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1. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

1. Akty prawne 

Ustawy: 

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372 j.t. 
z późn. zm.); 

2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1856 
j.t. z późn. zm.); 

3) ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1897 
j.t.);  

4) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r., poz.1876 j.t. 
z późn. zm.); 

5) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 
j.t. z późn. zm.); 

6) ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 882 tj. z późn. zm.); 

7) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz.624  j.t. z późn. zm.); 
8) ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r. poz. 576 j.t. 

z późn. zm.); 
9) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.            

z 2021  r. poz.710 j.t. z późn. zm.); 
10) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej. (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 j.t. z późn. zm.); 
11) ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928 j.t.); 
12) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376 

z późn. zm.); 
13) ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. prawo atomowe (Dz.U. z 2021 r. poz.623 j.t. z późn. 

zm.); 
14) ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1795 

j.t. z późn. zm.); 
15) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r. poz.838 j.t. 

z późn. zm.)  
16) z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2020 r. 

poz.1427 j.t. z późn.zm.); 
17) z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1123 j.t. 

z późn. zm.); 
18) ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 

195 j.t. z późn. zm.); 
19) ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r., 

poz.1070 j.t. z póź.zm.); 
20) ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 305 j.t. 

z późn. zm.); 
21) ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r. poz. 360 j.t. z późn. 

zm.); 
22) ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych  (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 796 j.t. z późn. zm.); 



5 

23) Ustawa  z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ( Dz.U. 2020 

poz. 1369 j.t.); 

24) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 306 j.t. 

z późn. zm.); 

25) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz.1333 j.t. z późn. 

zm.); 

26) ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043 j.t. 

z późn. zm.); 

27) ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 919 j.t. 

z późn. zm.); 

28) ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021  r. poz. 1275 j.t. z późn. zm.); 

29) ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 poz.2028 j.t. z późn. zm.); 

30) ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz.1845 j.t. z późn. zm); 

31) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 j.t.);  

32) ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2021 r. poz. 256 j.t. z późn. 

zm.); 

33) ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów  normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych (Dz.U.2019 r. poz. 1461 j.t. z późn. zm.); 

34) 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 2020 r. poz. 411 j.t. z późn. 

zm.); 

35) 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 . Nr 233 poz.1955 z późn. zm.); 

36) ustawa Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914 t.j. z późn. 

zm.); 

37) ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z dnia 

16 września 2011 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 379 t.j. z późn. zm.); 

38) ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu z dnia 

11 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 20290 r. poz. 764 t.j. z późn. zm.); 

39) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 

tj. z późn.zm.); 

40) ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

123 tj. z późn. zm.); 

41) ustawa  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2021 r. poz. 779 i 784 ).

Rozporządzenia: 

1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych 

zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu skutkom 

klęski żywiołowej lub ich usuwania. ( Dz. U. Nr 41, poz. 347 z późn. zm.); 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, 

powiatów i gmin. (Dz. U. Nr 96, poz.850); 
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3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków 
i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby 
obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach – (Dz. U. z 2012 r. poz. 
741); 

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach 
alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 poz. 1101 z późn. zm.); 

5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 
rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju. (Dz. U. Nr 181, poz. 1872 z póź. zm.); 

6) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie świadczeń 
osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju (Dz.U. Nr 229 poz. 2307 z póżn. zm.); 

7) rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie organizacji 
i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. 
(Dz. U. Nr 212, poz. 2153); 

8) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów 
wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych 
sprawach (Dz. U.  z 2013 r.poz. 96); 

9) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie dawek granicznych 
promieniowania jonizującego (Dz. U. Nr 20, poz. 168); 

10) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego 
wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń 
promieniotwórczych (Dz.U. Nr 239, poz. 2030 z późn. zm.); 

11) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia 
podmiotów właściwych w sprawach kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności 
i środków żywienia zwierząt na zgodność z maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami 
skażeń promieniotwórczych (Dz.U. z 2004 r. nr 98 poz. 988); 

12) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji 
wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych (Dz.U. Nr 102, 
poz.1065); 

13) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.); 

14) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 
2019 r. w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników 
państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby 
hydrogeologiczne ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1215). 

15) rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art.5 
dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. Nr 37, poz. 158 
z późn. zm.); 

16) dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych 
(Dz. U. Nr 23, poz. 93 z późn. zm.); 

1) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  z dnia 2 grudnia 2015r. 
w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej 
wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., 
poz.2145); 

2) rozporządzenie z dnia 25 lutego  2021 r. Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych 
powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach 
domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz.U. z 
2021 r. poz. 351);
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3) rozporządzenie z dnia 29 września 2011 Ministra Zdrowia w sprawie trybu zawierania 

umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed 

zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania (Dz.U. z 2015 r. 

poz. 2108). 

Akty prawa miejscowego:

1) Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.89.2017 z dnia 14 lipca 2017r. 

w sprawie wydania zaleceń do gminnych planów zarządzania  kryzysowego; 

2) zarządzenie Nr SG.0050.401.2021 r. Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 lipca  

 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 

3) zarządzenie Nr Or.S. 0151.25/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11.05.2009 r. w   

 sprawie składu oraz zakresu działania Miejsko-Gminnego ds. Ewakuacji i Przyjęcia  

         Ludności; 

Plany wewnętrzne, regulaminy 

1) Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach; 

2) Dokumentacja  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 

3) Plan operacyjny ochrony przed powodzią Gminy Zdzieszowice, 2003 rok; 

4) Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego  

 zagrożenia Miasta i Gminy Zdzieszowice; 

5) Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu i sytuacji kryzysowej dla Miasta i Gminy  

 Zdzieszowice; 

6) Plan przygotowań podmiotów leczniczych Miasta i Gminy  Zdzieszowice na potrzeby  

 obronne państwa; 

7) Plan Obrony Cywilnej Gminy Zdzieszowice; 

8) Plan dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek jodku potasu na wypadek   

 wystąpienia zdarzenia radiacyjnego  na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice, 2016 

rok; 

9) Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w warunkach specjalnych na terenie gminy   

 Zdzieszowice; 
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2. CEL PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego zwany dalej Planem – stanowi jedno 

z podstawowych narzędzi pracy Burmistrza oraz Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego 
spowodować sytuację kryzysową o skali wymagającej koordynacji prowadzonych działań 
ratowniczo-zapobiegawczych.

Celem Planu jest zapewnienie systemowego, skoordynowanego i efektywnego 
reagowania administracji publicznej Gminy na zdarzenia kryzysowe, zapewniającego 
właściwe prowadzenie działań, głównie w zakresie odpowiedzialności dotyczącej kierowania 
i nadzoru, informowania, ostrzegania i alarmowania ludności, łączności, ratownictwa, 
ewakuacji, pomocy społecznej, pomocy medycznej i porządku publicznego.

Plan ma zastosowanie do operacyjnych działań Burmistrza i podległych mu sił 
i środków w każdej fazie zarządzania kryzysowego. 

Plan opracowany został z uwzględnieniem możliwości i zakresu odpowiedzialności  
na poziomie samorządu lokalnego. W przypadku wyczerpania się możliwości i zasobów 
gminy o pomoc poproszony zostanie szczebel nadrzędny: siły i środki pozyskiwane 
w ramach porozumienia z Aglomeracją Opolską, siły i środki Starosty, Wojewody lub odwody 
centralne, pomoc Sił Zbrojnych RP.
 Plan jest tak skonstruowany, że poszczególne służby ratownicze i inne podmioty 
swoje zadania realizują w toku codziennych działań (np. policja, straż pożarna i inne), 
natomiast w razie sytuacji kryzysowej są elementem lokalnego systemu reagowania 
w sytuacjach kryzysowych.  

Jego celem jest:
1) Przydzielenie instytucjom i osobom fizycznym z terenu gminy obowiązków dotyczących 

wykonania określonych zadań w określonym miejscu i czasie, w sytuacji gdy zdarzenie 
wymaga podjęcia czynności reagowania kryzysowego przez dany szczebel 
administracyjny;

2) ustalenie zależności kierowania i współdziałania między instytucjami (organizacjami) 
i pokazanie, jak działania reagowania będą koordynowane;

3) określenie, jak ludzie i ich mienie będą chronieni w czasie sytuacji kryzysowej;
4) określenie działań zmierzających do zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań 

i integralności infrastruktury krytycznej dla zapobiegania zagrożeniom, ryzykom lub 
słabym punktom oraz ograniczenia i neutralizacji ich skutków oraz szybkiego odtworzenia 
tej infrastruktury na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej 
prawidłowe funkcjonowanie;

5) określenie personelu, wyposażenia, urządzeń, zaopatrzenia i innych zasobów 
dostępnych w ramach własnej społeczności lub w ramach porozumienia z innymi 
społecznościami, które możliwe są do wykorzystania podczas działań kryzysowych.

Treść planu odniesiono do: 
1. Sytuacji (stanów kryzysowych) będących następstwem: 

a) działania sił przyrody; 
b) katastrof i wypadków wynikających z działalności człowieka; 
c) zdarzeń naruszających bezpieczeństwo obywateli i porządek publiczny, których skutki 

mogą zagrażać życiu i zdrowiu znacznej ilości ludzi lub gospodarce, a ich likwidacja 
może być skuteczna tylko w ścisłym współdziałaniu różnych organów administracji 
publicznej oraz specjalistycznych służb, inspekcji, instytucji i organizacji 
pozarządowych.

2. Etapów zarządzania kryzysowego: 
a) zapobieganiu sytuacjom kryzysowym; 
b) przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań; 
c) reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych; 
d) usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.
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3. ARKUSZ UZGODNIEŃ GMINNEGO PLANU ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

Lp. Instytucja uzgadniająca 
Imię i nazwisko osoby uzgadniającej, 

data i podpis

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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Lp. Instytucja uzgadniająca 
Imię i nazwisko osoby uzgadniającej, 

data i podpis

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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4. ARKUSZ AKTUALIZACJI 

Lp. Nazwa dokumentu 
/strona/

Treść aktualizacji Data 
Funkcja i podpis osoby 
wprowadzającej zmianę 

1 2 3 4 5 
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5. OPINIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Przedstawiony do zaopiniowania Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego spełnia wymogi 
zawarte w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym                    
(tj. Dz.U. z 2020 r.poz.1856). oraz wymogi zawarte w zarządzeniu Starosty Krapkowickiego 
Nr AO.120.89.2017 z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wydania zaleceń do gminnych planów 
zarządzania kryzysowego. 

Zawarta charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia na terenie Gminy 
Zdzieszowic jest prawidłowa - przedstawiona w sposób szczegółowy a jednocześnie przejrzysty.  
Siatka bezpieczeństwa prawidłowo przedstawia zadania i obowiązki uczestników zarządzania 
kryzysowego i jest właściwie powiązana z procedurami reagowania kryzysowego.  
Zagadnienia wchodzące w zakres zespołu przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych są 
opisane przejrzyście w sposób umożliwiający korzystanie z nich w sytuacji kryzysowej. 

Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków oraz procedury reagowania kryzysowego 
określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych jak i zasady współdziałania są 
przedstawione w sposób czytelny. 

Załączniki funkcjonalne planu głównego w tym procedury realizacji zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego, opracowano zgodnie z aktami prawnymi wyższego rzędu oraz prawa 
miejscowego. Pozwalają na zorganizowane i sprawne działanie Burmistrza oraz pozostałych sił 
i środków w czasie sytuacji kryzysowej. 

Plan opracowany został pod względem merytorycznym, funkcjonalnym i graficznym 
w sposób przejrzysty. Zastosowanie systemu indeksów i oznaczeń kolorystycznych powoduje, że 
jest on użyteczny w sytuacjach kryzysowych, a osoba korzystająca z niego może bardzo szybko 
dotrzeć do informacji niezbędnych do rozpoczęcia wdrażania procedur zarządzania  kryzysowego.

Opracowany plan zarządzania kryzysowego pozwala na realizację zadań przez Burmistrza 
Zdzieszowic w sprawach zarządzania kryzysowego zgodnie z art. 19 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1856). 

Plan został uzgodniony z członkami Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
i kierownikami jednostek organizacyjnych planowanych do udziału przy realizacji przedsięwzięć 
w nim określonych. 

Reasumując całość powyższego planu należy stwierdzić, iż spełnia on podstawowe trzy 
wymogi m.in. jest: 
1). Kompleksowy - polegający na uwzględnieniu wszystkich możliwych zagrożeń, które mogą 
wystąpić na administrowanym obszarze oraz ujęciu wszystkich możliwych podmiotów 
uczestniczących w przeciwdziałaniu i likwidacji skutków zagrożeń. 
2). Funkcjonalny - polegający na zapewnieniu przydatności planu we wszystkich sytuacjach 
kryzysowych o znamionach klęski żywiołowej i określenie podmiotów do działań ratowniczych we 
wszystkich fazach zarządzania kryzysowego. 
3). Użytkowy – polegający na przyjęciu jednolitej struktury i formy dokumentów oraz zapewnieniu 
prostoty w posługiwaniu się dokumentami planistycznymi w wypadku różnych zdarzeń, co jest 
szczególnie istotne w warunkach ograniczonego 

W związku z powyższym, zgodnie z art.14 ust.8, pkt 4 w nawiązaniu do art.19 ust.5 ustawy 
o zarządzaniu kryzysowym, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pozytywnie opiniuje 
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego. 

    Przewodniczący GZZK 
            Artur Gasz  
…………………………
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6. ROZDZIELNIK 

Lp. Nazwa instytucji / osoba Egz. nr 
Data 

wysłania 
Uwagi 

1. BURMISTRZ  ZDZIESZOWIC 
1 - - 

2.  
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6. SŁOWNIK SKRÓTÓW ZASTOSOWANYCH W PLANIE 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Lp. 
Zastosowany 

skrót
Pełne nazewnictwo

1. 2. 3.

1. ARCELOR Arcelor Mittal Poland S.A.  
2. ABW Agencja bezpieczeństwa Wewnętrznego
3. BURMISTRZ Burmistrz Zdzieszowic
4. GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
5. GMINA Gmina Zdzieszowice
6. GCZK Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 
7. GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
8. GPK Gminny Punkt Kontaktowy 
9. GZZK Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
10. IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
11. KDR Kierujący Działaniami Ratowniczymi 
12. KPP Komenda Powiatowa Policji 
13. KP Komisariat  Policji  
14. KP PSP Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
15. KGZOSP RP Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
16. KSRG Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy
17. MGOPS Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
18. MON Ministerstwo Obrony Narodowej 
19. MSWiA Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
20. NS Nadleśnictwo  
21. NZOZ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
22. OC Obrona Cywilna
22. OSP Ochotnicza Straż Pożarna
23. PCZK Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
24. PGNiG Polska Spółka Gazownicza Spółka z o.o. 
25. PID Punkt Informacji Drogowej
25. PINB Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
26. PKP Polskie Koleje Państwowe 
27. PLW Powiatowy Lekarz Weterynarii 
28. PIW Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

29. 
PKP PLK 
S.A.

PKP Polskie linie Kolejowe S.A. 

30. PPIS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
31. PSSE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 
32. PRK Procedura Reagowania Kryzysowego
33. PRM Państwowe Ratownictwo Medyczne 
34. PZZK Powiatowy Zespół Zarzadzania Kryzysowego
35. PZK Procedury Zarzadzania Kryzysowego
36. PGW Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
37. RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
38. RO Referat Organizacyjny 
39. RDLP Regionalne Dyrektora Lasów Państwowych
40. RBF Referat  Budżetowo-Finansowy 
41. RI i PSP Referat Inwestycyjny i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
42. RGKiOS Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
43. RM Rada Ministrów 
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44. RP Rzeczypospolita Polska
45. RSO Regionalny System Ostrzegania 
46. RSOiZK Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
47. RPiO Referat Podatków i Opłat 
48. LPR Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
49. SPO Standardowa Procedura Operacyjna 
50. SM Straż Miejska
51. STAROSTA Starosta Krapkowicki
52. SWA System Wczesnego Alarmowania 
53. SWO System Wczesnego Ostrzegania
54. SZ RP Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej 
55. TAURON Tauron Dystrybucja S.A. – zakład energetyczny
56. UM Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
57. WiK Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o.
58. WIORiN Wojewódzki Inspektora Ochrony Roślin i Nasion
59. WBiZK Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
60. WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
61. WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
62. WOPR Wodne Ochotnicze Pogotowie ratunkowe
63. WKU Wojskowa Komenda Uzupełnień 
64. WOO Wojewódzki Odwód Operacyjny
65. WZZ Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe
66. ZPK Zarząd Powiatu Krapkowickiego 
67. ZDW Zarząd Dróg Wojewódzkich
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PLAN GŁÓWNY 
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1. CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ, OCENA RYZYKA ICH  
WYSTĄPIENIA ORAZ MAPY RYZYKA I MAPY ZAGROŻENIA 

1.1. Katalog zagrożeń. 

Przyjęto następujący katalog zagrożeń: 
  1. Powódź; 
  2. Pożary; 
  3. Huraganowy wiatr/trąba powietrzna; 
  4. Mróz i opady śniegu; 
  5. Susza i upał; 
  6. Skażenie chemiczno-ekologiczne;
  7. Zdarzenia radiacyjne;
  8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia; 
  9. Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego oraz zakłóceń w dostawach 
gazu, energii elektrycznej i wody: 
      9.1. Zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej; 
      9.2. Zakłócenia w dostarczaniu paliwa; 
      9.3. Zakłócenia w dostarczaniu gazu; 
      9.4. Zakłócenia w dostarczaniu energii cieplnej; 
      9.5. Zakłócenia w dostarczaniu wody. 
10. Katastrofy komunikacyjne i budowlane: 
      10.1. Katastrofy budowlane; 
      10.2. Katastrofy drogowe; 
      10.3. Katastrofy kolejowe. 
11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt; 
12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego; 
13. Zagrożenia terrorystyczne; 
14. Awaria sieci teleinformatycznych; 
15.Strajki,zamieszkidemonstracje
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka Ocena ryzyka 

POWÓDŹ

1. Według art. 16 ust. 43  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, przez powódź rozumie się to 
czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryty wodą, w 
szczególności wywołane przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach 
oraz od strony morza, z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody w 
systemach kanalizacyjnych.  
Powodzie można scharakteryzować na podstawie dynamiki formowania wezbrań, prędkości ich 
przemieszczania się, czasu trwania wielkości i kształtu fal wezbraniowych. Rozmiary powodzi zależą od 
wysokości i natężenia opadu, czasu jego trwania oraz jego przestrzennego rozkładu. Duże znaczenie ma 
powierzchnia zlewni jej kształt i orografia terenu. 
Ze względu na przyczyny powstania wyróżnia się powodzie: 
Opadowe – wywołane przez opady deszczu mogą różnić się istotnie przebiegiem i zasięgiem 
terytorialnym, a mianowicie: 
1. wywołane przez nawalne opady, związane z lokalnymi burzami termicznymi, występują na potokach 
górskich i strugach nizinnych, pojawiają się w lipcu i sierpniu (mogą występować także od kwietnia do 
października), najczęściej na terenach wysoczyzn, mają one krótkotrwały ale gwałtowny przebieg. 
2.wywoływane przez opady rozlewne występują w terenach górskich, podgórskich i na nizinach w okresie 
od czerwca (czasem już w maju) do września i charakteryzują się największym zasięgiem terytorialnym, 
obejmując nieraz całe dorzecze. 
Roztopowe – powstają wskutek gwałtownego tajania pokrywy śnieżnej, które bywa niejednokrotnie 
przyśpieszone przez deszcze padające w tym okresie. Wezbrania tego typu mają bardzo rozległy zasięg 
terytorialny. Najczęściej występują w lutym, marcu i kwietniu. Mogą się zdarzyć w ciągu całej zimy, 
podczas tzw. odwilży śród zimowych.  
Zimowe – są wynikiem spiętrzenia się zwierciadła wody w wyniku nasilonych tzw. zjawisk lodowych, do 
których zalicza się np. intensywne tworzenie się śryżu lub lodu dennego, powodujące zmniejszenie 
przekroju przepływu kry lodowej na ostrych zakrętach rzeki, w przekrojach mostowych itp. Wezbrania 
tego typu zdarzają się zwykle w grudniu i styczniu (czasem również w lutym i marcu). 

