĄCZNIKÓW FUNKCJONALNYCH 

Aktualizacja Planu następuje:
 Po każdym zdarzeniu powodującym uruchomienie procedur reagowania kryzysowego i  standardowych procedur operacyjnych  

kierownicy wydziałów, referatów, służb, straży i GCZK mogą wnioskować o dokonanie zmian w procedurach lub innej części Planu.
 W przypadku zmian aktów prawnych lub zaistnienia nowego zagrożenia.

Gminny Zespół  Zarządzania  Kryzysowego z udziałem przedstawicieli  wnoszących  dokonanie  zmian dokonuje  stosownych  
korekt  lub odstępuje  od ich dokonania.  Jeśli  zmiany wykraczają poza niewielkie korekty związane z wyznaczaniem realizatorów 
poszczególnych zadań dokonana aktualizacja Planu nie jest przedstawiana do Starosty Chełmskiego.

RAZ NA DWA LATA DOKONYWANA JEST GRUNTOWNA ANALIZA ZAPISÓW PLANU I JEST
 ON PRZEDSTAWIANY  DO PONOWNEGO ZATWIERDZENIA STAROŚCIE CHEŁMSKIEMU.
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CZĘŚĆ III
1. ANALIZA FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, JEJ SKUTECZNOŚĆ I MOŻLIWOŚCI  
    WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH.

1. Analiza funkcjonowania administracji zespolonej i niezespolonej:

1) Państwowa Straż Pożarna (KSRG) – rola jednostek ochrony przeciwpożarowej jest kluczowa dla funkcjonowania 
w sytuacjach kryzysowych. Jednostki PSP i OSP są w stanie działać w każdej klęsce żywiołowej czy miejscowym 
zagrożeniu spowodowanym każdym czynnikiem. Siły te muszą być jednak wspierane przez działania administracyjno-
prawne oraz skuteczne działania poszczególnych inspekcji.

2) Policja – będzie siłą podstawową do zabezpieczenia bezpieczeństwa prowadzonych działań, dotyczy to w szczególności 
zdarzeń związanych z nagłymi zdarzeniami związanymi z wystąpieniem dużej liczby ofiar. Policja zabezpiecza także 
identyfikację zwłok, informuje rodziny ofiar o tragedii, natomiast w przypadku wystąpienia epidemii lub chorób zakaźnych, 
zdarzeń chemicznych lub radiacyjnych rola Policji wydaje się ograniczona ze względu na brak środków indywidualnej 
ochrony.

3) Państwowe Ratownictwo Medyczne – siły i środki systemu nie są przystosowane do działań w przypadku zagrożeń 
chemicznych, biologicznych i radiacyjnych, siły te zapewniają właściwy sposób reakcji na zdarzenia masowe zarówno pod 
względem ilościowym zespołów ratownictwa medycznego jak i szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz szpitali 
współpracujących.

4) Siły i środki GCZK – to niewielkie ilości sprzętu i samochodów oraz kilka osób przeznaczonych do zabezpieczenia 
bieżącego działania GCZK w budynku UG. Siły te zapewniają także działanie ruchomego centrum kierowania wójta 
(zespół wyjazdowy), które zapewnia możliwość kierowania działaniami (koordynację) na miejscu zdarzenia. GCZK głównie 
zapewnia obieg informacji z zakresu zarządzania kryzysowego w gminie i jest ośrodkiem kontaktowym z administracją 
powiatową.

5) Państwowa Inspekcja Sanitarna – jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego. Wykonywanie tych 
zadań polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności 
zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami 
środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej. W ramach systemu zarządzania kryzysowego 
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Państwowej Inspekcji Sanitarnej, podejmowane są działania zmierzające do zabezpieczenia zdrowi i życia ludzkiego 
poprzez: rozwinięcie skutecznej akcji przeciwdziałającej powstałemu zagrożeniu, współdziałanie z innymi służbami, 
inspekcjami i instytucjami, których zadaniem jest udzielenie pomocy w sytuacji kryzysowej oraz zapewnienie szybkiej  
i efektownej pomocy medycznej osobom poszkodowanym lub chorym.