Skutki dla ludności,  środowiska, 
mienia i infrastruktury – duże. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia – prawdopodobne. 

Legenda: 

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.

5
4 x 

3
2
1

A B C D E

Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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Zagrożenia powodziowe na terenie gminy  Zdzieszowice są odnotowywane co pewien okres mniej 
więcej co 10 lat. Występuje natomiast  możliwość podtopienia  upraw w okresie wiosennych roztopów i w 
czasie wystąpienia intensywnych opadów deszczu w górnych dopływach rzeki Odry. Zainstalowane 
budowle hydrotechniczne służą do regulacji spływu wód i są umiejscowione na niewielkich ciekach. 
Zalania i podtopienia mogą być spowodowane wystąpieniem rzeki Odry, a także jej dopływów  w 
granicach  gminy. Zagrożenia takie mają jednak charakter  lokalny. Mogą one powodować 
niebezpieczeństwo dla życia mieszkańców oraz straty  w infrastrukturze technicznej, komunalnej,  
dobrach kultury oraz rolnictwie. 
        Stan zagrożenia powodziowego dla miasta  i gminy może stanowić wystąpienie opadów 
atmosferycznych w wysokościach przekraczających 50 mm/dobę lub gwałtownym topnieniu znacznej 
wysokości pokrywy śnieżnej. 
Stan wody na rzece Odrze odczytywany jest w sposób wzrokowy na wodowskazie zlokalizowanym na 
Śluzie w Januszkowicach. 

Rzeka Odra przepływa  przez gminę Zdzieszowice obok miejscowości  Januszkowice, 
Wielmierzowice, Zdzieszowice, Rozwadza i Krępna. Na terenie tym nie występują większe rzeki -
dopływy, jedynie potok PADÓŁ może podtapiać kilka gospodarstw   w Januszkowicach, w czasie trwania 
bardzo wysokich stanów w pradolinie Odry własnymi wodami cofkowymi. Przedmiotowy obszar prawej 
doliny Odry graniczy na południowym wschodzie  z obszarem  Miasta  Kędzierzvna - Koźla, natomiast na 
zachodzie     z Miastem i Gminą  Gogolin. Dolina ta ograniczona jest od północy tarasem wysokim 
przechodzącym w wyżynę a następnie  Górę  Św. Anny.  
Wody zalewowe rzeki Odry zagrażają jedynie gruntom położonym na tarasie niskim, który oddziela 
wyraźna skarpa od tarasu wysokiego widocznego od Januszkowic  aż po miejscowość Krępna na granicy 
z gminą Gogolin.  

System urządzeń przeciwpowodziowych został zbudowany spontanicznie przy obronie w czasie 
prowadzonych akcji. Zatem istniejące ogroblowania i wały lokalne chronią przedmiotowy teren jedynie do 
stanu 600 na  wodowskazie w Koźlu, niektóre odcinki wałów chronią teren do stanu 760 na wodowskazie  
Koźle np. wał w Wielmierzowicach.  Ponadto istnieją niskie wały obronne biegnące wzdłuż koryta rzeki 
Odry, które chronią tereny na lokalnych obniżeniach przed zalaniem wodami tzw. brzegowymi tj. przy 
stanie wodowskazu w Koźlu do 500. Generalnie na omawianym terenie zalewowym  w  gminie 
Zdzieszowice nie występuje zwarta zabudowa wiejska lub miejska  a jedynie pojedyncze zabudowania 
gospodarcze.  
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      Po powodzi w 1997 roku naprawiono-zabudowano liczne wyrwy w wałach m.in na długości 360 mb 
naprawiono rozmycie korony wału w Zdzieszowicach w rejonie oczyszczalni ścieków podwyższając go o 
około 0,7m na tym odcinku. Ponadto istniejący wał niski biegnący wzdłuż brzegów Odry został 
naprawiony w rejonie km Odry 109,500. Ponieważ cała korona wału wraz z nawierzchnią tłuczniową drogi 
biegnącej po koronie wału na odcinku od granicy Zakładu Produkcji Mas i Zapraw Budowlanych  "WAFRI” 
w Krępnej /dawniej Cegielnia/ na długości 2,5 km została rozmyta, korona wału została zmodernizowana i 
utwardzona tłuczniem kamiennym z równoczesnym jej podwyższeniem o około 30 cm, za wyjątkiem 
odcinka posiadającego nawierzchnię  z drogowych płyt żelbetowych /340 mb/. który nie został naruszony 
w czasie powodzi 1997 roku. Wał ten stanowi linię obrony "B" w Krępnej. Ponieważ teren zalewowy w 
miejscowościach Krępna i Rozwadza posiada rzędne 163 do 166 m. n.pm. Powyżej tego stanu cały teren 
zostaje zalany aż po wysoką skarpę stanowiącą granicę pradoliny Odry.  

Krótka charakterystyka odcinek obrony Januszkowice – Wielmierzowice 
Prawobrzeżny teren Odry położony jest w pradolinie rzeki Odry na wypiętrzeniu terenowym o rzędnych 

166-176 z tym że zabudowania wsi położone są między 170-175. 
Jedynie przysiółek Lesiana posiada rzędne 166-169, gdzie 10 zagród rolniczych pobudowano na terenie 
zalewowym. Gospodarstwa położone w terenie zalewowym są przystosowane do przetrwania powodzi  o 
wysokości fali do 760cm na wodowskazie w Koźlu. Terenów częściowo chronionych wałami  położonych 
z dala od rzeki Odry  jest 270 ha, pozostałe 170 ha znajdujące się w terenie zalewowym są zalewane 
nawet przy średnich powodziach tj. do 600 cm na wodowskazie w Koźlu. Gruntów ornych chronionych 
jest 200 ha natomiast użytków zielonych 62 ha, oraz 5 ha lasów i 3 ha nieużytków. Ponieważ  
przedmiotowy odcinek obrony stanowi wał  o najwyższej rzędnej korony  wynoszącej 168,50 do ponad 
169,00m.,npm chroni tereny zalewowe przed falą powodziową przy stanie na wodowskazie Koźle do 760, 
naturalnie poza przysiółkiem Lesiana. Omawiany teren przecina koryto potoku Padół oraz  nieczynne 
młynówki. W związku  z powyższym wybudowano wały  wsteczne wzdłuż potoku  na długości ca 550 mb.

Opis obrony odcinka Januszkowice-Wielmierzowice 
Obrona odcinka będzie prowadzona od momentu ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego  aż do 
stanu wodowskazowego 780 na wodowskazie Koźle.  
Należy wyróżnić 3 scenariusze prowadzenia akcji przeciwpowodziowej. 

Scenariusz A (pogotowie przeciwpowodziowe) - stan 400 cm na wodowskazie  w Miedoni oraz 400 cm w 
Koźlu  to stan pogotowia przeciwpowodziowego, gdzie należy sprawdzić funkcjonowanie klap zwrotnych i 
zasuw, oczyścić je z różnych części stałych jak gałęzie, worki,, patyki  namuł, słoma. Ponadto należy 
zgromadzić niezbędny materiał do uszczelnień jak piasek, folia. 
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Scenariusz B (alarm powodziowy) - stan wodowskazowy 600-700 w Miedoni  lub 500-550 w Koźlu.  
Przy stanie wody 500-520 cm na wodowskazie w Koźlu należy zamknąć zasuwy  w budowlach nr 159 i 
173 oraz sprawdzić szczelność klap zwrotnych nr 157,159,171,173. W razie ich nieszczelności docisnąć 
je obornikiem lub workami z piaskiem. Ponadto należy podwyższyć przejazdy wałowe  Nr 
159,170,172,174,175 i 175 jeżeli prognozy przewidują przekroczenie stanu wody 700 cm na 
wodowskazie Koźle -workami z piaskiem + folia.  
Po przekroczeniu stanu na wodowskazie Koźle 750-780 należy przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia 
zgodnie z decyzją Burmistrza Zdzieszowic. Dalsza obrona terenu staje się bezskuteczna.  

Scenariusz C (powódź) - w okresie trwania stanu alarmowego należy wprowadzić stale dyżury na liniach 
obronnych. Dyżury winny pełnić grupy ludzi po 3 osoby na odcinkach max. długości 0,5 km wciąż 
utrzymując kontakt z kierownikami drużyn i komendantów odcinków obrony. Zadaniem ich będzie stała 
obserwacja szczelności wałów oraz wszelkich klap i zamknięć wałowych. Dalszym ich zadaniem będzie 
likwidacja ewentualnych przesiąków i drobnych wyrw, rozmyć. W razie powstawania groźby przerwania 
wału i umocnień na danym odcinku, należy niezwłocznie powiadomić dyżurnego  lub jego zastępcę, 
celem użycia większych sił i środków, którzy mogą podjąć decyzję zwrócenia się z prośbą do 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krapkowicach  o użyciu sił i środków spoza Gminy.  
Ponadto drużyny ratownicze udzielają pomocy w dostarczaniu żywności, wody, paszy dla gospodarstw 
odciętych, również udzielać pomocy w ewakuacji ludzi i mienia, grupie porządku publicznego do 
zabezpieczenia pozostawionego mienia osób ewakuowanych i mienia ewakuowanego.          

Opis  obrony  odcinka Wielmierzowice - Solownia.  
Obrona odcinka będzie prowadzona od momentu ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego aż do 
ustąpienia wód. Wyróżniamy w niej 2 fazy.  
 Scenariusz A (pogotowie przeciwpowodziowe) - 400 cm na wodowskazie w Miedoni lub 400cm w Koźlu.
W okresie tym należy sprawdzić stan techniczny budowli i ich funkcjonowanie, Szczególną uwagę należy 
zwrócić na szczelność klap samoczynnych, usunąć ewentualne zanieczyszczenia i inne przeszkody.  

 Scenariusz B (alarm powodziowy)  - stan wodowskazowy 600-700 w Miedoni lub 500-550  w Koźlu. 
Przy stanie wodowskazowym 500 na wodowskazie w Koźlu należy zamknąć klapy nr 182 i 183 oraz 
sprawdzić szczelność samoczynnie zamykających się klap nr 180,181 i 184. Jeżeli którakolwiek klapa 
przepuszcza wodę należy ją docisnąć lub uszczelnić workami z piaskiem. Odcinki wałów w rejonie 
budowli nr 179, 180 i 181 oraz budowle na nich bronimy do stanu 530 na wodowskazie w Koźlu, gdyż 
wyższe wody przelewają się przez korony wałów - chronią więc teren do stanu wód brzegowych. Jest to 
odcinek wału wstecznego potoku "Słotnik”. 
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 Scenariusz C (powódź) - nadal bronimy wał nadodrzański do stanu 560 na wodowskazie w Koźlu, gdyż 
po jego przekroczeniu dojazd do nich staje się niemożliwy.  
Natomiast odcinek wałów od  przysiółka Wielmierzowice do ujścia  potoku  Słotnik bronimy do stanu 700. 
Wyższe wody uniemożliwiają dojazd, gdyż droga dojazdowa odcinkami przebiega międzywałem. Przy 
wyższych stanach na wodowskazie Koźle, dojazd możliwy poprzez pola lub pieszo koroną wału.  
Na odcinku obrony Nr 2 akcji ewakuacyjnej nie przewiduje się, gdyż zlikwidowano istniejące 
gospodarstwa na terenie zalewowym.  

Krótka charaktarystyka odcinek obrony   -  Zdzieszowice  km  rz. Odry 108,5 - 110,0. 
Przedmiotowy wał biegnie od naturalnej skarpy wzniesienia terenowego za przysiółkiem Solownia, 
następnie poprzez budowlę Nr 185 obok oczyszczalni ścieków Zakładów Koksowniczych  
„Zdzieszowice”, następnie zakręca w prawo w kierunku szosy Rozwadza-Zdzieszowice. Odcinek wału od 
swego początku /przy skarpie/ do zakrętu stanowi linię obrony "B" następnie staje się wałem wstecznym, 
a zarazem drogą dojazdową do okolicznych pól i granicę pomiędzy miastem Zdzieszowice a wioską 
Rozwadza. Długość tego wału wynosi 1,3 km przy szerokości korony 3-4 m   i nachyleniu 1:1,5-2,O. 
Ponieważ wał ten posiada lokalne obniżenie o śr, 0,6m na odcinku styku linii obrony "D" - "C" staje się 
pilna potrzeba podwyższenia korony na długości ca 175 mb. Powierzchnia chronionego terenu wynosi 90 
ha i posiada liczne starorzecza oraz obniżenia terenowe w części północnej. 
W okresie przedwojennym w czasie regulacji rzeki Odry przecięto liczne meandry skracając trasę.              
W ten sposób część terenów należących administracyjnie do miasta Zdzieszowice znalazły się po drugiej 
stronie Odry, co spowodowało brak możliwości ich obrony. Przedmiotowy wał głównie chroni 
Oczyszczalnię Ścieków Zakładów Koksowniczych i miasto Zdzieszowice wraz z przyległymi terenami 
rolniczymi i nieużytkami. 

Opis  obrony  odcinka   
Przystąpienie do obrony odcinka następuje z chwilą ogłoszenia  pogotowia przeciw- powodziowego, 
natomiast jego zakończenie po ustąpieniu wód oraz odprowadzeniu wszelkich wód z zawala i rozebraniu 
wszelkich tymczasowych uszczelnień i umocnień. Zasadniczo wyróżniamy 3 fazy obrony :  

 Scenariusz A (pogotowie przeciwpowodziowe) - 400  cm na wodowskazie w Miedoni lub 400 cm              
w Koźlu. Po ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego służby melioracyjne sprawdzają stan 
sprawności technicznej wszelkich urządzeń przeciwpowodziowych na terenie odcinka obrony, usuwając 
ewentualne  zanieczyszczenia .Ponadto należy przygotować i zgromadzić potrzebny materiał i sprzęt do 
obrony niniejszego odcinka. Następuje również ustalenie grafika pełnienia dyżurów.  
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Scenariusz B (alarm powodziowy) - stan wodowskazowy 600-780 w Miedoni lub  500-560 w Koźlu. Przy 
stanie wodowskazowym 500 w Koźlu należy wprowadzić stałe dyżury na wale i budowli, oraz powiadomić 
Zakłady Koksownicze Zdzieszowice oraz obsługę oczyszczalni ścieków. Ponadto należy zamknąć 
zasuwę budowli nr 185, a ewentualną jej nieszczelność zlikwidować przy pomocy worków z piaskiem po 
przekroczeniu stanu 650 w Koźlu.  
Od momentu przekroczenia stanu 650 w Koźlu należy prowadzić obserwację wałów wraz z ewentualną 
likwidacją drobnych przecieków i rozmyć. W razie dalszego wzrostu poziomu fali powodziowej należy 
podwyższyć lokalne obniżenie wału w rejonie styku z linią B-C dwoma warstwami worków z piaskiem. 

Scenariusz C (powódź)  - Jeżeli prognozy meteorologiczne przewidują dalszy wzrost poziomu wód, 
należy zaniechać obronę tego wału, gdyż woda zacznie się przelewać praktycznie na całej długości. 
Ponadto należy ewakuować gospodarstwa znajdujące się za Odrą.  
Obiektem wymagających szczególnej ochrony to BIOLOGICZNA  OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW  
Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach, która  znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Odra i 
narażona jest na zalanie podczas wysokich stanów  rzeki Odra. Oczyszczalnię odgradza od rzeki wał 
przeciwpowodziowy z zabudowaną zasuwą odprowadzającą wody potoku „Anka” wraz ze ściekami 
biologicznie oczyszczonymi  i wodami chłodniczymi z zakładów. W okresie występowania wysokich 
stanów wody w rzece Odra, następuje „cofka” wód Odrzańskich do potoku Anka i brak odpływu ścieków i 
wód chłodniczych oraz wód płynących potokiem. W celu zabezpieczenia obiektu przed zalaniem 
cofającymi się wodami odrzańskimi oraz ściekami i wodami własnymi, należy zamknąć zasuwę w wale 
przeciwpowodziowym i uruchomić pompownię melioracyjną, która ma za zadanie przepompowanie 
gromadzących się ścieków i wód przed wałem do rzeki Odra. Podczas podnoszenia się stanów wód w 
rzece Odra, wyróżnia się pięć etapów zagrożenia i gotowości przeciwdziałania a są opisane w instrukcji 
zapobiegania i usuwania awarii na oczyszczalni ścieków. Powyżej stanu 680 należy przystąpić do 
ewakuacji urządzeń elektrycznych i pomiarowych oraz środków neutralizujących               z oczyszczalni. 

Krótka charakterystyka odcinek obrony Rozwadza-Krępna  km rz. Odry  109,5 – 118,1. 
Odcinek obrony  obejmuje wały ciągnące się od linii obrony „B” w Zdzieszowicach za Oczyszczalnią 

Ścieków wałem nad brzegiem rz. Odry do Spółki „MTB” z o.o. z siedzibą  w Krępnej ul. Cegielniania 
/dawniej Cegielnia/, następnie dalej w pobliżu Odry obok wyrobisk po wirowych  w Krępnej aż do budowli 
Nr 189 na granicy z gminą Gogolin.  
Teren zalewowy stanowi pradolina rzeki Odry ograniczona od północy wysoką skarpą biegnącą od 
miasta Zdzieszowice, następnie w pobliżu zabudowań m. Rozwadza od strony południowej w kierunku 
PGR Krępna, dalej łukiem zatacza liczne meandry terenowe o rzędnych  2-3m. niższej niż tereny 
nadodrzańskie. Przedmiotowy Odcinek Obrony posiada dwie linie obrony /dwa wały/ A i B. Wał B tuż za 
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Spółka „Mtb” z o.o. z siedzibą  w Krępnej ul. Cegielniania /dawniej Cegielnia/ odbiega w prawo dzieląc 
pradolinę na dwie części. Ponieważ korona tego wału została rozmyta w czasie powodzi 1997r. W 1998r 
szkody powodziowe zostały usunięte, korona nieco podwyższona a nawierzchnię tłuczniową wykonano 
nową. Szerokość korony wału wynosi 3,0 –3,5m., nachylenie skarp 1:1,5. Obecnie przy granicy z Krępną 
teren został zdewastowany poprzez wyrobiska po żwirowe o powierzchni  50 ha. Z terenu miejscowości 
Rozwadza nie zachodzi potrzeba ewakuacji zagród do stanu 776 na wodowskazie Koźle. Po 
przekroczeniu tego stanu w sytuacji katastrofalnej należy ewakuować pracowników Spółki „Mtb” z o.o. z 
siedzibą  w Krępnej ul. Cegielniania /dawniej Cegielnia/ , oraz gospodarstwa obok tj. pomiędzy budowlą 
Nr 187 a 190 w Krępnej- Łęg  .  

Opis obrony odcinka Rozwadza - Krępna 

Do obrony odcinka przystępujemy po ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego, natomiast jego 
zakończenie następuje po ustąpieniu wód powodziowych, rozebraniu wszelkich umocnień tymczasowych 
wykonanych w czasie akcji powodziowej oraz odprowadzeniu wszystkich wód  cofkowych itp.  
   Wyróżniamy 2 zasadnicze fazy akcji : 
Scenariusz A (pogotowie przeciwpowodziowe) - 400cm w Miedoni oraz 400cm w Koźlu. Pierwszą 
czynnością jest sprawdzenie stanu technicznego wszystkich urządzeń przeciwpowodziowych tj. 
przepustów  wałowych, klap samoczynnych, zasuw, stanu jakości wałów.   
Ewentualne zanieczyszczenia klap-zasuw  należy zgromadzić potrzebne materiały, jak piasek, worki, 
łopaty. 

 Scenariusz B (alarm powodziowy) - stan wodowskazowy  600-780  w Miedoni  lub  500-560 w Koźlu..  
Przy stanie wodowskazowym w Koźlu  420 należy zamknąć klapy nr 186, 187, 188 oraz ich szczelność. 
Sprawdzamy również szczelność klapy samoczynnie zamykającej się nr 190. Klapę tą sprawdzamy po 
przekroczeniu stanu 500 w Koźlu. Ponadto należy systematycznie kontrolować szczelność i stabilność 
wałów na całej długości. Ewentualne drobne przecieki oraz rozmycia usuwamy we własnym zakresie. 
Większe przesiąki i awarie zgłaszamy do sztabu gminnego, który podejmuje odpowiednie decyzje. Część 
wód powodziowych zawala, gromadzić się będzie w wyrobiskach  po żwirowych co jest korzystnym 
zjawiskiem w tej sytuacji. Gospodarstwa położone na terenie  zalewowym są przystosowane do 
przetrwania  powodzi do  stanu 770 w Koźlu.  
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 Scenariusz C (powódź) -  po przekroczeniu tego stanu woda zaczyna się przelewać przez wały na wielu 
odcinkach. W związku  z powyższym należy przystąpić do   ewakuacji ludzi  i mienia gospodarstw Pana 
Bronowskiego, Hinki, Lipki, Piechy oraz Spółki „Mtb” z o.o. z siedzibą  w Krępnej ul. Cegielniania /dawniej 
Cegielnia/. Dalsza obrona staje się nieskuteczna.  

Przeprowadzanie wód powodziowych obejmuje wszelkie działania polegające na sterowaniu dostępnymi 
środkami technicznymi, przepływem wód wezbraniowych w taki sposób, aby ograniczyć do minimum 
zalewanie terenów zamieszkałych oraz takich, których zalanie spowoduje znaczne straty materialne a 
także zagrozi środowisku naturalnemu. 

Działania  realizowane są  poprzez: 
- prognozowanie zasięgu zalań w odniesieniu do prognozowanej i aktualnej sytuacji 

hydrometeorologicznej i w oparciu o prowadzoną pracę urządzeń hydrotechnicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracy  polderów oraz w oparciu o dostępne mapy zalewów,

- udział w przygotowywaniu danych niezbędnych do skutecznego ostrzegania i alarmowania ludności, 
- wykonanie wg potrzeb, dodatkowych prac zabezpieczających na wałach, urządzeniach 

hydrotechnicznych i na terenach nieobwałowanych, 
- ciągły monitoring pracy urządzeń hydrotechnicznych i wałów przeciwpowodziowych, 
- sterowanie pracą urządzeń hydrotechnicznych, 
- bieżące usuwanie powstałych usterek i awarii w/w urządzeń, 
- zabezpieczanie i usuwanie przesiąków i przecieków wałów przeciwpowodziowych, 
- kierowanie pierwszymi pracami naprawczymi i zabezpieczającymi uszkodzonych wałów i urządzeń 

hydrotechnicznych po opadnięciu wód oraz nadzór nad usuwaniem wód  z terenów zalanych,  
- kierowanie dodatkowymi siłami i środkami, przydzielonymi do zabezpieczenia prawidłowego 

funkcjonowania urządzeń hydrotechnicznych i wałów przeciwpowodziowych oraz prac związanych z 
odprowadzaniem wód z terenów zalanych, jak i do pomocy przy prowadzeniu pierwszych 
niezbędnych prac naprawczych. 

Powyższe działania prowadzą członkowie Zespołu i inne wyznaczone osoby w ramach grupy operacji do 
prowadzenia akcji ratowniczej w czasie powstania sytuacji kryzysowej spowodowanej przez: powodzie i 
podtopienia.   
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Akcja ratownicza na terenach zalanych obejmuje wszelkie działania w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym zalanie terenu jak i po jego zalaniu, zmierzające do maksymalnego ograniczenia 
zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz zminimalizowania strat materialnych jak i zagrożeń środowiska 
naturalnego. 

Działania te realizowane są poprzez: 
- przeprowadzanie ewakuacji ludzi, zwierząt oraz odpowiednie zabezpieczanie majątku trwałego 
- zapewnienie ewakuowanej ludności oraz ludności  pozostającej na terenach zalanych, niezbędnych 

warunków bytowania a w szczególności; jedzenia i wody pitnej, odpowiednich warunków 
noclegowych i sanitarnych, pomocy medycznej w tym psychologicznej, bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, dostępu do niezbędnych informacji oraz środków łączności 

- zapewnienie paszy, wody i odpowiednich warunków bytowania ewakuowanym zwierzętom oraz 
pozostającym na terenach zalanych 

- odpowiednie do skali zagrożenia zabezpieczenie infrastruktury technicznej, dóbr kultury oraz innych 
rodzajów majątku trwałego 

- bezpośrednie ratowanie od zagrożeń ludzi , zwierząt a także usuwanie zagrożeń ze strony 
zniszczonych lub uszkodzonych elementów infrastruktury technicznej  

- ograniczanie zagrożeń sanitarno - epidemiologicznych oraz zagrożeń środowiska na znaczną skalę 
      usuwanie wszelkich innych zagrożeń spowodowanych zniszczeniami i awariami na terenach     
      zalanych, celem stworzenia możliwości szybkiego przystąpienia do odbudowy  i przywrócenia  
      do funkcjonowania instytucji, publicznych oraz jednostek gospodarczych istotnych dla mieszkańców  
      tych terenów 
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena  
ryzyka  

POŻARY

2. Pożar to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Powstanie pożaru 
może być wynikiem samoczynnego zapłonu lub wybuchu substancji chemicznej, awarii sieci 
elektrycznej, maszyn, urządzeń, zaprószenia ognia lub podpalenia. Do decydujących czynników 
powodujących zagrożenie pożarowe zaliczyć należy, nieostrożność osób dorosłych i dzieci podczas 
wypraw turystycznych, występowanie długotrwałych okresów bez opadów w letnich miesiącach, 
wypalanie traw oraz pozostałości roślinnych na polach graniczących z lasami. Ryzyko wystąpienia 
pożaru w okresie letnim jest duże. Czynnikiem zwiększającym zagrożenie jest:  
- brak opieki nad dziećmi, zwłaszcza w okresie żniw i prac polowych, 
- stan techniczny urządzeń grzewczo – kominowych, 
- stopień wyeksploatowania instalacji elektrycznej, 
- czynniki niezależne od człowieka (wyładowania atmosferyczne). 

Znaczna część zabudowań wiejskich jest murowana i nie jest zlokalizowana w pobliżu kompleksów 
leśnych, co nie stwarza potencjalnego zagrożenie pożarowego. 
Bloki mieszkalne wybudowane w latach 60-tych i 70-tych na terenie miasta  nie stanowią zagrożenia 
pożarowego. Zagrożenie to  może wystąpić na terenie sołectw  i to  dotyczy obiektów pojedynczych, 
bardzo starych w których budulcem jest drewno. W większości są to domy murowane którym pożar nie 
zagraża.  
Niewielkie zagrożenie dla zdrowia lub życia mieszkańców mogą stanowić pożary leśnych terenów 
miejskich  i terenów  zielonych usytuowanych na terenie miasta i gminy.  
Sytuacja w tym zakresie nie ulega zmianie od kilku lat. Największe zagrożenia są spowodowane 
wypalaniem traw, nieużytków oraz pozostałości rolnych na polach.
Zagrożenia pożarowe ogólnie w miejscowościach ogranicza się do pojedynczych obiektów lub 
wydzielonych ich części. Większość zabudowań to obiekty stare bez odpowiedniego zabezpieczenia, 
o dużym stopniu zagrożenia pożarowego. W przypadku gospodarstw rolnych zagrożenie może objąć 
kompleksy zabudowań mieszkalno- inwentarsko- magazynowych. Gmina Zdzieszowice leży w 
południowo-wschodniej części województwa opolskiego, zalesienie wynosi około 19% powierzchni i 
jest to obszar bezpośrednio zagrożony pożarami przestrzennymi. 

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

Legenda: 

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.
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Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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Głównym gatunkiem lasotwórczym  jest sosna oraz świerk. Drzewa te zwierają duże ilości żywic i 
olejków eterycznych, co w połączeniu z igliwiem i ściółką leśną powoduje duże zagrożenie pożarowe i 
sprzyja szybkiemu rozprzestrzenianiu się pożarów. Zwiększone zagrożenie powoduje też układ 
drzewostanów - lasy klasy I i II ( wiek do 50 lat), które są najbardziej zagrożone, zajmują średnio ok. 
połowy obszarów leśnych. Największe zagrożenie stwarzają zbieracze runa leśnego oraz 
przebiegające przez tereny leśne szlaki komunikacyjne, szczególnie drogowe. 
Na terenie gminy częstotliwość występowania pożarów terenów leśnych jest niewielka. Na przestrzeni 
ostatnich  lat nie zanotowano dużych i bardzo dużych pożarów obszarów leśnych, jednakże, należy 
liczyć się z możliwością powstania pożarów tego typu. Mogą one być przyczyną zakłóceń na trasach 
komunikacyjnych prowadzących przez obszary leśne, a tym samym utrudnić dojazd do niektórych 
miejscowości lub spowodować brak dostępności do tych miejscowości. 
Zagrożenie pożarowe wzrasta w okresie, kiedy występują upały i susze. Ponadto, kiedy panują niskie 
temperatury, zwiększa się zapotrzebowanie na ciepło, które jest czasami wytwarzane niezgodnie z 
zasadami ochrony przeciwpożarowej. 
Zagrożenie pożarowe gminy Zdzieszowice  wynika również z występowania na jego terenie 
kompleksów leśnych oraz charakteru zwartej zabudowy występujących w poszczególnych 
miejscowościach. 
Zagrożenie pożarowe może występować w rejonach: 
1) tereny leśne w przy m Zdzieszowice – północny- wschód ( w kierunku m. Góry Św. Anny  część  
   parku  krajobrazowego); 
2) kompleks leśny przy miejscowości Krępna – Żyrowa 

W okresie wiosennym jak i jesiennym na terenie gminy mogą wystąpić pożary spowodowane 
wypalaniem traw, nieużytków oraz pozostałości rolnych na polach. 
Skutki zagrożenia: 
� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób; 
� możliwa konieczność ewakuacji ludności;
� okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się; 
� utrudnienia komunikacyjne; 
� straty w środowisku leśnym; 
� możliwe skażenie powietrza.  
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Na terenie gminy pożary mogą wystąpić w: zakładach pracy, budynkach mieszkalnych, marketach, 
lasach, parkach, uprawach, obiektach administracji publicznej, placówkach oświatowych, obiektach, w 
których stosuje się, magazynuje lub przerabia materiały niebezpieczne, oraz w środkach komunikacji: 
autobusach, pociągach i innych pojazdach. 
Zagrożenie pożarowe jest bardzo realne w lasach, szczególnie podczas długich okresów upałów 
połączonych z wysoka temperaturą i okresem bez deszczu oraz w okresie przesilenia zimowo-
wiosennego. 
Skutki pożarów: 
- utrata zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt; 
- straty materialne, w tym mienia indywidualnego; 
- konieczność  prowadzenia ewakuacji zagrożonej ludności i zwierząt, mienia, dóbr kultury  –  
   zapewnienie osobom poszkodowanym warunków socjalno-bytowych; 
- pokrycie kosztów wynajmu pomieszczeń dla ludzi, którzy utracili dach nad głową; 
- nieprzejezdna część ciągów komunikacyjnych kołowych i kolejowych; 
- zniszczone budowle (obiekty inżynierskie) i lokalne środowisko naturalne; 
- konieczność zapewnienia środków gaśniczych, w tym wody; 
- konieczność użycia pododdziałów wojska, wolontariatu i specjalistycznego sprzętu (zaangażowanie   
   znacznych sił i środków ratowniczych); 
- naruszona (zniszczona) infrastruktura (sieć energetyczna, gazowa, energii cieplej itp.). 
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena  
ryzyka  

HURAGANOWY WIATR/TRĄBA POWIETRZNA 

3. Huragany, trąby powietrzne, silne wiatry. Gwałtowne zjawiska meteorologiczne są bardzo trudne do 
wcześniejszego wykrycia i precyzyjnego ustalenia miejsca, w którym mogą wystąpić, ich zakresu, 
rozległości i intensywności, co jest warunkiem odpowiedniego reagowania. W związku ze zmianami 
klimatycznymi coraz częściej występują w Polsce silnej wiatry szczególnie w okresie zimowym. 
Stosowana jest 3 stopniowa skala szacowania skutków działania wiatru:  
1 stopień – uszkodzenie budynków, dachów; szkody w drzewostanie; łamanie gałęzi i drzew, 
utrudnienia komunikacyjne. 2 stopień – uszkodzenia budynków dachów; łamanie i wyrywanie drzew 
z korzeniami, utrudnienia w komunikacji, uszkodzenia linii napowietrznych.  
3 stopień – niszczenie zabudowań, zrywanie dachów, niszczenie linii napowietrznych, duże szkody 
w drzewostanie, utrudnienia w komunikacji.  
Na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice  nie odnotowano przypadków huraganu ani trąby powietrznej. 
Jednak trzeba dodać, że w 2019 roku odnotowano silne wiatry, które spowodowały zerwanie-
uszkodzenie części dachu na OSP Krępna i w kilkunastu budynkach jednorodzinnych. Prędkości 
wiatru wynosiły ponad 100 km/h. Są to jednak zjawiska nieprzewidywalne, coraz intensywniejsze i nie 
można ich wykluczyć. Skutkami takiego zjawiska mogą być zerwane linie wysokiego napięcia, 
uszkodzone budynki, zatory drogowe spowodowane przez zwalone drzewa.  

Skutki zagrożenia: 
� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób; 
� okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się; 
� utrudnienia komunikacyjne; 
� zniszczenia obiektów mieszkalnych, gospodarczych; 
� straty w środowisku leśnym; 
� zakłócenia w dostawie energii elektrycznej; 
� zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych. 

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

Legenda: 

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.
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Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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Ponieważ ryzyko powstania większych szkód obejmujących obszary zabudowane jest niewielkie, nie 
przewiduje się prowadzenia ewakuacji na szerszą skalę a jedynie doraźną pomoc dla osób 
bezpośrednio dotkniętych klęską wystąpienia silnych wiatrów. 
Wskutek progresywnego charakteru zmian klimatycznych i coraz częściej występujących anomalii 
pogodowych, mogą występować zagrożenia meteorologiczne w postaci silnych huraganowych 
wiatrów, połączonych z dużymi opadami deszczu, powodującymi lokalne podtopienia. 
Analiza obserwowanych prędkości wiatru, które powodują pierwsze zniszczenia wykazała, że 
wartością progową jest średnia prędkość, która wynosi w przedziałach 15- 20 m/s (ok.54- 72 km/h)
lub  porywach 20- 25 m/s (ok.72- 90 km/h) na podstawie Zarządzenia Dyrektora IMGW PIB, które 
obowiązuje od dnia 1.11.2013 r.
Skala zniszczeń postępuje oczywiście w miarę przyrostu prędkości wiatru. Według klasyfikacji 
maksymalnych prędkości wiatru i skutków ich działania już przy średniej prędkości od 20- 25 m/s 
(ok.72- 92 km/h) lub porywach 25- 32 m/s (ok.90- 115 km/h) można mówić o wiatrach 
huraganowych powodujących znaczne uszkodzenia budynków, wież i kominów oraz utrudniających 
jazdę samochodów osobowych po szosie. 
W przedziale powyżej średniej prędkości 25 m/s (ok.92 km/h) w porywach 32 m/s (ok.115 km/h)
mamy do czynienia z gwałtownymi wiatrami huraganowymi, powodującymi zniszczenia zabudowań, 
zrywanie odcinków linii energetycznych oraz utrudniających jazdę samochodów ciężarowych. 
Natomiast w przypadku huraganu siła wiatru osiąga prędkość od 33 - 55 m/s  
Przewidywane skutki takiego zjawiska to: zrywanie przez wiatr całego poszycia dachów, wyrywanie 
dużych drzew z korzeniami na większych przestrzeniach, zrywanie linii przesyłowych, niszczenie 
konstrukcji budowlanych oraz „zdmuchiwanie" z szosy jadących samochodów 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że tego typu zagrożenia najbardziej dotkną mieszkańców 
wsi, mniej mieszkańców miast (ale w przypadku ich wystąpienia w miastach skutki mogą być bardziej 
rozległe i liczba osób poszkodowanych znacznie większa) 
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena  
ryzyka  

MRÓZ I OPADY SNIEGU 

4. Niespodziewane i obfite opady śniegu mogą sparaliżować funkcjonowanie społeczeństwa na 
znacznych obszarach. Powodują zakłócenia, a nawet całkowity zastój komunikacji, zrywają linie 
energetyczne i telekomunikacyjne, odcinając w ten sposób całe miejscowości od świata. Opady śniegu 
mogą być również groźne, gdy pojawiają się w okresie wiosennym lub jesiennym. Efektem niskich 
temperatur i śniegu w porach ciepłych mogą być olbrzymie straty w rolnictwie. W naszym klimacie 
śnieżyce nie są czymś nadzwyczajnym, ale niemal co roku dezorganizują życie kraju, powodując 
zakłócenia w komunikacji. Niskie temperatury powodują uszkodzenie torów kolejowych, linii 
energetycznych i telekomunikacyjnych oraz wodociągów. Ludziom zagraża odmrożenie a nawet 
śmierć. Bardzo duże spadki temperatury do – 25 stopni C mogą występować sporadycznie na terenie 
gminy np. po napływie zimnego powietrza arktycznego, stacjonarnym wyżu i bezchmurnej nocy. 
Skutki mrozów: 
� zgony szczególnie wśród bezdomnych w wyniku wychłodzenia organizmu; 
� utrudnienia w funkcjonowaniu lokalnych społeczności (konieczność zamykania niektórych obiektów 

np. szkół); 
� awarie sieci wodociągowych i linii przesyłowych wysokiego napięcia; 
� gołoledź na drogach; 
� przerwy w dostawach wody i energii elektrycznej. 
W przypadkach długotrwałych mrozów przy temperaturach poniżej  – 200C może zaistnieć zagrożenie 
dla osób objętych opieką pomocy społecznej, co powoduje konieczność rozwijania dodatkowej 
pomocy socjalno-bytowej.
Długotrwałe obfite opady śniegu, powodujące zaleganie grubej jego warstwy (zwłaszcza przy 
utrzymujących się niskich temperaturach) stanowić mogą przesłankę do powstania powodzi – przy 
nagłym jego topnieniu następuje gwałtowne wezbranie stanu wody – przede wszystkim w rejonach, 
które w okresie prognozowania trudno jest dokładnie zlokalizować.  
Poważne niebezpieczeństwo stanowić może zalegająca warstwa śniegu na dachach obiektów 
wieloprzestrzennych (sklepy: „TESCO” – niedługo zmiana właściciela, NETTO, Biedronka)  
doprowadzając do ich zawalenia się, co  w konsekwencji może narazić zdrowie lub życie ludzi.  