Inspekcja Weterynaryjna – funkcjonowanie inspekcji w reagowaniu na sytuację kryzysową ogranicza się do realizacji 
ustawowych zadań między innymi: monitoring zagrożeń i ich analiza i diagnozowanie, zwalczanie chorób zakaźnych, 
sprawowanie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, badaniu zwierząt rzeźnych oraz nadzór 
nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi. Trudnością w realizacji zadań w szczególności bezpośredniego 
reagowania na zagrożenia epidemiologiczne o szerokim zasięgu może być szczupłość oraz duża rotacja pracowników 
merytorycznych inspekcji. Problemem może być również brak łączności radiotelefonicznej.

6) Inspekcja Ochrony Środowiska – nie jest służbą ratowniczą a organem kontroli przestrzegania przepisów o ochronie 
środowiska oraz badań stanu środowiska. Do podstawowych elementów działania inspekcji należy monitorowanie stopnia 
skażenia środowiska (wód, powietrza i gleby) substancjami wyemitowanymi między innymi w wyniku awarii przemysłowych 
z urządzeń technologicznych, transportowych i magazynowych. W sytuacjach kryzysowych najbardziej skuteczną 
działalność inspekcja może prowadzić w razie zdarzeń związanych z wystąpieniem poważnych awarii przemysłowych 
i komunikacyjnych powodujących zagrożenie dla ludzi i środowiska, ponieważ w większości przypadków znane są czynniki 
ryzyka.

7) Inspekcja Nadzoru Budowlanego – wykonuje funkcje inspekcyjno-kontrolne oraz zadania związane z: użytkowaniem 
obiektów budowlanych, prowadzeniem robót i przekazywaniem obiektów budowlanych do użytkowania, postępowaniem 
wyjaśniającym przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej. Inspekcja gotowa jest do podjęcia działań 
w sytuacjach kryzysowych. Potencjalne trudności mogą wystąpić w przypadku bardzo szerokiej skali wystąpienia 
katastrofy budowlanej trudnej do przewidzenia.

8) Sprzęt zgromadzony w gminnym  magazynie obrony cywilnej w Rejowcu Fabrycznym - to niewielkie ilości wyposażenia na 
zdarzenia chemiczne (maski przeciwgazowe i ubiory przeciwchemiczne) o małej wartości praktycznego wykorzystania, 
w magazynie znajdują się także niewielkie ilości prostego sprzętu do zwalczania skutków:  worki, buty, łopaty itp. 
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2.   ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO WYKORZYSTANIA W SYTUACJACH 

      KRYZYSOWYCH ORAZ TRYB ICH URUCHAMIANIA (WYKORZYSTANIA)

        OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

2.1  Wykaz sił i środków Ochotniczych Straży Pożarnych w Kaniem i Wólce Kańskiej

Jednostka
Liczba 

jednostek
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strażaków do 
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ratowniczych
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OSP Kanie 1 40 9

2 2 - - 2 1 1 22OSP Wólka 

Kańska
1 28 10

RAZEM 2 68 19 2 2 - - 2 1 1 22
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--         2.2  Wykaz sprzętu Ochotniczych Straży Pożarnych 
1) Samochody gaśnicze

Lp. Oznaczenie pożarnicze, marka samochodu Rok produkcji Uwagi
1. Jelcz 004 1991
2 Jelcz 005 1983
3 Lublin  3 2001
3 Ford Tranzit 2015

2) Sprzęt do podawania wody i piany

Lp. Sprzęt do podawania wody i piany 
oznaczenie pożarnicze /nazwa/ Ilość szt. Uwagi

Do podawania wody
1. Motopompa  PO-5 2
2. Motopompa PO-3 2
3. Motopompa pływająca- Niagara, Brigs 2 1200 l min
4. Motopompa szlamowa elektryczna 2
5. Węże tłoczne W-52 32 12 na pojazdach
6. Węże tłoczne W-75 15 8 na pojazdach
7. Węże ssawne  W-110 1 na pojeździe
8. Prądownice wodne 5
9. Zbiorniki brezentowe 150 L 1

3) Sprzęt ochrony ratowników, dróg oddechowych , ubrania do ochrony ratowników 

Lp. Nazwa sprzętu Ilość szt. Uwagi

1. Aparaty powietrzne nadciśnieniowe 2 na samochodach
2. Maski do aparatów nadciśnieniowych 2 indywidualne
3. Butla rezerwowa 300 atmosfer 2
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Lp. Nazwa sprzętu Ilość szt. Uwagi
4. Ubrania żaroochronne 22 na samochodach
5. Ubrania treningowe 16
6. Sygnalizatory bezruchu 2