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

Legenda: 

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.
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B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

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

� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób; 
� zniszczenia upraw w gospodarstwach rolnych; 
� okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się, utrudnienia komunikacyjne; 
� zakłócenia w dostawie energii elektrycznej; 
� zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych.
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena  
ryzyka  

SUSZA I UPAŁ 

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

Wysokie temperatury: 
> niszczą nawierzchnie dróg, tory kolejowe oraz linie energetyczne; 
> mogą być przyczyną utraty życia lub zdrowia; 
> mogą powodować nadmierne obciążenie służby zdrowia, wynikające ze zwiększonej liczby 
potrzebujących pomocy. 

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

Legenda: 

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.
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B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne



36 

Dodatkowo należy się liczyć z uszkodzeniem nawierzchni dróg asfaltowych. Zagrożenie to również 
może powodować obniżenie poziomu wód podziemnych i braku wody w studniach przydomowych. 
Ryzyko wystąpienia długotrwałych upałów i suszy na terenie gminy jest rzadkie.  
Skutki zagrożenia: 

� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób; 
� zakłócenia w dostawie energii elektrycznej; 
� wzrost zagrożenia pożarowego; 
� zniszczenia upraw w gospodarstwach rolnych. 
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena  
ryzyka  

SKAŻENIA CHEMICZNO-EKOLOGICZNE 

6. Skażenia takie mogą być następstwem poważnej awarii w zakładach pracy wykorzystujących 
niebezpieczne środki chemiczne, stwarzając lokalne niebezpieczeństwo obejmujące rejon zakładu 
i obszar do niego przyległy oraz możliwość jednostkowego porażenia od kilkudziesięciu do kilkuset 
ludzi. Szczególnie groźne może być uwolnienie się niebezpiecznych środków chemicznych w czasie 
transportu kolejowego bądź drogowego w wyniku awarii cystern w rejonach gęsto zaludnionych. 
Następstwa zagrożeń chemicznych: 
� skażenie artykułów rolno – spożywczych; 
� rozprzestrzenianie się w/w substancji z wodą popowodziową; 
� przedostanie się niebezpiecznych substancji chemicznych do powietrza atmosferycznego, ujęć 

wody pitnej oraz wód śródlądowych; 
� działanie środków chemicznych na ludzi. 
Zagrożenia chemiczne.
Na terenie gminy znajdują się zakłady stwarzające zagrożenia chemiczne, ale jak dotychczas  nie 
odnotowano w historii istnienia koksowni awarii które mogłyby zagrozić miejscowej i okolicznej 
ludności. Takie zagrożenia występują na drogach po których przewożone są toksyczne środki 
przemysłowe na trasie Opole – Kędzierzyn-Koźle ( DW-423 ) lub też autostradą A 4, która przebiega 
częściowo przez naszą gminę. 
Zagrożenie w ruchu drogowym. 
Na terenie Gminy  szczególne zagrożenia skażeniami występują na drogach o największym ruchu 
pojazdów przewożących materiały niebezpieczne: 
1) W ciągu autostrady A-4  przebiegającej przez teren Gminy , ze względu na duży ruch samochodów 
ciężarowych o dużej ładowności i cystern przewożących materiały niebezpieczne. 
3) tereny położone wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 423 z Opola do Kędzierzyna-Koźla  przebiegającej 
przez miejscowości Krępna, Rozwadza, Zdzieszowice i Januszkowice. 
Zagrożenia w transporcie kolejowym. 
W transporcie kolejowym jako szczególne zagrożenia uznaje się obszary terenu położone wzdłuż linii 
kolejowej Wrocław - Kędzierzyn-Koźle - Katowice. W szczególności tereny, gdzie linia przebiega przez 
obszar zamieszkały w miejscowościach Raszowa, Zdzieszowice oraz przejazdy kolejowe w tych 
miejscowościach. 
Charakterystyka zagrożenia:

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

Legenda: 

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.
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Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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1) Na skażenie TŚP najbardziej narażona jest ludność zamieszkująca przy trasach transportu 
kołowego i transportu kolejowego; 
2) awarie w transporcie drogowym i kolejowym stanowić mogą poważne niebezpieczeństwo dla ludzi i 
środowiska, gdyż mogą wystąpić w różnych rejonach Gminy oraz o każdej porze doby. 
3) w zależności od rodzaju i ilości przewożonych TŚP, stopnia rozszczelnienia pojazdu (wagonu) 
przewożącego TŚP oraz warunków meteorologicznych, zasady zachowania się ludności i sposób 
postępowania i prowadzenia ewakuacji mogą być różne; 
4) teren Gminy narażony jest głównie na skażenie amoniakiem, chlorem, akrylonitrylem, 
czteroetylkiem ołowiu, dwutlenkiem siarki, chlorkiem etylu i tlenkiem etylenu. 
Ryzyko wystąpienia zdarzenia w ruchu drogowym i kolejowym z udziałem przewożonych środków 
niebezpiecznych przez teren Gminy jest stosunkowo duże. 
Największym zakładem w gminie i powiecie o zwiększonym ryzyku ze względu na przechowywane 
substancje niebezpiecznej są Arcelor Mittal Poland byłe Zakłady Koksownicze w Zdzieszowice. 
Skutki zagrożenia skażeniem chemicznym to głównie: 

1) zatrucia ludności oraz skażenia środowiska (powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych, 
powierzchni ziemi i wód gruntowych); 

2) konieczność ewakuacji ludności z terenu objętego zagrożeniem; 
3) konieczność izolacji terenu, na którym wystąpiło skażenie; 
4) konieczność hospitalizacji osób, które uległy zatruciu lub skażeniu; 
5) czasowe utrudnienia w komunikacji samochodowej w przypadku powstania skażeń na drodze; 
6) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy; 
7) czasowe trudności w dostawie mediów (wody, prądu, gazu i ciepła) oraz zaopatrzenia ludności w 

podstawowe artykuły oraz leki; 
8) konieczność wykonywania określonych zabiegów sanitarnych (jeżeli wykonanie ich wiąże się z 

funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych i innych); 
9) wystąpienie utrudnień w prowadzeniu działań ratowniczych związanych z możliwością skażenia 

lub zatrucia służb ratowniczych; 
10) konieczność badania gleby, wody, powietrza po przeprowadzeniu działań ratowniczych w celu 

ustalenia stopnia zagrożenia; 
11) konieczność wyłączenia z upraw skażonych gruntów rolnych; 
12) zniszczenie środowiska na skutek pożarów obszarowych, będących wynikiem zaistnienia 

poważnej awarii; 
13) konieczność zamknięcia ujęć wód; 
14) ponoszenie kosztów związanych z awaryjnym zaopatrywaniem ludności w wodę pitną; 
15) konieczność prowadzenia kosztownych działań naprawczych w środowisku.
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Gazociągi na terenie gminy. 
Na całej długości gazociągów istnieje potencjalne zagrożenie rozszczelnienia, wybuchu i pożaru. 
Ewentualna awaria nie stanowi jednak bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców ponieważ 
gazociągi przebiega przez tereny niezamieszkałe, głównie tereny rolnicze i nieużytki.

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

Zanieczyszczenie powietrza. 
Głównymi czynnikami zanieczyszczeń powietrza są: 
1) zakłady produkujące energię elektryczną cieplną; 
2) zakłady przemysłowe;  
3) pojazdy mechaniczne; 
4) rozproszone źródła sektora komunalne – bytowego; 
5) gospodarstwa rolne – opalanie nieodpowiednim paliwem; 
6) obiekty przemysłowe zlokalizowane poza granicami gminy (przede wszystkim Zdzieszowice i 
Kędzierzyn-Koźle). 
Większość zanieczyszczeń znajdujących się w środowisku naturalnym bądź do niego emitowanych z 
różnych źródeł, przenoszona jest w powietrzu, nawet w bardzo odległe miejsca. Przemieszczanie się 
zanieczyszczeń w powietrzu zależy od stanu fizycznego zanieczyszczeń i od ruchu mas powietrza, 
którymi są przenoszone.
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Wnioski. 
Jak dotąd na terenie gminy  nie było większych problemów z zanieczyszczeniem powietrza. Należy się 
jednak liczyć z zwiększoną ilością pyłów zawieszonych w powietrzu zwłaszcza w sytuacji nałożenia się 
kilku czynników jak: 
1) intensywnego spalania różnego opału w gospodarstwach domowych w okresie zimowym; 
2) dużą emisją zanieczyszczeń z zakładów pracy zwłaszcza zakładu koksowniczego  w 
Zdzieszowicach; 
3) niskim ciśnieniem atmosferycznym. 

Zanieczyszczenie gleby. 
Zanieczyszczenie gleby powoduje zachwianie równowagi biologicznej środowiska glebowego. Jednym 
z przejawów zachwiania równowagi jest zjawisko zwane zmęczeniem gleb, czyli obniżenie jej żyzności 
przez zanieczyszczanie lub nieumiejętne nawożenie. W strefie intensywnego zanieczyszczenia 
środowiska degradacja gleby spowodowana jest głównie przez: 
1) związki siarki - ich nadmiar działa niekorzystnie na organizmy glebowe, hamując ich rozwój; 
2) substancje radioaktywne; 
3) pożary, erozję, suszę; 
4) odkrywkową i podziemną eksploatację kopalin, 
5) techniczną zabudowę: budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe, szlaki komunikacyjne. 
Rolnicze zanieczyszczenie gleb polega na nieumiejętnym nawożeniu i nadmiernym stosowaniu 
gnojownicy oraz na skutek używania chemicznych środków ochrony roślin (pestycydów) czy 
chemicznych regulatorów wzrostu roślin. 
Wnioski. 
Na terenie gminy  nie występuje większy problem zanieczyszczenia gleby. 

Zanieczyszczenie odpadami. 
Mogą wystąpić w wyniku dużego nagromadzenia odpadów na stosunkowo małej powierzchni 
zwłaszcza w sytuacji nie spełniania odpowiednich norm. Składowana masa oddziałuje negatywnie na 
środowisko, a przede wszystkim: 
Wnioski. 
Na terenie gminy  prowadzona jest planowana gospodarka odpadami. Istniejące wysypisko spełnia 
wymagane parametry i jest prawidłowo eksploatowane. 
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena  
ryzyka  

ZDARZENIE RADIACYJNE

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

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

Legenda: 

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.
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Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena  
ryzyka  

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE I EPIDEMIA

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

Skutki dla ludności,  środowiska, 
mienia i infrastruktury –
ekstremalne. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia – prawdopodobne. 

Legenda: 

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.
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- bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób; 
- możliwa konieczność ewakuacji ludności; 
- możliwość skażenia środowiska, hodowli i upraw; 
- możliwa konieczność hospitalizacji bądź izolacji ludności; 
- brak dostępu do żywności i wody pitnej; 
- panika. 

Epidemie; 
Analiza zagrożeń epidemiologicznych na terenie powiatu krapkowickiego /brak danych  z terenu 
gminy. 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jako podmiot odpowiedzialny za nadzór 
epidemiologiczny nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami spełnia kluczową rolę w ochronie zdrowia 
społeczeństwa. 
Współczesna migracja ludzi stwarza możliwość przeniesienia wielu chorób zakaźnych zarówno przez  
naszych obywateli podróżujących za granicę jak i obywateli innych krajów przybywających do Polski. 
Województwo opolskie to przede wszystkim wzmożony ruch turystyczny i handlowy ze wschodem,  
czyli z regionami o wysokiej endemiczności wielu chorób zakaźnych. 
Pojawienie się nowych zakażeń może mieć swe odniesienie do wystąpienia choroby w naszym 
regionie. 
Nieuniknione jest dalsze rozprzestrzenianie się wirusa H5N1  w Europie m.in. na skutek wędrówek  
dzikich ptaków. 
W celu zminimalizowania ewentualnych skutków pojawienia się wirusa grypy/ptasiej na terenie 
działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej   w Krapkowicach do niezbędnych  
działań, jest zapewnienie bieżącej gotowości planów i strategii placówek ochrony zdrowia jak również  
w odniesieniu do osób zawodowo narażonych na bezpośredni kontakt z chorym lub podejrzanym o  
zakażenie, należy nieodpłatnie zabezpieczyć pracowników opieki zdrowotnej w środki ochrony  
indywidualnej przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników biologicznych 
występujących   w środowisku pracy. 
 Niezależnie od poprawy warunków sanitarno-higienicznych  w Polsce, które sprzyjają ograniczeniu 
rozprzestrzeniania  wirusa WZW typu A w środowisku, wzrasta liczba dzieci,  młodzieży i młodych 
dorosłych bez odporności (przeciwciał),     czyli wrażliwych na zachorowanie na WZW typu A.  
Prowadzi to do wystąpienia tzw. epidemii wyrównawczych, do których najczęściej dochodzi w wyniku  
kontaktu większej społeczności (żłobek, przedszkole, szkoła)z chorym zakażonym np. na wakacjach. 
Zachorowalność epidemiczna (dotyczy grupy osób, a nie pojedynczej osoby) charakterystyczna jest 
dla regionów o średniej endemiczności zakażeń wirusem WZW typu A.
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COVID-19 
Zespół  ciężkiej  ostrej  niewydolności  oddechowej  (severe acute  respiratory  syndrome  –  SARS)  
został  po  raz  pierw-szy  rozpoznany  w  połowie  marca  2003  roku  w  Hongkon-gu.  Jednak  
pierwsze  przypadki  zachorowań  pojawiły  się  wcześniej  –  w  listopadzie  2002  roku,  w  prowincji  
Guan-dong w Chinach. Nie zwróciły one jednak uwagi społecz-ności międzynarodowej.Epidemia  
SARS  trwała  od  1.11.2002  do  30.07.2003,  po  czym została opanowana. 
Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 ponownie pojawiła się w Chinach w 2019 r. i rozpowszechniła 
się na cały świat, w tym w Polsce. Obecnie trwa, dzienna liczba przypadków znów rośnie, a czwarta 
fala pandemii wciąż przybiera na sile. W Polsce zachorowało 2 914 962 osób, 75 774 zmarło, a 
wyzdrowiało 2 665 251 chorych – dane październik  2021r. Cały czas rośnie liczba zarażonych oraz 
ofiar wirusa na świecie. Jednakże jest już pewna recepta – wymyślono szczepionkę, która 
zabezpiecza ludzi przed ta chorobą. 
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9. 
9.1 Zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej.
Do zakłóceń, wahań lub całkowitego wstrzymania dostaw tego rodzaju energii mogą doprowadzić 
samoistne uszkodzenia, ingerencja człowieka lub niekorzystne zjawiska pogodowe (zalegający śnieg 
i lód mogą swym ciężarem zerwać trakcje, wichury i silne wiatry niszczyć sieć słupów przesyłowych 
a powodzie zalewać elektrownie i rozdzielnie). Przerwy w dostawach energii powodują zakłócenia 
w funkcjonowaniu społeczeństwa, administracji publicznej, instytucji użytku publicznego oraz zakładów 
pracy.  
Na terenie gminy odpowiedzialnym za dostarczanie energii elektrycznej Tauron Dystrybucja S.A 
Oddział w Opolu, Region SN i nN Strzelce Opolskie.
Głównymi czynnikami powodującymi awarie w tych sieciach są, występujące coraz częściej 
w ostatnich latach, niekorzystne warunki atmosferyczne (wichury, gwałtowne burze z wyładowaniami 
atmosferycznymi) obejmujące duży obszar, działania osób trzecich (np. powalanie podczas wycinek, 
drzew na linie energetyczne, kolizje drogowe, celowe dewastacje i kradzieże urządzeń). Z danych 
firmy Tauron Dystrybucja S.A wynika, że możliwe są jedynie okresowe, krótkotrwałe wyłączenia 
dostaw prądu do odbiorców. 
Nawet przy uszkodzeniu pojedynczych odcinków sieci WN istnieje możliwość drugostronnego 
zasilenia stacji rozdzielczych WN/SN innymi ciągami linii WN lub, z pewnymi ograniczeniami 
mocowymi, liniami SN. Wyłączenie uszkodzonych linii 400 i 220kV z systemu energetycznego nie 
wpłynie, na obszarze gminy, znacząco na poziom napięcia i nie spowoduje deficytu mocy energii 
elektrycznej. Energia będzie przesyłana istniejącymi i czynnymi liniami 110kV.  
Podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne posiadają plany działania w sytuacjach 
kryzysowych, które są wdrażane podczas nieprzewidzianych sytuacji. 
Skutki zagrożenia: 

� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób; 
� zakłócenia funkcjonowania systemów łączności i systemów teleinformatycznych:    

Skutki dla ludności,  środowiska, 
mienia i infrastruktury – średnie. 
Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia – prawdopodobne. 

Legenda:

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.

5
4 x 
3
2
1

A B C D E

Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

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

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

Legenda:

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.

5
4
3
2 x 
1

A B C D E

Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne



47 

Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena  
ryzyka  

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO I PALIWOWEGO ORAZ ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH GAZU,  
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I WODY

9.3 Zakłócenia w dostarczaniu gazu. 
Awaria sieci gazowej może powstać w wyniku rozszczelnienia się gazociągu lub uszkodzenia 
urządzeń w stacjach gazowych. Awarii towarzyszy nieplanowy wyciek gazu i stwarzanie 
niebezpieczeństwa wybuchu oraz pożaru.  
Czynniki powodujące zakłócenia w dostawie gazu na terenie gminy Zdzieszowice, nie odbiegają od  
przyjętych w skali kraju. Szczególnie narażone na zniszczenie (awarię) elementy sieci gazowej to  

rRozdzielnie i główne gazociągi. Dostawcą   gazu dla gminy Zdzieszowice zajmuje się Zakład  
Gazowniczy w Opolu będący  Oddziałem Górnośląskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Zabrzu.  
Zdzieszowice zaopatrywane są w gaz ziemny gazociągami wysokiego ciśnienia: - relacji  - Zabrze – 
Wrocław; Ø 150/100 CN 4,0 .  
Na terenie gminy jest 6 Rozdzielni gazu, która eksploatuje ponad 1.5 tyś. km. Sieci dystrybucyjnej,  
w tym prawie 1.4 tys. km  sieci średniego i niskiego ciśnienia.  

Przez teren gminy przebiegają następujące gazociągi: 
- sieć gazowa podwyższonego ciśnienia DN 500/250 gaz koksowniczy – 7 617 m, 
- sieć gazowa średniego ciśnienia – 35 495 m,  
- sieć gazowa niskiego ciśnienia – 32 513 m, 
-  sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Brzeg Opolski, PN – 6,3/4,0 MPa, DN 400 – 8 711 
    m, 
- sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Brzeg Opolski odgałęzienie do SRP IO Żyrowa,  
   PN 4,0 MPa, DN 100 – 32 m, 
-  sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Brzeg Opolski odgałęzienie do SRP IO Rozwadza, 
   PN – 4,0 MPa, DN 100 – 334 m, 
-  sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Kędzierzyn, PN – 6,3 MPa, DN 500 – 6036 m, 
- przyłącza gazowe niskiego ciśnienia – 983 szt., 
- przyłącza gazowe średniego ciśnienia – 376 szt. 

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

Legenda:

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.

5
4
3
2 x 
1

A B C D E

Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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Gmina Zdzieszowice posiada sieć gazową dystrybucyjną średniego i niskiego ciśnienia, która 
zaopatruje w gaz ziemny wysokometanowy odbiorców w miejscowościach: Zdzieszowice, Rozwadza, 
Krępna, Żyrowa i Januszkowice. Miejscowości Jasiona i Oleszka (częściowo) zaopatrywane są w gaz 
siecią dystrybucyjną średniego ciśnienia będąca własnością gminy Zdzieszowice. 
W mieście funkcjonują stacje redukcyjne, a na terenie wiejskim w m. Żyrowa. Długości sieci 

gazowniczej na terenie gminy Zdzieszowice: sieci przesyłowe   - 12,7 km sieci rozdzielcze - 48,2 km  
ogółem   60,9 km. Od rozdzielni miasto objęte jest niskociśnieniową systemową siecią przesyłową gazu 
do odbiorców.
Konsekwencją uszkodzenia sieci systemowej, w tym stacji gazowej może być:  

a) odcięcie dopływu gazu do całego systemu  w danej miejscowości;  
b)  ulatnianie się gazu, które  może być przyczyną:  

− wybuchów (stężenie 5 do 15 % metanu),  
− pożarów, − uduszeń (przy dużych stężeniach wyparcia tlenu),  
− zatruć (produktami dużych stężeń metanu,  tlenek węgla oraz   tetra-hydro-tiofenu dwutlenek  
    węgla) 

    −emisji hałasu o natężeniu ponad 100 dB (A) i powstawania fali uderzeniowej (prędkość gazu  
      ponaddźwiękowa) 
Ponadto, awarie typu ulatnianie się gazu, lub jego wybuch mogą :  
 - spowodować zagrożenie życia, zdrowia ludzi i zwierząt; 
 - utrudnić komunikację, ze względu na zmianę organizacji ruchu w danym rejonie; 
 - wymusić konieczność prowadzenia ewakuacji zagrożonej ludności, zwierząt i zapewnienia im    ‘          
    odpowiednich warunków socjalno-bytowych;  
- zwiększenie intensywności działań jednostek ratownictwa medycznego, zwłaszcza w przypadku    
  rozległych zniszczeń. 

Czynniki powodujące zakłócenia w dostawie gazu na terenie gminy nie odbiegają od przyjętych w skali 
kraju. Szczególnie narażone na zniszczenie (awarię) elementy sieci gazowej to rozdzielnie i główne  
gazociągi.
Konsekwencją uszkodzenia sieci systemowej, w tym stacji gazowej może być: 
> odcięcie dopływu gazu do całego systemu w danej miejscowości; 
> ulatnianie się gazu, które może być przyczyną: 
         - wybuchów (stężenie 5 do 15 % metanu), pożarów, 
      - uduszeń (przy dużych stężeniach wyparcia tlenu), 
      - zatruć (produktami dużych stężeń metanu - tlenek węgla oraz tetra-hydro-tiofenu – dwutlenek  
        węgla) o emisji hałasu o natężeniu ponad 100 dB (A) i powstawania fali   uderzeniowej (prędkość 

gazu ponaddźwiękowa)
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Ponadto, awarie typu: ulatnianie się gazu, jego wybuch mogą : 
> spowodować zagrożenie życia i zdrowia ludzi i zwierząt; 
> utrudnić komunikację, ze względu na zmianę organizacji ruchu w danym rejonie; 
wymusić konieczność prowadzenia ewakuacji zagrożonej ludności i zwierząt i zapewnienia im 
odpowiednich warunków socjalno- bytowych; zwiększenie intensywności działań jednostek 
ratownictwa medycznego, zwłaszcza w przypadku rozległych zniszczeń 
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9.4 Zakłócenia w dostarczaniu energii cieplnej. 
O awariach sieci ciepłowniczych i o przerwach w dostawach możemy mówić, kiedy przerwa wynosi 
minimum 8 godzin. Proceder ten jest szczególnie groźny dla społeczeństwa w czasie wysokich 
mrozów. Przyczyn mogących doprowadzić do wstrzymania dostaw energii cieplnej jest wiele. Jedną 
z podstawowych jest zły stan techniczny sieci przesyłowych.  
Na terenie gminy Zdzieszowice system ciepłowniczy bazuje na kotłowni  byłych Zakładów 
Koksowniczych będących własnością prywatną przedsiębiorcy zagranicznego Arcelor Mittal  o mocy 
18.6 MW sprzedającej ciepło na potrzeby miasta. Głównym odbiorcą jest  Spółdzielnia Mieszkaniowa 
w Zdzieszowicach oraz wspólnoty Mieszkaniowe. W skład miejskiego systemu ciepłowniczego 
wchodzą ok. 5 km sieci cieplnych wysokotemperaturowych wodnych oraz 4 węzły cieplne. W 
pozostałych częściach miasta o charakterze budownictwa komunalnego i jednorodzinnego, jak i w 
sołectwach gminy, przeważa system indywidualnego ogrzewania zabudowań. Głównym paliwem 
stosowanym na terenach gminnych jest węgiel i koks, a także gaz propan-butan. Paleniska i kotłownie 
stanowią ok. 30%, pozostała część to głównie ogrzewanie elektryczne, rzadziej gazowe lub olejowe.  
Rozpatrując  zakłócenia w dostawie energii cieplnej,  należy liczyć się z tym, że najbardziej dotkną one 
mieszkańców miasta Zdzieszowic, korzystających z ogrzewania zbiorowego, natomiast mniej lub 
wcale mieszkańców  dzielnic budownictwa jednorodzinnego oraz sołectw gminy.  

Zakłócenia w dostawie energii cieplnej mogą być spowodowane:  
- ogólnymi ograniczeniami dostaw nośników energii występującymi w kraju; 
- lokalnymi zaburzeniami pogodowymi: − utrzymywanie się bardzo niskich temperatur,  − obfite opady 
śniegu, połączone ze śnieżycami i zawiejami, huragany itp. – powodujące zakłócenia nie tylko 
napowietrznych linii przesyłowych, ale także  zakłócenia komunikacyjne (brak możliwości dostarczenia 
węgla).  

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

Legenda:

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.
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2 x 
1

A B C D E

Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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Skutki zakłócenia dostaw energii cieplnej mogą być następujące:  
- zagrożenie zdrowia ludzi i zwierząt, a w szczególnych sytuacjach życia;  
- organizowanie ewakuacji, w przypadku długotrwałego utrzymywania się awarii, zwłaszcza w  
   ekstremalnie niskich temperaturach;  
- zakłócenia w działaniach służb medycznych, spowodowane zwiększoną liczbą odmrożeń;  
- załamania się nawierzchni, w przypadku uszkodzeń sieci podziemnej (w rejonie tras  
  komunikacyjnych), co wymusi zmianę organizacji ruchu – organizowanie             objazdów; 
- możliwość podtopienia (zalania) terenu gorącą wodą (zwłaszcza  w przypadku awarii sieci  
  ciepłowniczej napowietrznej 
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9.5 Zakłócenia w dostarczaniu wody. 
Zakłócenia w dostawach tego dobra może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia oraz sanitarno-
epidemiologicznego. Ze względu na ważność wody w życiu człowieka, źródła, ujęcia wody pitnej mogą 
być celem ataków terrorystycznych i sabotażowych. Najczęściej jednak przerwy w dostawach 
spowodowane są błędem człowieka lub niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi (zamarzanie 
rurociągów, zalania źródeł, ujęć wody i przepompowni przez wody powodziowe).  
Wstrzymanie dostaw wody może zostać spowodowane także awarią systemu rurociągów lub 
urządzeń technicznych przy źródłach wody.  
Awaria zasilania w wodę może powstać w wyniku zakłócenia funkcjonowania ujęć wody lub 
wodociągu.  
Wszystkie miejscowości gminy objęte są systemem zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 
Sieć wodociągowa 
Wszystkie miejscowości gminy Zdzieszowice są kompleksowo zwodociągowane.  
Składa się na to: ogółem sieci - 85,190 km (w tym miasto – 33,8 km, Krępna 9.79 km, Rozwadza 
11,73 km , Jasiona 3,85 km, Oleszka 5,64 km, Żyrowa 5,58, Januszkowice 14,7 ), stacji uzdatniania 
wody - 3 szt (  przyłącza wodociągowe do budynków – 2 374 szt., a długość przyłączy 
wodociągowych  wynosi 2,8 km )  
Roczne zużycie wody przedstawia się następująco: miasto Zdzieszowice - 500.000 m3 - 
zabezpieczają stacje wody pitne : Aercelr Mittal  Zd-ce, gmina Zdzieszowice - 202.000 m3 z czego:
stacja w Raszowej - 105.000m3, stacja w Krępnej - 55.000m3, stacja w Oleszce – 42.000 m3

Wybudowanie Stacji w Raszowej i Krępnej rozwiązuje problem zabezpieczenia sołectw: 
Januszkowice, Rozwadza i Krępna w wodę. 
Stacja ujęcia wody pitnej w Oleszce poprzez urządzenia redukcyjno-ciśnieniowe 
zabezpiecza sołectwa Oleszka, Jasiona i Żyrowa. Istniejące stacje poboru wody  w pełni 
zabezpieczają potrzeby, a w przypadku awarii jednej lub dwóch stacji miejscowości przełączane są 
na stacje sprawną. Urząd posiada opracowany plan zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. 
Z kolei utrzymywanie w stałej gotowości zespołów ds. usuwania awarii (pogotowie wodociągowe, 
gazowe i ciepłownicze) pozwalają w krótkim czasie zminimalizować skutki powstałych zakłóceń 
komunalnych. Wszystkie ujęcia wody pitnej w gminie Zdzieszowice to ujęcia głębinowe, w związku z 

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

Legenda:

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.

5
4
3 x 
2
1

A B C D E

Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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powyższym nie zachodzi niebezpieczeństwo skażenia tych ujęć przypadkowymi zanieczyszczeniami. 
Z kolei system zabezpieczeń poszczególnych ujęć to odpowiednie zamknięcia oraz czujniki 
sygnalizujące niepowołane wtargnięcie do instalacji. Pozwala to na szybką reakcję w dyspozytorni i 
wyłączenia danego ujęcia (studni głębinowej) bez uszczerbku dla funkcjonowania całości. 
Typowe awarie na sieci wodociągowej czy zagrożenia wyłączenia zasilania energetycznego obiektów 
produkcyjnych nie wywołają zakażeń wody, ale spowodują czasowy jej brak, co zmusi odpowiednie 
służby i administrację publiczną do właściwego zabezpieczenia mieszkańców w wodę. 
Skutki zakłóceń w dostawie wody mogą być następujące: 
- w przypadku długotrwałych zakłóceń o dużym zasięgu może załamać się organizacja dowozu 
   wody - brak odpowiedniej liczby beczkowozów; 
- możliwość postawania chorób zakaźnych - w przypadku zatrucia wody lub jej spożywania z  
  niesprawdzonych źródeł; 
- zwiększona działalność służb medycznych; 
- konieczność nałożenia świadczeń rzeczowych i osobistych; 
- prawdopodobieństwo wystąpienia zamieszek - m.in. w sklepach, powodowane masowym 
  wykupywaniem wody pitnej, ale także w „ruchomych" punktach dystrybucji wody - stąd zwiększona     
  działalność służb porządkowych; wystąpienie konieczności organizowania i prowadzenia  
  ewakuacji doraźnej, co z kolei może wywołać zakłócenia komunikacyjne. 
Zagrożenia chemiczne i biologiczne, a także wynikające z rozszczelnienia instalacji do dawkowania 
środków chemicznych używanych podczas produkcji wody mogą spowodować nie tylko powstanie 
chorób zakaźnych ludzi i zwierząt, ale będą także miały wpływ na podaż wody dla mieszkańców i 
zabezpieczenie jej z innych źródeł (ze względu na zakaz produkowania skażonej wody), co wymagać 
będzie odpowiedniej organizacji i wprowadzenia ograniczeń. 
Klasyczne awarie na sieci wodociągowej czy zagrożenia wyłączenia zasilania energetycznego 
obiektów produkcyjnych nie wywołają zakażeń wody, ale spowodują czasowy jej brak, co zmusi 
odpowiednie służby i administrację publiczną do właściwego zabezpieczenia mieszkańców w wodę.

Przerwy w dostawach wody, jakie dotychczas miały miejsce na terenie miasta i  gminy, były przerwami 
krótkotrwałymi trwającymi awariami sieci wodociągowej maksimum  do kilku  godzin. 
Skutki zagrożenia: 
- bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. 
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena 
Ryzyka 

KATASTROFY KOMUNIKACYJNE I BUDOWLANE

10. 10.1 Katastrofy budowlane to niezmierzone i gwałtowne zdarzenia, które powoduje zniszczenie 
obiektu budowlanego lub jego części, a także związanych z nim elementów robót lub urządzeń. 
Pojęcie katastrofa budowlana używane w prawie budowlanym ma zakres węższy w związku 
z wykluczeniem z zakresu tego pojęcia szeregu przypadków. Wyłączeniu uległy zdarzenia, których 
skutki mogą być usunięte w postępowaniu określonym w przepisach prawa budowlanego.  
Nie jest więc katastrofą budowlaną:  
- uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub 
  wymiany; 
- uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami; 
- awaria instalacji. 
Na terenie gminy nie występuje zagrożenie katastrofy budowlanej jednak plany i procedury  
postępowania na wypadek   wystąpienia katastrofy budowlanej są opracowane.  
Do głównych przyczyn katastrof budowlanych należy zaliczyć: 
- błędy wykonawcze, 
- ukryte wady materiałów użytych do budowy, 
- zła eksploatacja, 
- wybuch gazu, 
- inne zdarzenia losowe, to niewielkie nasilenie ruchu, które  nie stwarza dużego zagrożenia. 
Ze względu na szeroki rozwój technologii budowlanych i zwiększającą się liczbę różnych budowli -
miejsce wskazania konkretnego regionu (miejsca) zagrożenia katastrofą budowlaną jest niezmiernie 
trudne. Jednakże, szczególnie narażone są miasta, co spowodowane jest bardziej dynamicznym 
rozwojem infrastruktury budowlanej (zwłaszcza powstawanie tzw. wysokościowców), ale także 
budownictwa przemysłowego. 

Skutki katastrof budowlanych mogą być następujące:  
- pozbawienie ludności i zakładów pracy podstawowych mediów do normalnego funkcjonowania  
- zniszczenie (zawalenie się) budowli technicznych (sieci energetycznych, gazowych, ciepłowniczych 
itp.) 

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

Legenda:

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.
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1

A B C D E

Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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- zagrożenie dla zdrowia i życia ludności i zwierząt, a w przypadku rozległych katastrof (zwłaszcza w  
  mieście)  
- zakłócenie procesu niesienia pomocy medycznej poszkodowanym; konieczność prowadzenia  
  ewakuacji oraz zapewnienia poszkodowanym warunków socjalno-bytowych, pomocy medycznej i  
  psychologicznej; 
- paraliż komunikacyjny w ruchu drogowym - o gęstej zabudowie  lub obiektów drogowo-mostowych – 
  stąd konieczność organizowania objazdów; degradacja środowiska,  
- utrudnienia administracyjne - w przypadku katastrofy budynków użyteczności publicznej, przede  
   wszystkim urzędów, banków,  
- możliwość spotęgowania zagrożenia poprzez powstanie pożarów (np. w wyniku wybuchu instalacji  
  gazowej); 
- znaczne straty materialne, zwłaszcza dotykające budowle drogowo-mostowe, czy w zakładach pracy 
   o ważnym znaczeniu dla regionu; 
- długoterminowe usuwanie strat i szkód oraz odtwarzanie budowli mających wpływ na funkcjonowanie 
  infrastruktury krytycznej oraz komunikację drogową i kolejową. 

Skutki zagrożenia: 
� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób; 
� możliwa konieczność ewakuacji ludności;
� zniszczenia w infrastrukturze transportowej;
� zniszczenia obiektów użyteczności publicznej, lokali mieszkalnych, miejsc pracy;
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka Ocena 
Ryzyka 

KATASTROFY KOMUNIKACYJNE I BUDOWLANE

10.2 Katastrofy drogowe – wypadki drogowe nie są rzadkością. Uczestniczą w nich kierowcy 
samochodów jak i piesi. Brawurowa jazda często kończy się źle, nie tylko dla niebezpiecznie jadącego 
kierowcy, ale także dla jego pasażerów oraz innych pojazdów na drodze czy pieszych. 
Układ drogowy Gminy Zdzieszowice tworzy droga wojewódzka nr 423 relacji Kędzierzyn-Koźle - Opole 
oraz sieć dróg lokalnych (gminnych)  i powiatowych (tab.15) w których skład wchodzą  : 
- autostrada A- 4                                             -    2.95 km, 
- droga wojewódzka nr 423                             -  11,24 km 
- droga powiatowe   w mieście Zdzieszowice -     4,84 km, drogi powiatowe poza miastem -  24,28 km, 
- drogi gminne w granicach miasta                 -   25,69 km, drogi gminne poza miastem      -  42,71 km, 
- drogi transportu rolnego                                -   87,3 km,  
- szlak wodny o międzynarodowym znaczeniu rzeki Odra - 25,0 km. 
Zestawienie dróg gminnych wynosi ogółem 68,4 km. 
W ostatnich latach nie odnotowano żadnych zdarzeń, które swoim charakterem wyczerpały by 
znamiona wypadku komunikacyjnego o charakterze katastrofy drogowej z udziałem wielu pojazdów, 
co nie wyklucza że takie zdarzenie może nastąpić w każdej chwili, gdyż natężenie ruchu z każdym 
rokiem się zwiększa z powodu zwiększania się liczby pojazdów przejeżdżających przez teren gminy, a 
zwłaszcza o zwiększonym tonażu. 
Najważniejszym istniejącym połączeniem drogowym przebiegającym przez województwo opolskie jest 
autostrada A4: Wrocław - Opole - Strzelce Opolskie - Katowice. Jest to trasa o znaczeniu 
strategicznym, która jest częścią III paneuropejskiego korytarza transportowego z Calais we Francji do 
Kijowa na Ukrainie.  
Polska jej część przebiega od Jędrzychowic na granicy z Niemcami przez Wrocław, Opole, Katowice, 
Kraków, Rzeszów do Korczowej na granicy z Ukrainą. Łączna długość ma ok. 650 km. 
Opolski fragment autostrady obejmuje Przylesie - Prądy - Nogawczyce i ma długość 88,4 km. Na tym 
odcinku istnieje 6 węzłów  łączących A4 z drogami krajowymi i wojewódzkimi. 
Katastrofy drogowe mogą wystąpić praktycznie w każdym rejonie. Można przyjąć, że duże katastrofy 
komunikacyjne powstaną w rejonach o zwiększonym natężeniu ruchu, które stanowią najważniejsze 
szlaki komunikacyjne województwa. 