4) Sprzęt ratownictwa medycznego

Lp. Nazwa sprzętu Ilość szt. Uwagi
1. Zestawy pierwszej pomocy PSP R1 1

2. Torba medyczna PRS-P-1z butlą tlenową 1
3. Apteczki samochodowe 2

5) Sprzęt do cięcia

Lp. Nazwa sprzętu Ilość szt. Uwagi
1. Pilarki łańcuchowe do drewna (powyżej 40 cm) 2 Sthil
2. Piły tarczowe do betonu i stali 1 Sthil, 

6) Agregaty prądotwórcze i sprzęt oświetleniowy

Lp. Nazwa sprzętu Ilość szt. Uwagi
1. Agregaty prądotwórcze do 5 KVA 1
2. Latarki 3 +  indywidualne
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7) Inny sprzęt

Lp. Nazwa sprzętu Ilość szt.(kpl) Uwagi
1. Drabina D 10 W 1
2. Maszt oświetleniowy 1
3. Radiostacja przenośna 160 3
4. Radiostacja przenośna 360 1
5. Syrena alarmowa na samochodzie 1
6. Syrena ręczna 2

  
2.3  Wykaz sprzętu specjalistycznego będącego w dyspozycji Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny       
            własnego oraz w drodze podpisania umów

Lp. INSTYTUCJA, ZAKŁAD PRACY OSOBY MOGĄCE PODJĄĆ DECYZJĘ 
O ZADYSPONOWANIU SPRZĘTU TYP, RODZAJ 

SPRZĘTU ILOŚĆ UWAGI

NAZWA, ADRES Godziny 
pracy

Nr 
telefonu

Stanowisko, imię 
i nazwisko

Nr telefonu
Praca Dom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AUTOBUS

1.

Urząd Gminy 
Rejowiec 
Fabryczny 

ul. Lubelska 16

7.30 – 
15.30

82 
5664211 Wójt 82 5664211 kom. służb.

602139572
Autobus 
SCANIA 1 Własność 

Urzędu Gminy
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Lp. INSTYTUCJA, ZAKŁAD PRACY OSOBY MOGĄCE PODJĄĆ DECYZJĘ 
O ZADYSPONOWANIU SPRZĘTU TYP, RODZAJ 

SPRZĘTU ILOŚĆ UWAGI

NAZWA, ADRES Godziny 
pracy

Nr 
telefonu

Stanowisko, imię 
i nazwisko

Nr telefonu
Praca Dom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SAMOCHÓD OSOBOWY

1.

Urząd Gminy 
Rejowiec 
Fabryczny 

ul. Lubelska 16

7.30 – 
15.30

82 
5664211 Wójt 82 5664211 kom. służb.

602139572 Renault KANGO 1
Własność 

Urzędu Gminy

KOPARKO – ŁADOWARKA

1.

Krasne 129
 22 – 170 
Rejowiec 
Fabryczny

7.00 – 
18.00 508081775 Mateusz Tracichleb 508081775 Koparka – JGB 

3CX 1 Umowa 

2.
„Prace Ziemne 

i Transportowe „ 
Kolonia Wólka 

Kańska 7 
22-170 Rejowiec 

Fabryczny 7.00 – 
18.00 601445083 Tadeusz Uchański 601445083

Komatsu T - 61 1

Umowa 
3. Niido 90 1
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Lp. INSTYTUCJA, ZAKŁAD PRACY OSOBY MOGĄCE PODJĄĆ DECYZJĘ 
O ZADYSPONOWANIU SPRZĘTU TYP, RODZAJ 

SPRZĘTU ILOŚĆ UWAGI
NAZWA, ADRES Godziny 

pracy
Nr 

telefonu
Stanowisko, imię 

i nazwisko
Nr telefonu

Praca Dom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KOPARKO – ŁADOWARKA

4.

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 

„RAXEL”
Wólka Kańska 
Kolonia 55 B

7.00 – 
18.00 691733293 Mirosław Jakoniuk 691733293 CAC 90 1 Umowa 

ŁADOWARKA

1.

Krasne 129
 22 – 170 
Rejowiec 
Fabryczny

7.00 – 
18.00 508081775 Mateusz Tracichleb 508081775 FADROMA 

Ł-34 1 Umowa 

2.

„Prace Ziemne 
i Transportowe „ 
Kolonia Wólka 

Kańska 7 
22-170 Rejowiec 

Fabryczny

7.00 – 
18.00 601445083 Tadeusz Uchański 601445083 MAN 2 Umowa 
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Lp. INSTYTUCJA, ZAKŁAD PRACY OSOBY MOGĄCE PODJĄĆ DECYZJĘ 
O ZADYSPONOWANIU SPRZĘTU TYP, RODZAJ 

SPRZĘTU ILOŚĆ UWAGI
NAZWA, ADRES Godziny 

pracy
Nr 

telefonu
Stanowisko, imię 

i nazwisko
Nr telefonu

Praca Dom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PŁUG CIĘŻKI

1.

„Prace Ziemne 
i Transportowe 

„ Tadeusz 
Uchański

Kolonia Wólka 
Kańska 7 

22-170 Rejowiec 
Fabryczny

7.00 – 
18.00 601445083 Tadeusz Uchański 601445083 MAN 2 Umowa 

PŁUG ŚREDNI

1.

„Prace Ziemne 
i Transportowe 

„ Tadeusz 
Uchański

Kolonia Wólka 
Kańska 7 

22-170 Rejowiec 
Fabryczny

7.00 – 
18.00 601445083 Tadeusz Uchański 601445083 MAN 3 Umowa 

KOSIARKA ROTACYJNA

1.

Kanie 104
22 – 170 
Rejowiec 
Fabryczny

7.00 – 
18.00 692344398 Jan Kudeń 692344398 Ursus C – 360 1
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 Wykaz neutralizatorów i sorbentów będących do dyspozycji Urzędu Gminy Rejowiec Fabryczny

Lp. INSTYTUCJA, ZAKŁAD PRACY OSOBY MOGĄCE PODJĄĆ DECYZJĘ 
O ZADYSPONOWANIU SPRZĘTU TYP, RODZAJ 

SPRZĘTU ILOŚĆ
UWAGI
(telefon 

komórkowy)NAZWA, ADRES Godziny 
pracy

Nr 
telefonu

Stanowisko, imię
 i nazwisko

Nr telefonu
Praca Dom

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1.

Prace Ziemne 
i Transportowe. 
Wólka Kańska 

Kolonia 7
07 – 20 82 

5662549
Tadeusz 

UCHAŃSKI 82 5662549 Piach wg. 
potrzeb 601445083

2.

Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno – 

Usługowo – 
Handlowe KORPAL 

Krasne  114

07 – 20 82 
5664322

Andrzej 
ZDUŃCZUK 82 5664322 Trociny wg. 

potrzeb

3.

Przeróbka drewna 
handel „Eksport – 
Import” Pawłów 

ul. Lubelska
07 – 20 Norbert 

KUCZYŃSKI Trociny wg. 
potrzeb 510101946
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3. ZESTAWIENIE SIŁ SŁUŻBY ZDROWIA 

3.1  Zestawienie sił i środków Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej

Lp. Jednostka  organizacyjna służby zdrowia Adres Nr telefonu Liczba lekarzy
Lekarz Pielęgniarka 

1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  w Lisznie  22 – 171 Kanie 
Liszno 82 5662408 1 2

2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
w Rejowcu Fabrycznym „ESKULAP” 22 – 170 Rejowiec 

Fabryczny
82 5663180 5

+ 1 na pół etatu 7

RAZEM 6,5 etatu 9

 

 4.  ZESTAWIENIE SIŁ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ – 11 PRACOWNIKÓW W TYM:

• Kierownik – 1 
• Księgowa – 1 
• Samodzielny referent – 1 
• Specjalista pracy socjalnej – 2 
• Pracownik socjalny – 1 
• Opiekunka środowiskowa – 5 

 5.  ORGANIZACJA ZAKWATEROWANIA PRZEJŚCIOWEGO:  

• Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Liszno – 115 osób;
• Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Pawłów – 48 osób.
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6. ZESTAWIENIE SPRZĘTU GMINNEGO MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO

Lp. Nazwa sprzętu Jednostka miary Stan ewidencyjny 
i faktyczny Uwagi

1 Łopata do piasku szt. 16
2 Szpadel szt. 5
3 Łopata do śniegu szt. 1
4 Worek na piasek 50 kg szt. 50
5 Worek na piasek 25 kg szt. 70
6 Łopata węglowa szt. 3
7 Plandeka 8 x 12 m szt. 1
8 Plandeka 8 x 10 m szt. 1
9 Siekiera 2,4 kg szt. 2