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

Legenda:

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.
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1

A B C D E

Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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Skutki zagrożenia: 
� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób; 
� zniszczenia w infrastrukturze transportowej (drogi, mosty).
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena 
Ryzyka 

KATASTROFY KOMUNIKACYJNE I BUDOWLANE

10.3 Katastrofy kolejowe – występują stosunkowo rzadko. Kolej jest także środkiem transportu 
wykorzystywanym do przewozu osób i towarów.  

Przez gminę Zdzieszowice przebiega linia kolejowa: relacji Kędzierzyn Koźle Opole, 
-  przebieg linii kolejowych umożliwia bezpośrednie połączenia  w kierunku Katowic, Opola  
   Wrocławia i Kłodzka.  Skutki katastrof kolejowych: 
- w wyniku katastrofy kolejowej z udziałem pociągu lub pociągów osobowych może być duża liczba 
osób poszkodowanych (ofiar śmiertelnych, ale także ze znacznym uszczerbkiem zdrowia) – 
zwłaszcza jeśli katastrofa miała miejsce na stacji (dworcu), lub w terenie gęsto zabudowanym – 
może wystąpić konieczność organizowania  i prowadzenia ewakuacji; 

- utrudniony dojazd do miejsca katastrofy, a także dostęp do zdeformowanych wagonów, w których 
znajdują się osoby poszkodowane; 

- degradacja środowiska naturalnego w wyniku rozlanych cieczy ropopochodnych lub innych 
niebezpiecznych środków chemicznych;  

- długoterminowy paraliż ruchu kolejowego, zwłaszcza na newralgicznych odcinkach, co spowoduje z 
kolei konieczność kierowania pociągów innymi trasami, utrudniając tym samym ruch także na tych 
odcinkach – a w konsekwencji zniweczyć przyjęty rozkład jazdy;  

- mogą wystąpić znaczne straty materialne;  
   mogą dodatkowo powstać pożary, przede wszystkim w terenie lesistym (także  w rejonach o gęstej 
zabudowie), co może utrudniać prowadzenie akcji ratowniczej naziemnej. Jak dotychczas skutków 
takowego zagrożenia nie odnotowano. 
Ważną magistralą jest linia kolejowa Brzeg - Opole - Kędzierzyn-Koźle, która stanowi ważny szlak 
komunikacyjny, stanowiący część europejskich szlaków kolejowych. Uszkodzenie tego odcinka 
może utrudnić lub sparaliżować ruch kolejowy z południa na północ i ze wschodu na zachód w 
kierunku Wrocław - Katowice. 
Skutki katastrof kolejowych: 
-katastrofa kolejowa z udziałem pociągu lub pociągów osobowych może spowodować dużą liczbę 
osób poszkodowanych (ofiar śmiertelnych, ale także ze znacznym uszczerbkiem zdrowia) - 
zwłaszcza jeśli katastrofa miała miejsce na stacji (dworcu)  lub w terenie gęsto zabudowanym.  

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

Legenda:

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.

5
4
3
2
1 x 

A B C D E

Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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W takim przypadku może wystąpić: 
� konieczność organizowania i prowadzenia ewakuacji; utrudniony dojazd do miejsca katastrofy, a  
    także dostęp do zdeformowanych wagonów, w których znajdują się osoby poszkodowane; 
� degradacja środowiska naturalnego w wyniku rozlanych cieczy ropopochodnych lub innych 

      niebezpiecznych środków chemicznych; 
� długoterminowy paraliż ruchu kolejowego, zwłaszcza w newralgicznych odcinkach, co spowoduje  
    kierowanie pociągów na inne trasy , utrudniający tym samym ruch na tych trasach; 
� mogą wystąpić znaczne straty materialne; 
� mogą dodatkowo powstać pożary, przede wszystkim w terenie lesistym (także     w mieście w 

      rejonach o gęstej zabudowie), co może utrudniać prowadzenie akcji ratowniczej naziemnej, czy ją  
      uniemożliwiać. 

Biorąc pod uwagę analizę nasycenia przemysłu stosującego niebezpieczne substancje chemiczne 
oraz trasy kolejowe przewozu materiałów niebezpiecznych oraz trasy kolejowe najbardziej obciążone 
przewozem materiałów niebezpiecznych wynika, że na tle całego województwa najbardziej 
zagrożonym rejonem jest  rejo przemysłowy Zdzieszowice.. 

Skutki zagrożenia: 
� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób; 
� zniszczenia w infrastrukturze kolejowej; 
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena 
Ryzyka 

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY ZWIERZĄT

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

lat pięćdziesiątych. Był to jedyny jak dotąd przypadek choroby, która na terenie Polski i Europy nie 
stanowi obecne większego zagrożenia;

�pryszczyca – przypadki tej choroby były zarejestrowane w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku 
na terenie obecnego powiatu. Pryszczyca ostatni przypadek w 1971 roku . Nie stanowi  zagrożenia

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

Legenda:

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.
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A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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dla gospodarki województwa i kraju ze względu na fakt jej ciągłego występowania w krajach 
południowej Europy (Turcja) oraz Azji;

�klasyczny pomór świń – zarejestrowany i potwierdzony przypadek tej choroby miał miejsce w 
latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku na terenie obecnego powiatu.. Podobnie jak pryszczyca 
ta jednostka chorobowa nie stanowi  zagrożenia z uwagi na fakt jej występowania na terenie Europy 
i Azji;

�choroba pęcherzykowa świń – potwierdzone przypadki tej choroby miały miejsce w 1972. Jedyne 
zagrożenie  istnieje z jej przywleczenia z innych rejonów Europy świata;

�gruźlica bydła – najbardziej powszechna choroba u bydła i ludzi 
w okresie powojennym, która dzięki systematycznemu zwalczaniu poprzez badania monitoringowe 
została na terenie województwa wyeliminowana. Ostatni potwierdzony przypadek miał miejsce w 
1993 roku. Od 2009 roku Polska jest urzędowa wolna od gruźlicy bydła;

�bruceloza bydła – podobnie jak gruźlica jest chorobą odzwierzęcą. Jej ostanie przypadki 
rejestrowano na początku XXI  wieku. Od ubiegłego roku Polska jest krajem urzędowo wolnym od tej 
jednostki chorobowej;

�enzootyczna białaczka bydła – województwo opolskie jest urzędowo wolne od tej choroby od roku 
2017.

�wścieklizna zwierząt dzikich i domowych – bardzo powszechna 
i niebezpieczna choroba odzwierzęca. Od 1995 roku nie odnotowano przypadków wścieklizny w 
naszym województwie, a od 2015 roku brak szczepień u lisów. W Polsce jednak występuje i jest 
realne zagrożenia.

�zgnilec amerykański pszczół - jest chorobą bakteryjną atakującą pszczoły. Powoduje wymieranie 
czerwiu w plastrach. W 2020 roku odnotowano przypadki w woj. opolskim, gdzie utworzono strefy 
obszar zapowietrzony choroba zakaźną – miedzy innymi w gminie Gogolin.

�gąbczasta encefalopatia bydła – na terenie województwa odnotowano dotychczas tylko jeden
potwierdzony przypadek tej choroby  i było to w 2002 roku w powiecie kluczborskim w 2002  

    roku. Brak potwierdzeń o dalszych wystąpieniach tej choroby. 
Epizootie. 
Postępowanie w przypadku zagrożeń, które mogą wystąpić w gminie z punktu widzenia weterynarii 
ma wspólny mianownik. Nie dopuścić do powstania i rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych 
zwierząt i dążyć do szybkiej likwidacji ogniska choroby. Wszystkie poczynania powinny być 
prowadzone  z zachowaniem zasad dobrostanu zwierząt. Postępowanie z padłymi zwierzętami wynika 
z konieczności ochrony zdrowia ludzi i zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób wśród zwierząt. 
Padłe zwierzęta muszą być odbierane przez firmy utylizacyjne Urząd  Miejski Zdzieszowice posiada 
aktualną umowę z firmą utylizacyjną.
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena 
Ryzyka 

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE ORGANIZMU SZKODLIWEGO

12. Epidemie chorób grzybowych i inwazje szkodników mogą powodować: 
1) w roślinach uprawnych, drzewach i krzewach owocowych: 

� znaczne zmniejszenie plonów owoców, warzyw, zbóż i roślin okopowych lub nawet zupełne 
zniszczenie upraw (plonów); 

� zmniejszenie podaży owoców i warzyw na rynku lokalnym, a tym samym wzrost cen; 

� ograniczenie produkcji zwierzęcej (drobiu, trzody chlewnej) oraz produkcji mleka 

� utratę przydatności spożywczej dla ludzi, porażonych chorobami lub zaatakowanych przez 
szkodniki roślin uprawnych i konieczności przeznaczenia ich na paszę; 

� zmniejszenie planów w roku następnym. 
2) w krzewach, roślinach ozdobnych oraz lasach: 

� osłabienie kondycji drzew, krzewów i roślin, do zamierania włącznie; 

� znaczne ograniczenie (w stosunku do normalnych) przyrostów pędów. 
Zagrożenia masowego wystąpienia szkodników i chorób roślin warunkują czynniki klimatyczne 
występujące w regionie oraz specyfika prowadzonych upraw.  
Masowe wystąpienie chorób roślin na terenie gminy jest mało prawdopodobne ale nie można go 
wykluczyć. 
Produkcja roślinna na terenie gminy  jest stosunkowo zróżnicowana. Nie występują wielkie areały 
ziemi obsiane jednym rodzajem roślin uprawnych. Zagrożenie gminy jest podobne jak pozostałych 
rejonów kraju.  
Choroby roślin uprawnych mogą występować w całym kraju co roku  w zależności od występującej 
w okresie wegetacyjnym pogody, warunków zbioru i przechowywania plonów oraz stosowanej ochrony 
chemicznej.  
Te same zagrożenia występują na terenie ościennych województw. Choroby roślin mogą stanowić 
zagrożenie dla zdrowia ludności i zwierząt gospodarskich, spadku plonów roślin, obniżenia ich 
wartości kalorycznych, co w efekcie doprowadzić może do poważnych strat ekonomicznych. 
W przypadku, gdy skażone ziarno zbóż lub kukurydzy zostanie przetworzone na produkty spożywcze 
lub pasze – może dojść do zatruć ludności lub zwierząt.  

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

Legenda: 

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.

5
4
3
2 x 

1
A B C D E

Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena 
Ryzyka 

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE ORGANIZMU SZKODLIWEGO

 Oprócz chorób roślin mogą wystąpić również różnego rodzaju plagi m.in. komarów, kleszczy, os, 
szerszeni, myszy, szczurów, itp. Mogą doprowadzić do strat materialnych i do przenoszenia chorób na 
ludzi i zwierzęta. 
Skutki zagrożenia: 

� utrudnienia w dostępie do żywności; 

� zniszczenie upraw w gospodarstwach rolnych; 

� możliwe zniszczenia środowiska naturalnego. 
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena 
Ryzyka 

ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE

13. Miniona dekada unaoczniła całemu światu, iż problem terroryzmu coraz bardziej zaczyna odgrywać 
kluczowe znaczenie pośród wszelkiego typu zagrożeń cywilizacyjnych. Należy zauważyć, iż samo 
zjawisko terroryzmu nie jest czymś nowym. Znaczna większość działań grup terrorystycznych poza 
bezpośrednim spowodowaniem różnego rodzaju zagrożeń, jest odniesienie odpowiedniego efektu 
i rozgłosu. Dlatego też ośrodkami narażonymi na ataki terrorystyczne w pierwszej kolejności są duże 
skupiska ludzki, węzły komunikacyjne, zakłady czy obiekty o dużym znaczeni dla gospodarki danego 
regionu czy kraju. Terroryzm jest zjawiskiem podlegającym nieustannym zmianom a jego metody oraz 
strategie wymagają ciągłej obserwacji oraz przeciwdziałania w skali globalnej oraz lokalnej.  
Na terroryzm narażone są szczególnie kraje należące do koalicji antyterrorystycznej. 
Celem oddziaływań przez grupy przestępcze mogą stać się obszary, obiekty i urządzenia ważne dla 
bezpieczeństwa publicznego, interesu gospodarczego państwa, obronności.  
Na terenie gminy i gminy obiektami, które mogą być w kręgu zainteresowania terrorystów są:  

� budynki administracji samorządowej, szkoły, bank, ujęcia wody, wodociąg, 

� urządzenia telekomunikacyjne, pocztowe i inne, 

� zakłady produkcji żywność takie jak piekarnie, ubojnia. 
Brak koncentracji dużych skupisk ludzkich oraz obiektów o szczególnym charakterze dla gospodarki 
narodowej lub obronnej czynią, iż prawdopodobieństwo wystąpienia działań terrorystycznych jest 
znikome. 

Skutki zagrożenia: 

� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia; 

� skażenie biologiczne lub chemiczne powodujące masową liczbę zatruć; 

� możliwość paniki wśród ludności; 

� zniszczenia w infrastrukturze komunalnej i transportowej; 

� skażenie gleby, powietrza, wód powierzchniowych. 

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

Legenda: 

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.

5
4
3
2 x 

1
A B C D E

Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena 
Ryzyka 

AWARIA SIECI TELEINFORMATYCZNYCH

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

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

Legenda: 

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.

5
4
3
2 x 

1
A B C D E

Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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Lp. Szczegółowa charakterystyka zagrożeń gminy - mapa ryzyka 
Ocena 
Ryzyka 

STRAJKI, ZAMIESZKI I DEMONSTRACJE

15. Głównymi zdarzeniami zakłócającymi bezpieczeństwo i porządek publiczny są protesty społeczne oraz 
zakłócenie bezpieczeństwa podczas meczów piłkarskich i imprez masowych. Do zakłócenia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego może dojść w wyniku protestu grup społecznych nie 
zadowolonych z warunków pracy i płacy. Możliwe są również zbiorowe zakłócenia porządku 
publicznego o różnej skali /zamieszki, burdy uliczne/ prowadzące do dewastacji i niszczenia mienia, 
stwarzające zagrożenie życia i zdrowia dla wielu ludzi oraz wywołujące panikę wśród lokalnej 
społeczności. 
Sytuacje, które powodują lub też mogą nieść za sobą zagrożenie życia, zdrowia i mienia mieszkańców 
mogą być zakłócenia porządku publicznego spowodowane: 

� zgromadzeniami, manifestacjami; 

� protestami społecznymi. 
Zakłócenia porządku publicznego ze względu na charakter gminy mogą dotyczyć głównie grupy 
zawodowej rolników i mogą mieć podłoże ekonomiczne.  
W zdarzeniach tych najczęściej uczestniczą ludzie o zróżnicowanym nastawieniu i determinacji, 
zazwyczaj poprzez swoje działania chcą wyrazić swój sprzeciw lub dezaprobatę bądź też chcą 
zaistnieć. Wiele osób znajdujących się w ich kręgu działa nieświadomie. Jednocząc i identyfikując się 
z grupą czują się bezkarni i niewidoczni. 
Ryzyko wystąpienia zdarzenia o charakterze protestów społecznych jest bardzo małe i ograniczać się 
będzie prawdopodobnie do blokad dróg i budynków administracyjnych. 

Skutki zagrożenia: 

� bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (również pośrednio w wyniku utrudnionego 
dostępu do systemu opieki zdrowotnej); 

� okresowe utrudnienia w przemieszczaniu się; 

�  zagrożenie zakłócenia porządku publicznego; 

� możliwość uszkodzenia i dewastacji mienia i infrastruktury; 

� zakłócenia w infrastrukturze komunikacyjnej. 

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

Legenda: 

Skutki dla ludności,  środowiska, mienia  
i infrastruktury.

Prawdopodobieństwo wystąpienia 
zagrożenia.
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1
A B C D E

Skutki dla ludzi

A - nieistotne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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Mapa ryzyka 

Legenda: 

Prawdopodobieństwo                    Prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia.  