7. ZESTAWIENIE SPRZĘTU GMINNEGO MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ 

LP. NAZWA SPRZĘTU JEDNOSTKA 
MIARY

STAN 
EWIDENCYJNY

STAN 
FAKTYCZNY UWAGI

1 2 3 4 5 6
1 Maska p.gaz. MP – 5 kpl. 10 10
2 Maska p.gaz. MT 213/2 kpl. 3 3
3 Część twarzowa maski MC – 1 szt. 130 130
4 Pochłaniacz MS – 4 szt. 130 130
5 Torba na maskę MC – 1 szt. 130 130
6 Płaszcz ochronny OP – 1 szt. 30 30
7 Pończochy ochronne OP – 1 par 30 30
8 Pokrowiec na odzież OP – 1 szt. 30 30
9 Sygnalizator promieniowania EKO – 1 szt. 1 1

10 Rentgenoradiometr sygn. KOS – 1 szt. 1 1
11 Rentgenoradiometr DP – 75 kpl. 2 2
12 Pulpit załadowczy PZ – 65 kpl. 1 1

13 Indywidualny zestaw samochodowy IZS 
b/kanistra kpl. 1 1
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LP. NAZWA SPRZĘTU JEDNOSTKA 
MIARY

STAN 
EWIDENCYJNY

STAN 
FAKTYCZNY UWAGI

1 2 3 4 5 6
14 Kanister stalowy 20 l do IZS typ "W" szt. 1 1
15 Latarka wodoodporna "LUMEN" szt. 2 2
16 Bluza ćwiczebna OC męska wz. 83 szt. 10 10
17 Spodnie ćwiczebne OC męskie wz. 83 szt. 10 10
18 Trzewiki ze spinaczami wz 83 par 15 15
19 Kurtka ćwiczebna OC męska wz. 83 szt. 15 15
20 Beret OC szt. 15 15
21 Czapka futrzana szt. 15 15
22 Koszula służbowa wojsk lotniczych szt. 13 13
23 Szalik zimowy szt. 10 10
24 Krawat granatowy szt. 15 15
25 Pas brezentowy szt. 10 10
26 Kamizelka OC szt. 8 8
27 Spodnie do kamizelki OC szt. 8 8
28 Czapka do kamizelki OC szt. 5 5
29 Menażka typ "W" szt. 10 10
30 Manierka typ "W" bez pokrowca szt. 20 20
31 Radiotelefon "MOTOROLA" GH 340 VHS kpl. 1 1
32 Zasilacz rtv KNT 1500 szt. 1 1
33 Nosze sanitarne aluminiowe szt. 5 5
34 Opatrunek osobisty szt. 70 70
35 Radiomagnetofon "CLATRONIC" szt. 1 1
36 Szafa z płyty meblowej kpl. 1 1
37 Szafa z płyty meblowej kpl. 1 1
38 Gablota informacyjna oszklona 65 x 125 szt. 1 1
39 Regał metalowy 4 p – 0,94 x 2,0 x 0,58 kpl. 3 3
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  8. PORADNIK MIESZKAŃCA GMINY                                 
         Powodzie, wichury, śnieżyce, pożary przestrzenne i inne - to katastrofy, które mogą się wydarzyć w naszej gminie. Katastrofy 
mogą wystąpić w różnych postaciach i rozmiarach. Większość jest powodowana przez zmienne warunki pogodowe. Część z nich jest 
przewidywalna (silne wiatry), ale większość ciągle nas zaskakuje. Chociaż katastrofy naturalne nie są zjawiskiem, o którym się chętnie 
czyta, to jednak wskazane jest wiedzieć więcej na ich temat. Wiedza ta pomoże zrozumieć ewentualne zagrożenia i przygotować się 
na wypadek ich wystąpienia.                                                                                                      
    CO MOŻESZ ODCZUWAĆ W CZASIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH.                                   
    Stan klęski na ogół nie trwa długo. Sytuacja szybko wraca do normy. Postaraj się przyzwyczaić do nowych i przymusowych 
okoliczności, nawet jeżeli jesteś poza miejscem zamieszkania. Szukaj pomocy u innych, jeżeli czujesz się zagrożony i zagubiony. 
Nie wahaj się pytać, jak długo będziesz przebywać w miejscu ewakuacji i kiedy będziesz mógł wrócić do domu.  
    RODZINNY PLAN DZIAŁANIA NA CZAS KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH.                                  
            W krajach Europy Zachodniej, rodziny zamieszkałe w rejonach zagrożeń opracowują rodzinne plany na wypadek 
ewentualnego zagrożenia. Celowym byłoby zastanowić się z całą rodziną nad następującymi zagadnieniami:       

• jakie zagrożenia mogą was dotyczyć; 
• co należy zrobić, aby być przygotowanym w razie wystąpienia katastrofy (harmonogram działania);  
• co robić w wypadku ogłoszenia ewakuacji;                                                                                      
• gdzie rodzina może spotkać się w razie niemożliwości spotkania w domu;                                     
• gdzie rodzina może zebrać się po ogłoszeniu ewakuacji;                                                           
• gdzie dać znać o sobie, jeżeli w chwili katastrofy jesteś poza domem;                                      
• należy się zorientować, kto z Twojego sąsiedztwa jest lekarzem lub posiada inne szczególne umiejętności;
• właściwym byłoby przeszkolenie członków rodziny w udzielaniu pierwszej pomocy poszkodowanym. 

      WYPOSAŻENIE NA CZAS KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ.                                                
      Każda rodzina powinna mieć przygotowane podstawowe wyposażenie na czas klęsk żywiołowych. Podczas katastrof może
      wystąpić brak elektryczności, gazu, wody itp. Możliwe jest też, że warunki uniemożliwią opuszczenie domu przez wiele dni.   
      Przygotowane zawczasu wyposażenie ułatwi przetrwanie tego trudnego okresu. 
      Wyposażenie powinno zawierać:                                                                                  

• żywność: mięso, owoce i warzywa w puszkach; puszkowane soki, mleko i zupy; cukier, sól i przyprawy; wysokokaloryczne
      pożywienie (witaminy, słodycze, żywność dla niemowląt i ludzi starszych, krakersy, suchary, ekstrakty kawy i herbaty) – zapas
      na okres 3-5 dni przechowywać w chłodnym i suchym miejscu;                
• woda: wodę należy zgromadzić najlepiej w plastikowych pojemnikach w ilości 4-5 litrów na osobę na okres 3-5 dni, wliczając 
      wodę do utrzymania podstawowych zasad higieny (woda powinna być odkażona, np. wybielaczem do prania o stężeniu 5,25 % 
      w ilości 1 kropla na litr wody);                          
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• odzież i rzeczy do spania: każdy domownik powinien posiadać jedną zmianę bielizny, odzieży i butów, a dodatkowo okrycie 
      przeciwdeszczowe, ciepłą bieliznę, koc lub śpiwór; 
• apteczka pierwszej pomocy: gaza; sterylne bandaże, w tym elastyczne; taśmy przylepne; nożyczki; chusta; termometr; środki 
      aseptyczne, środki przeciwbólowe, aspirynę, środki przeczyszczające, węgiel aktywowany; mydło; rękawice gumowe oraz 
      zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny;                                                               
• przybory i narzędzia: turystyczny zestaw do gotowania, radio na baterie, latarki, zapasowe baterie, nóż wieloczynnościowy, 
      zapałki, przybory do pisania, gwizdek, przybory do higieny, plastikowe pojemniki, papier toaletowy, przybory do szycia - zestaw 
      powinien być spakowany i gotowy do zabrania.                                              
  ZABEZPIECZENIE DOMU.                                                 
  Możliwości zabezpieczenia domu są bardzo ograniczone i wiążą się z dużymi kosztami. Można jednak wykonać przedsięwzięcia 
profilaktyczne, które zmniejszą do minimum ryzyko strat.
  Do takich przedsięwzięć należą:                                                                  

 przeniesienie wartościowych przedmiotów na strych lub wyższe piętra;
 zamontowanie tablic bezpieczników i liczników możliwie jak najwyżej;  
 ubezpieczenie w towarzystwie ubezpieczeniowym;                        
 stworzenie systemu pomocy sąsiedzkiej.                                                                                            

Wykonano w 1 egzemplarzu:
Sporządził i wykonał: W. Kukiełka tel. 82 5664545
Dnia 26,09 2011r,
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