5

4

9.1 ZAKŁÓCENIA W 
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EKOLOGICZNE 
9.5 ZAKŁÓCENIA W 
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CIEPLNEJ 
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WYSTĄPIENIE ORGANIZMU 
SZKODLIWEGO 
13. ZAGROŻENIE 
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SKUTKI DLA LUDNOŚCI, ŚRODOWISKA, MIENIA INFRASTRUKTURY

A - minimalne

B – małe

C – średnie

D - duże

E - ekstremalne

1 Bardzo rzadkie

2 Rzadkie

3 Możliwe

4 Prawdopodobne

5 Bardzo prawdopodobne
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2.  Mapy zagrożeń 

Lp. Tytuł mapy

1 Zagrożenie powodziowe gminy  ( podtopienia)

2  Zagrożenie pożarowe gminy 

3 Huraganowe wiatry/trąba powietrzna 

4  Sieć dróg gminy

5  Linia kolejowa przewozu materiałów niebezpiecznych przez teren gminy 

6  Zagrożenie gminy awarią elektrowni jądrowych

7  Trasy przewozu materiałów  niebezpiecznych przez teren gminy

8  Obiekty narażone na ataki terrorystyczne 

9. 
  Prognozowane zasięgi stref skażeń promieniotwórczych od obiektów  
  energetyki jądrowej państw sąsiednich

PROGNOZOWANE ZASIĘGI STREF SKAŻEŃ PROMIENIOTWÓRCZYCH 
OD OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ PAŃSTW SĄSIEDNIC
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1. Zagrożenie powodziowe gminy ( okolice sołectwa Januszkowice ) 
    Zagrożenie powodziowe gminy ( okolice sołectw  Rozwadza i Krępna ) 
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2. Zagrożenie pożarowe gminy 

Zagrożenie pożarowe      
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3.Huraganowe wiatry/trąba powietrzna 

SILNY  WIATR

Stopień zagrożenia 
1 

54km/h< Vśr≤72km/h 
tj. 15m/s<Vśr≤20m/s 

lub w porywach  
72km/h V≤90 km/h 
tj. 20m/s< V ≤25m/s 

Uszkodzenia budynków,  
dachów, szkody w drzewostanie, łamanie 
gałęzi i drzew; utrudnienia komunikacyjne. 
Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia  
komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej

Stopień zagrożenia 
2 

72km/h< Vśr≤92km/h 
tj. 20m/s<Vśr≤25m/s 

lub w porywach 
90km/h V≤115 km/h 
tj. 20m/s< V ≤25m/s 

Uszkodzenia budynków, dachów; łamanie 
i wyrywanie drzew z korzeniami; 
utrudnienia w komunikacji; uszkodzenia 
linii napowietrznych. Zalecana ostrożność, 
potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju 
sytuacji pogodowej

Stopień zagrożenia 
3 

Vśr≤90km/h 
tj. Vśr≤25m/s 

lub w porywach  
V>115 km/h tj. V> 32m/s 

Niszczenie zabudowań, zrywanie dachów; 
niszczenie linii napowietrznych, duże 
szkody w drzewostanie; znaczne 
utrudnienia w komunikacji; zagrożenie 
życia. Zalecana najwyższa ostrożność, 
potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju 
sytuacji pogodowej
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4.Sieć  dróg gminy 

        Drogi  

      Gminne 

       Droga 

 Wojewódzka

423 
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5. Linia kolejowa materiałów niebezpiecznych 

Linia kolejowa E30        

Opole - Kędzierzyn
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6.Zagrożenia awariami  elektrowni jądrowych 
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             7. Trasy przewozu materiałów niebezpiecznych 

Trasa

        przewozu 

materiałów
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8.Obiekty narażone na ataki terrorystyczne 

Komisariat  
Policji,

Arcelor 
Mittal

Urząd Miejski  
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9.PROGNOZOWANE ZASIĘGI STREF SKAŻEŃ  
PROMIENIOTWÓRCZYCH OD OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ 

PAŃSTW SĄSIEDNICH 

LEGENDA 

IGNALINO 

ROWNO 

CHMIELNICKI 

BOHUMICE 

Maksymalne zasięgi stref skażeń 
promieniotwórczych od elektrowni 
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       3. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego  
w formie siatki bezpieczeństwa.  
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Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego  – siatka bezpieczeństwa dla poszczególnych faz zarządzania 
kryzysowego  

ZAGROŻENIE

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH JEDNOSTKI PODLEGŁE I INNE 

KATASTROFY NATURALNE 

POWÓDŹ 

zapobieganie 
Wody 

Polskie 

przygotowanie 

reagowanie PSP 

odbudowa 

POŻARY 

zapobieganie PSP 

przygotowanie PSP 

reagowanie PSP 

odbudowa 

HURAGANOWY WIATR/ TRĄBA 
POWIETRZNA 

zapobieganie 

przygotowanie 

reagowanie PPSP

odbudowa PINB 
Dost. 

energii 

MRÓZ I OPADY ŚNIEGU 

zapobieganie 

przygotowanie 

reagowanie 

odbudowa 
Dost. 

energii 

SUSZA I UPAŁ 

zapobieganie RZGW 

przygotowanie 

reagowanie 

odbudowa 
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ZAGROŻENIE

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH JEDNOSTKI PODLEGŁE I INNE 

AWARIE TECHNICZNE 

SKAŻENIA CHEMICZNO - 
EKOLOGICZNE 

zapobieganie WIOŚ 

przygotowanie WIOŚ 

reagowanie PSP 

odbudowa 

ZDARZENIA RADIACYJNE 

zapobieganie 

przygotowanie Wojewoda 

reagowanie Wojewoda 

odbudowa 

KATASTROFY BUDOWLANE 

zapobieganie PINB 

przygotowanie PINB 

reagowanie PINB 

odbudowa 

KATASTROFY DROGOWE 

zapobieganie Zarąd Dróg 

przygotowanie 
PSP/Policja/Zarząd 

Dróg 

reagowanie 
Zarząd 

Dróg/Policja 

odbudowa 

KATASTROFY KOLEJOWE 

zapobieganie PKP 

przygotowanie PKP 

reagowanie PSP/Policja PKP 

odbudowa PKP 

AWARIE SIECI 
TELEINFORMATYCZNYCH 

zapobieganie Policja 

przygotowanie Policja 

reagowanie Policja 

odbudowa Policja 
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ZAGROŻENIE

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH JEDNOSTKI PODLEGŁE I INNE 

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU PALIW, ENERGII, GAZU I WODY 

ZAKŁÓCENIA W 
DOSTARCZANIU ENERGII 

zapobieganie 
Dostawca 

Energii 

przygotowanie 
Dostawva    

  Energii 

reagowanie 
Dostawca 

Energii 

odbudowa 
Dostawvca 

Energii 

ZAKŁÓCENIA W 
DOSTARCZANIU    PALIW 

zapobieganie Wojewoda 

przygotowanie Wojewoda 

reagowanie Wojewoda 

odbudowa Wojewoda 

ZAKŁÓCENIA W 
DOSTARCZANIU  GAZU 

zapobieganie 
Dostawca 

Gazu 

przygotowanie 
Dostawca  

Gazu 

reagowanie 
Dostawca 

Gazu 

odbudowa 
Dostawca 

Gazu 

ZAKŁÓCENIA W 
DOSTARCZANIU ENERGII 

CIEPLNEJ 

zapobieganie 
Dostawca 

Ciepła 

przygotowanie 
Dostawva 

Ciepła 

reagowanie 
Dostawva 

Ciepła 

odbudowa 
Dostawva 

Ciepła 

ZAKŁÓCENIA W 
DOSTARCZANIU WODY 

zapobieganie 

przygotowanie 

reagowanie 

odbudowa 
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ZAGROŻENIE

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH JEDNOSTKI PODLEGŁE I INNE 

ZAGROŻENIA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNE 

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE                  
I EPIDEMIA 

zapobieganie PSSE 

przygotowanie PSSE 

reagowanie PSSE 

odbudowa PSSE 

ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA 
LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY 

ZWIERZĄT 

zapobieganie PLW 

przygotowanie PLW 

reagowanie PLW 

odbudowa 

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA 
LUB WYSTĄPIENIE ORGANIZMU 

SZKODLIWEGO 

zapobieganie WIORiN  

przygotowanie WIORiN  

reagowanie WIURIN  

odbudowa WIORIN  

ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO ORAZ TERRORYSTYCZNE

ZAGROŻENIA 
TERRORYSTYCZNE 

zapobieganie 
Policja 

ABW 

przygotowanie 
Policja 
ABW 

reagowanie 
Policja 

ABW 

odbudowa Policja  

STRAJKI, ZAMIESZKI  
I DEMONSTRACJE 

zapobieganie Policjas  

przygotowanie Policja  

reagowanie Policja  

odbudowa Policja  
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LEGENDA: 

  -  podmiot wiodący 

  - podmiot wspomagający 

  - podmiot nieuczestniczący 

PINB                         – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
WIORiN                   – Wojewódzka  Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa; 
PLW                           Powiatowy Lekarz Weterynarii; 
PSSE                         – Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna w Krapkowicach; 
WIOŚ                        – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska; 
RZGW                      – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej; 
PSP                           – Państwowa Straż Pożarna; 
Dostawca energii   – Tauron Dystrybucja S.A; 
Dostawca Gazu      – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; 
Wody Polskie          – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
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ZADANIA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH JEGO FAZACH 

ZAPOBIEGANIE 

Działania 
uprzedzające, 

eliminujące lub 
redukujące 

prawdopodobieństwo 
wystąpienia sytuacji 
kryzysowej albo w 
znacznym stopniu 
ograniczające jej 

skutki 

� analiza zagrożeń i ich monitorowanie, 
� ocena wrażliwości społeczeństwa na 

zagrożenia, 
� ocena możliwych strat ludzkich, mienia                    

i infrastruktury, 
� wspieranie badań stosowanych, 
� uświadamianie społeczeństwa                                  

i powszechna edukacja w zakresie 
przeciwdziałania zagrożeniom, 

� racjonalne planowanie 
zagospodarowania przestrzennego, 

� określenie zasad oraz sposobów kontroli 
i nadzoru  

PRZYGOTOWANIE 

Podejmowanie działań 
planistycznych 

dotyczących sposobu 
reagowania w 

przypadku wystąpienia 
sytuacji kryzysowej 

oraz działań mających 
na celu przygotowanie 
zasobów sił i środków 

niezbędnych do 
efektywnego 
reagowania

� opracowanie planu zarządzania 
kryzysowego, 

� ewidencja zasobów specjalistycznych 
sił i środków reagowania, 

� określenie zasad obiegu informacji, 
� określenie systemów monitorowania, 

alarmowania i ostrzegania, 
� uświadamianie społeczeństwa                                 

i powszechna edukacja w zakresie 
prawidłowych zachowań przed                               
i w czasie sytuacji kryzysowych, 

� doskonalenie służb, 
� organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

ćwiczeń i treningów w zakresie 
reagowania na potencjalne zagrożenia 

ODBUDOWA 

Realizacja zadań 
mających na celu 

przywrócenie 
zdolności reagowania 

oraz odtwarzania 
kluczowej dla 

funkcjonowania 
danego obszaru 

infrastruktury, tak aby 
była mniej wrażliwa na 

kolejne zdarzenia 
krytyczne  

REAGOWANIE 

Uruchomienie działań 
mających na celu 

udzielanie pomocy 
poszkodowanym, 

zahamowanie rozwoju 
występujących 
zagrożeń oraz 

ograniczenie strat                          
i zniszczeń 

� uruchomienie procedur reagowania 
kryzysowego, 

� uruchomienie sił i środków, 
� zapewnienie sprawnego obiegu informacji, 
� zorganizowanie punktu kontaktowego 

(informowanie ludności), 
� uruchomienie systemów ostrzegania                          

i alarmowania, 
� zapewnienie opieki medycznej, 
� ewakuacja prewencyjna ludności, 
� wnioskowanie o ewentualną pomoc 

zagraniczną, 
� wsparcie działań przez Siły Zbrojne RP, 
� udział organizacji społecznych  

i humanitarnych, 
� uruchomienie pomocy społecznej                                                

i psychologicznej, 
� stworzenie doraźnych warunków do 

przetrwania osób poszkodowanych 

� szacowanie szkód, 
� odtworzenie kluczowej infrastruktury 

telekomunikacyjnej, energetycznej, 
paliwowej, transportowej i dostarczania 
wody, 

� zapewnienie opieki medycznej                                    
i rehabilitacji, 

� zapewnienie długofalowej pomocy 
społecznej osobom poszkodowanym, 

� przyznawanie i wypłacanie zasiłków                         
i odszkodowań, 

� odtworzenie i uzupełnienie zapasów                            
i gotowości służb, 

� rozliczenie kosztów działań, 
� inicjatywa legislacyjna, 
� przygotowanie sprawozdań i raportów, 
� modyfikacja i aktualizacja procedur 

reagowania 
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3.1 Zadania instytucji wiodących i instytucji pomocniczych 

Ogólne zadania instytucji wiodących. 
Instytucja wiodąca pełni rolę organizatora działań odpowiedzialnego za reagowanie w przypadku wystąpienia konkretnego zagrożenia. 
Do jej podstawowych zadań należy: 

� pełnienie funkcji organizatora (szefa) operacji; 
� opracowanie oraz aktualizacja planów operacyjnych na wypadek zaistnienia zagrożenia; 
� opracowywanie propozycji decyzji oraz potrzeb w zakresie sił i środków niezbędnych dla prowadzenia akcji ratowniczej z innych  
    instytucji  w ramach współdziałania; 
� zapewnienie ekspertów i doradztwa dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 
� utrzymywanie kontaktu ze środkami masowego przekazu, opracowywanie i przekazywanie komunikatów dla ludności o sposobach  
   zachowania się oraz meldunków dla Przewodniczącego Zespołu o przebiegu akcji; 
� organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń w celu sprawdzenia i weryfikacji opracowanych procedur postępowania. 

Ogólne  zadania  instytucji  pomocniczych. 
Do podstawowych zadań instytucji pomocniczych, wspomagających działania należy 
� merytoryczne (zgodne z kompetencjami) wsparcie działań instytucji wiodących; 
� koordynacja specjalistycznych, zgodnych z kompetencjami działań wsparcia oraz pomocy w tym zakresie; 
� przygotowanie procedur powiadamiania i alarmowania własnych sił; 
� udział w opracowaniu i aktualizacji w zakresie kompetencyjnym „Gminnego Planu  Zarządzania Kryzysowego” oraz opracowanie materiałów 

uzupełniających do planu   (załączników, schematów, aneksów) określających szczegółowe procedury działania; 
� zapewnienie monitorowania zagrożeń oraz udziału jednostek organizacyjnych w systemie powiadamiania i alarmowania; 
� udostępnienie środków łączności na potrzeby powiadamiania i alarmowania oraz zarządzania i współdziałania w sytuacjach kryzysowych; 
� powołanie i przeszkolenie grup (zespołów) kryzysowych oraz przygotowanie ośrodków koordynacyjnych na wypadek kryzysu; 
� nadzór nad szkoleniem, wyposażeniem i utrzymaniem w gotowości  podległych  (nadzorowanych) sił i środków przeznaczonych do 

działania w sytuacjach zagrożeń; 
� udział w szkoleniach i ćwiczeniach opracowywanych przez instytucje wiodące oraz  organizacja szkoleń i ćwiczeń własnych w celu 

przygotowania i doskonalenia personelu do działań w sytuacjach kryzysowych oraz celem sprawdzenia i weryfikacji opracowanych  
procedur; 

� wyznaczenie przedstawicieli do sztabu akcji oraz zapewnienie ekspertów dla instytucji wiodących. 
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4. ZESTAWIENIE SIŁ I ŚRODKÓW PLANOWANYCH DO 
WYKIORZYSTANIA W SYTUACJACH KRYZYSOW
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4.1. Finansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego na szczeblu Gminy. 
1) Finansowanie z budżetu gminy.
Zgodnie z art. 26. ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na 
poziomie gminnym planuje się w ramach budżetu gminy. Wydatki z budżetu gminy 
planowane  na zadania zarządzania kryzysowego (zakupy i usługi służące realizacji tych 
zadań) powinny być ujmowane dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa”, rozdział 75421 „Zarządzanie kryzysowe”. W tym rozdziale należy 
planować. 
2) Dotacje z budżetu państwa. 
Na realizację zadań zarządzania kryzysowego zleconych z zakresu administracji 
rządowej, jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje 
celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań. Ponadto na dofinansowanie 
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego jednostki samorządu terytorialnego 
mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa. Zasady otrzymywania i rozliczania 
dotacji, o których mowa powyżej określają przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych i ustawy z dnia   13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego.  
3) Rezerwa celowa tworzona w budżecie gminy. 
W budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację 
zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% 
wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki 
inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. 
Rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego należy zaplanować w 
dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, § 481 
„Rezerwy”. 
4) Uruchamianie rezerwy celowej. 
Kierownik  Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, wnioskuje do 
Burmistrza Zdzieszowic o uruchomienie rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe z 
przeznaczeniem na pokrycie kosztów poniesionych podczas prowadzenia działań 
przeciwpowodziowych. Rezerwa zostaje uruchomiona na podstawie zarządzenia 
Burmistrza Zdzieszowic, które przygotowuje Skarbnik Gminy Zdzieszowice.  
1. Siły i środki gminnych jednostek OSP; 
2. Siły i środki Straży Miejskiej; 
3.        Siły i środki Miejsko –Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej; 
4.        Siły i środki  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji; 
5.        Siły i Środki Wodociągi i Kanalizacji Spółka z o.o.; 
6.        Siły i środki pracowników Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania  
           Kryzysowego; 
7. Sprzęt i wyposażenie magazynu OC: 
8. Sprzęt i wyposażenie magazynu przeciwpowodziowego; 
9. Sprzęt i wyposażenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 
10. Dodatkowe środki transportowe i maszyny planowane do użycia; 
11. Siły i środki gminnych formacji OC. 
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Ponadto w sytuacji kryzysowej na terenie gminy działać będą siły i środki służb i inspekcji: 
1. Siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – dysponowane na  

podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. 
2. Siły i środki Policji – dysponowane zgodnie z procedurami działania Policji. 
3. Siły i środki inspekcji: 
    a) Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; 
    b) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej; 
    c) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. 
Sprzęt i wyposażenie wymienionych służb i inspekcji zgodnie z etatami, tabelami 
należności oraz innymi dokumentami określającymi potrzeby poszczególnych jednostek.  
4.2.Siły i środki wykorzystywane do działań kryzysowych na terenie Gminy. 
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4.2.Siły i środki wykorzystywane do działań kryzysowych na terenie Gminy. 

Siły i środki gminne 
podporządkowane lub 

uruchamiane przez Burmistrza 

Siły i środki innego 
podporządkowania 

Referat Spraw Obyw. i 
Zarządz. Kryzysowego 

Magazyn OC i 
przeciwpowodziowy

Sprzęt i wyposażenie 
GZZK 

Gminny Zespół 
Zarządzania 
Kryzysowego 

Straż Miejska 

Gminne Jednostki OSP 

Siły i środki pozyskane 
na podstawie umów i 

porozumień

Formacje Obrony 
Cywilnej 

Świadczenia osobiste i 
rzeczowe 

Organizacje społeczne, 
wolontariat 

Komenda Powiatowa 
Policji 

Komenda Powiatowa 
PSP 

Powiatowa Stacja 
Sanitarno-

Epidemiologiczna 

Powiatowy Nadzór 
Budowlany 

Ratownictwo Medyczne 

Powiatowy Lekarz 
Weterynarii 

Powiatowy i Wojewódzki 
Zespół Zarządzania  

Kryzysowego 

Pododdziały wojskowe 

Siły i środki funkcjonujące na co dzień Siły i środki rozwijane w razie konieczności 
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4.3. Sprzęt i wyposażenia gminnych jednostek OSP

4.3.1. Siły i środki Ochotniczych Straży Pożarnych (będących w KSR-G) 

Jednostki włączone do KSR-G 
Grupa 

ratownictwa chemicznego 
ZSP 

Samochody 
ratownictwa gaśniczego 

OSP i ZSP Samochody 
ratownictwa           

chemicznego ZSP liczba 
jednostek 

OSP 

liczba 
jednostek 

ZSP 

łączna liczba 
strażaków 

liczba 
grup 

liczba 
strażaków 

lekkie średnie ciężkie 

2 0 45 0 0 2 3 0 0 

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

Jednostki OSP Samochody Pompy Agregat prądotwórczy 

Liczba jednostek 
Łączna liczba 

strażaków 
Lekki Średni Ciężki Do wody czystej Szlamowe Do 5 kW Powyżej 5kW 

3 57 3 4 0 6 3 3 2 

Grupa 
ratownictwa chemicznego 

ZSP 

Samochody 
ratownictwa gaśniczego 

 ZSP Samochody 
ratownictwa           
chemicznego 

ZSP liczba 
grup 

liczba 
strażaków 

lekkie średnie ciężkie 

0 30 2 2 1 0 
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   4.3.3  Ochotnicza Straż Pożarna – umiejscowienie  

Nazwa  jednostki 
Typ  sekcji 

/służby/ 
Adres  

Nr. telefonu /faxu 

telefon fax 

1 2 3 4 5

Ochotnicza  Straż Pożarna Ratowniczo-gaśnicza 
Januszkowice  

ul. Wypoczynkowa  2 
brak brak 

Ochotnicza  Straż Pożarna Ratowniczo-gaśnicza 
Jasiona  

 ul. Główna 25a 
brak brak 

Ochotnicza Straż Pożarna Ratowniczo-gaśnicza 
Krępna  

ul. Jasiońska 11a 
brak brak 

Ochotnicza Straż Pożarna Ratowniczo-gaśnicza 
Rozwadza  

ul. Szkolna 36 
brak brak 

Ochotnicza Straż Pożarna Ratowniczo-gaśnicza 
Żyrowa  

ul. Wojska Polskiego 14a 
brak brak 

      4.3.4   Wykaz sprzętu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych do prowadzenia akcji ratowniczych 

           1. OSP Januszkowice  - łódź motorowa  „Flamingo” 
                                               - motopompy P05  szt. 2 i TOHATSU 16/8 
                                               - motopompa pływająca „Niagara” 
                                               - spalinowa piła do drewna oraz  do betonu i stali 
                                               - motopompa szlamowa i zanurzeniowa ( zatapialna) 
                                               - samochód gaśniczy STAR  200 GBA 
                                               - Ford Transit GLBA 
                                               - agregat prądotwórczy 
                                              -  nożyce e-drualic LUKAS 
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          2.   OSP Jasiona           - motopompy P05 
                                               - agregat prądotwórczy 
                                               - piła do betonu 
                                               - piła do drewna 
                                               - zestaw hydrauliczny do ratowania drogowego 
                                               - samochód gaśniczy STAR 244 GBA 25/16 
                                               - samochód  gaśniczy MAN TGM GBA 
                                               - samochód strażacki VW Transporter T5 

           3. OSP Krępna           - motopompa  P05  szt. 2 
                                              - motopompa z silnikiem Tahatsu, motopompa pływająca NIAGARA 
                                              - piła do drewna, piła do stali i betonu 
                                              - zestaw hydrauliczny LUKAS 
                                              - samochód gaśniczy Jelcz 244 GBA 
                                              - samochód strażacki VOLVO 
                                              - FS Lublin GLM 

           4. OSP Rozwadza      - motopompa  P05  szt. 2 
                                              - motopompa spec.poż. Ch-25 
                                              - agregat prądotwórczy 
                                              - piła do drewna, piła do stali i drewna 
                                              - zestaw hydrauliczny LUKAS 
                                              - samochód gaśniczy Jelcz 008 GBM 
                                              - Ford Transit GLBA 

                       5. OSP Żyrowa         - motopompa  P05  szt. 2 
                                             - motopompa P07, pompa zanurzeniowa ( zatapialna)  
                                             - piła do drewna, piła do stali i betonu 
                                             - agregat prądotwórczy 
                                             - nożyce e-drualic LUKAS 
                                             - samochód  gaśniczy  MAN TGM GBA 
                                             - Ford Transit 190 GLBA 
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4.4 Siły i środki Policji, Straży Miejskiej w Zdzieszowicach i Formacji Obrony Cywilnej 

4.4.1 Siły i środki Policji i Straży Miejskiej w Zdzieszowicach 

Nazwa i adres jednostki Telefon służby dyżurnej Środki transportu: 
Ilość osób przewidzianych do użycia  w sytuacjach 

kryzysowych  
- gotowość 

2 3 4 5 

Straż Miejska 
w Zdzieszowicach 

Zdzieszowice, ul. Chrobrego 34 

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

Pojazd służbowy marki Opel 3 osoby – gotowość – 4 godziny 

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

tel . 47 862 63 00 / 302 Pojazdy służbowe wg dyspozycji 
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4.4.2 Sprzęt i wyposażenie Straży Miejskiej w Zdzieszowicach 

Lp. Nazwa Jedn. miary Ilość Uwagi 

1 2 3 4 5 

1. Samochód osobowy szt. 1 

2. Radiostacja stacjonarna  szt. 0 

3. Radiostacja nasobna szt. 0 

4. Urządzenie głośnomówiące na samochodzie  kpl. 1 

5. Rowery  szt. 2 

6 Torba medyczna kpl. 0 

7. Monitoring wizyjny Zdzieszowic kpl. 1 27 kamer cyfrowych 
2 kamery automatyczne 
1 cyfrowa

8. Ręczny miotacz gazu szt. 3 

9. Pałki wielofunkcyjne szt. 3 

10. Aparat fotograficzny szt. 1 

11. Płotki - bariery szt. 0 

12 Kajdanki szt. 3 

13 Stan osobowy osoby 3 
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  4.4. 3 Zestawienie  Formacji  Obrony  Cywilnej 

NAZWA    FORMACJI 
Formacje o wyższym 

stopniu gotowości 
Formacje o podstawowym stopniu gotowości

Razem 
formacji 

 MIEJSCE 
FORMOWANIA RDA 

            Ratownictwo    p.powodziowe 

               Drużyna         p.powodziowa 

Terenowe -  Urząd   Miejski 1 3 4 

Razem 1 3 4 

Ogółem 1 3 4 



96 

4.5 Siły i środki Miejsko-Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej w Zdzieszowicach 

Nazwa i adres jednostki Telefon służby dyżurnej Zasoby  
Ilość osób przewidzianych do użycia  w sytuacjach 

kryzysowych  
- gotowość 

2 3 4 5 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

w Zdzieszowicach 
Zdzieszowice ul.Góra ŚW.Anny 21B/2 

    tel.       77 474 97 01-02 
 e-mail: ops@zdzieszowice.pl 

Pracownik socjalny – 6 osób 

Pracownicy biurowi – 10 osób 

Pracownicy usług opiekuńczych –9 osób 

Pracownik świetlicy  – 1 osoby 

Instruktor  kulturalno - oświatowy – 4 osoby

                       5  osoby – gotowość – 4 godziny 

4.6 Siły I Środki Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  w Zdzieszowicach 

Nazwa i adres jednostki Telefon służby dyżurnej Środki transportu/ zasoby  
Ilość osób przewidzianych do użycia  w sytuacjach 

kryzysowych  
- gotowość

2 3 4 5 

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i 
Rekreacji w Zdzieszowicach  

 47-330 Zdzieszowice ul. Powstańców 
Śląskich 7 

77 484 23 92 
Samochód  ciężarowy do 3.5 t  marki Mercedes 

Pracowników - 23 osób 
10 osób – gotowość – 4 godziny 
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4.7Siły i środki Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Zdzieszowicach

Nazwa i adres jednostki Telefon służby dyżurnej Środki transportu: 
Ilość osób przewidzianych do użycia  w sytuacjach 

kryzysowych - gotowość 

1 2 3 4 

 Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. 
w Zdzieszowicach 

47-330 Zdzieszowice ul. Wschodnia 2 

Sekretariat :         77 544 59 41 

Alarmowy :          692 327 425 

Pani Prezes :       534 711 074 

Sam. Ciężarowy pow. 3.5 tony – szt. 3 

Sam. Ciężarowy do 3.5 ton -  7 szt. 

Ciągnik rolniczy  - szt. 5 

Przyczepy rolnicze – szt. 2 

Koparko-ładowarka – szt. 2 

Koparka gąsienicowa  szt.. 1 

Agregat prądotwórczy – za. 3 

Brak pojazdów cysterny do przewozu wody  pitnej / 
możliwość wypożyczenia z Kędzierzyna-Koźla. 

Samochody ciężarowe i ciągniki rolnicze mogą być 
wykorzystane  do dowozu pitnej w kontenerach.

5 osób – gotowość – 4 godziny 

4.8 Siły i środki  Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

Lp. Siły i środki Miejsce dysponowania Uwagi 

1. Radiotelefon MOTOROLA GM 330. 

Urząd Miejski w Zdzieszowicach, Pokój nr A- 109 
Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

Wykorzystywany w sieci radiowej Wojewody 

2. Radiotelefon MOTOROLA MC2 130 (3 sztuki) Wyposażenie patrolu pieszego 

3. Syrena elektroniczna DSE 600S 
Współpracuje z syreną elektroniczną DSE 600S 

4. Telefon/ fax stacjonarny  nr      77 40 64 400 Przyłącze zewnętrzne (automatyczna sekretarka) 

5. Telefon stacjonarny         nr      77 40 64 448 i 49 Sieć wewnętrzna 

6. DSP-15oc Podłączony do syreny elektronicznej DSE 600S 

7. Telefon komórkowy nr  brak ( użyczenie) 

8. Wyposażenie patrolu samochodowego (użyczenie) ( użyczenie) 
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4.9 Sprzęt i wyposażenie magazynu  OC i przeciwpowodziowego 

4.9.1Sprzęt obrony cywilnej zgromadzony w magazynie Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach 

L.p. Nazwa  sprzętu j. m. Stan ogółem Uwagi 

1 Maska p. gazowa filtracyjna MP-5 Kpl. 0  

2 Kompas AK szt. 0  

3 Lornetka pryzmatyczna 6x30 Szt. 0  

4 Mundur ćwiczebny OC – męski kpl 0  

5 Regały magazynowe szt. 0  

6 Buty kwaso-ługoodporne para 0  

7 Rękawice ochronne para 0  

8 Filtropochłaniacz A2B2F2K2P szt. 0  
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4.9.2 Sprzęt zgromadzony w magazynie przeciwpowodziowym Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach 

L.p. Nazwa sprzętu j.m Stan ogółem uwagi 

1 Worek na piasek szt. 6300 

Urząd Miejski 
w Zdzieszowicach 

2 Zapora przeciwpowodziowa ( średnica 400 mm, długość 10 m )  szt. 0 

3 Łopata szt. 10 

4 Buty gumowe  rybackie para 6 

5 Kilof „Oskar” szt. 3 

6 Siekiera  szt. 6 

7 Sztychówka szt. 10 

8 Plandeka ochronna (8 m X 12 m = 96 m 2) szt. 0 

9 Płaszcze pczeciwdeszczowe szt. 10 

10 Rękawice ochronne para 0 

11 Piasek tona 0 

12 kamizelka szt. 10 

13 Agregat prądotwórczy szt. 0 
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4.10 Wykaz dodatkowych sił i środków  planowanych do użycia 

Lp. Rodzaj pojazdów/ 
obiektów

Ilość Własność Charakter działań Podstawa użycia

1 2 3 4 5 6 
1. Samochód osobowy 1 Inter –Tour 

Joachim Fait 
Zdzieszowice Ewakuacja osób 

Porozumienie 
ustne 2. 

Bus 
2 

3. 
Autobus 

1 
Krzysztof Ocipiński „Wegatur” 

Usługi Transportowe 
Rozwadza 

Porozumienie 
ustne

4. Warsztat samochodowy z mechanikami 1kpl 
Przedsiębiorstwo remontowo-
Produkcyjne ZK-rem Spółka z 

o.o. 

Naprawa samochodów i 
sprzętu 

Porozumienie 
ustne

5. 
Ośrodek Wypoczynkowy RUEDA w 
Januszkowicach 

1 Własność prywatna  
Zakwaterowanie 

 osób poszkodowanych 

Porozumienie 
ustne

6. Restauracja 1 

1. Restauracja Promień w 
Zdzieszowicach 

2. Restauracja Atmosfera w 
Zdzieszowicach 

Przygotowanie posiłków w 
syt. kryzys. 

Porozumienie 
ustne
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4.11 Siły i środki pozyskiwane w ramach Aglomeracji Opolskiej. 

W dniu 18 października 2016 roku podpisane zostało  Porozumienie w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów 
materiałowych i sprzętowych znajdujących się w dyspozycji stron Porozumienia w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie 
Aglomeracji Opolskiej  oraz wspólne działanie Partnerów na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania 
i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej  na lata 2015 – 2020. 
Sygnatariusze Porozumienia to: 

1) 21 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska; 
2) Powiat Opolski; 
3) Powiat Krapkowicki; 
4) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu; 
5) Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach; 
6) Komenda Miejska PSP w Opolu; 
7) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach; 
8) Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. 

W ramach podpisanego porozumienia Gminy zobowiązały się do udzielania sobie pomocy w zakresie posiadanych materiałów i sprzętu  w sytuacji 
wystąpienia na terenie Gminy zagrożenia  kryzysowego w tym powodzi.  
Sprzęt i materiały  będące w dyspozycji Gmin które mogą być użyczone w ramach porozumienia w razie wystąpienia powodzi to m.in.: 

1) Worki na piasek; 
2) urządzenia do napełniania worków piaskiem; 
3) geowłóknina; 
4) rękawy przeciwpowodziowe; 
5) pompy dużej wydajności; 
6) agregaty prądotwórcze; 
7) stacje uzdatniania wody; 
8) łóżka polowe; 
9) śpiwory. 

Pozyskanie sprzętu i materiałów od innej gminy może nastąpić po wykorzystaniu materiałów i sprzętu własnego oraz pozyskanych z magazynu 
przeciwpowodziowego Wojewody. 
Procedura dysponowania sil i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych znajdujących się w zasobach gmin na wypadek zaistnienia 
nadzwyczajnych zagrożeń została. 
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4.12 Pomoc Sił Zbrojnych. 

Jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, o ile inne przepisy nie stanowią 
inaczej, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do jego dyspozycji pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

Aby Wojewoda wystąpił do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o pomoc w sytuacji jeżeli zagrożenie występuje na terenie tylko gminy,  z 
wnioskiem do Wojewody o pomoc Sił Zbrojnych powinien zwrócić się Burmistrz (wzór wniosku załącznik nr 11)

Do zadań realizowanych przez wojsko należeć będzie: 

1) współudział w monitorowaniu zagrożeń; 
2) wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obszarze występowania zagrożeń; 
3) wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych; 
4) ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia; 
5) wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do czasowego przebywania ewakuowanej ludności w wyznaczonych 

miejscach; 
6) współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania zagrożeń; 
7) izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej; 
8) wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagrożonych obiektach budowlanych i zabytkach; 
9) prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub materiałów wybuchowych będących w zasobach Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
10) usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił i środków będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
11) likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych; 
12) usuwanie skażeń promieniotwórczych; 
13) wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej; 
14) współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych; 
15) udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarnohigienicznych i przeciwepidemicznych. 

Burmistrz zapewnia koordynację działań pododdziałów Sił Zbrojnych w realizacji powyższych zadań. Obejmuje ono przedsięwzięcia mające na 
celu sprawne włączenie oddziałów Sił Zbrojnych do realizacji zadań, z uwzględnieniem czasu i miejsca ich użycia oraz sposobu współdziałania z 
innymi podmiotami. 

Zadania dla pododdziałów Sił Zbrojnych Burmistrz przekazuje wyłącznie ich dowódcom. 

Dowodzenie pododdziałami Sił Zbrojnych odbywa się na zasadach określonych w regulaminach wojskowych i według procedur obowiązujących w 
Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Zabezpieczenie logistyczne skierowanych sił i środków SZ. 

Zabezpieczenie logistyczne działań realizowane jest na zasadach obowiązujących w SZ RP. Za organizację zabezpieczenia odpowiadają 
dowódcy  jednostek, a zapewniają je jednostki wojskowe, z których wydzielono żołnierzy i sprzęt techniczny.  

Żywienie żołnierzy -organizuje się w oparciu o stacjonarną bazę wojskową (stołówki, kasyna) lub cywilną (restauracje, stołówki szkolne),  
wskazaną przez właściwe organy administracji publicznej. W przypadku braku możliwości wykorzystania bazy stacjonarnej, żywienie  
organizowane jest w systemie polowym. Zaopatrywanie w produkty żywnościowe opiera się  o źródła miejscowe, wskazane przez władze 
administracji publicznej, 

Zakwaterowanie żołnierzy –organizowane w obiektach wojskowych (koszary wojskowe) lub w przypadku braku takiej możliwości - obiektach 
czasowo wydzielonych przez organy administracji publicznej (na zasadach określonych przez te władze). Przy braku możliwości zakwaterowania, 
należy zorganizować obozowiska polowe. Za porządek wewnętrzny, dyscyplinę i zapewnienie żołnierzom odpowiednich warunków bytowych w 
przydzielonych rejonach zakwaterowania odpowiada dowódca tej  jednostki, z której składu wydzielono żołnierzy  do udziału w operacji, 

Materiały pędne i smary (MPS) -uzupełniane w najbliższych lub wyznaczonych w tym celu jednostkach wojskowych  i składach MPS (na 
zasadach obowiązujących w SZ RP) lub w podmiotach gospodarczych wskazanych przez właściwe organy administracji  publicznej. Punkty 
tankowania śmigłowców wydzielonych do akcji organizują jednostki wydzielające ten sprzęt lub inne wyznaczone jednostki wojskowe, 

Uzbrojenie i sprzęt wojskowy, środki bojowe i materiałowe przeznaczone do użycia w akcji przechowuje się w magazynach stałych lub  
polowych, zgodnie z zasadami obowiązującymi w SZ RP, przy zapewnieniu wymaganego bezpieczeństwa i ochrony.

Obsługę techniczną oraz remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego organizuje się w oparciu o najbliższe lub wyznaczone jednostki  wojskowe 
(na zasadach obowiązujących w SZ RP) lub podmiotach gospodarczych wskazanych przez właściwe organy administracji  publicznej (na 
zasadach określonych przez te organy), 

Opiekę medyczną stanów osobowych sprawuje etatowa służba zdrowia jednostek wojskowych, z których delegowani są żołnierze. 

Finansowanie użycia SZ RP - koszty zabezpieczenia logistycznego działań Sił Zbrojnych RP pokrywane są z zgodnie z Planem Zarządzania 
Kryzysowego MON, - materiały i sprzęt, niebędące na wyposażeniu SZ RP a niezbędne do wykonania zadań (np. worki, piasek, materiały 
budowlane) zapewnia  organ administracji publicznej, na rzecz którego wykonywane są te zadania 
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5. Zadania określone planami działań krótkoterminowych  

„Plan Działań Krótkoterminowych” dla stref województwa opolskiego stanowi zestaw procedur postępowania w przypadku występowania 
złej jakości powietrza na danym obszarze w celu ochrony wrażliwych grup ludności, do których należą: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, 
osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego i krwionośnego, osoby zawodowo narażone na 
działanie pyłów i innych zanieczyszczeń, a także osoby palące papierosy i bierni palacze. 

Podstawą wdrożenia „Planu Działań Krótkoterminowych” są prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 
pomiary wielkości stężeń zanieczyszczeń powietrza na terenie stref jakości powietrza.  

Obowiązek informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia przekroczeń lub o ich wystąpieniu oraz podjęcia działań wynikających 
z „Planu działań krótkoterminowych”, spoczywa na Wojewodzie, który działa przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
współpracujące z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Opolu. W ramach systemu zarządzania kryzysowego funkcjonują 
powiatowe centra zarządzania kryzysowego i mogą funkcjonować gminne centra zarządzania kryzysowego, które wykonują takie same działania 
jak centra wojewódzkie. 

 Wojewódzkie i powiatowe centra zarządzania kryzysowego pełnią całodobowy dyżur w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby 
zarządzania kryzysowego. Obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na organie właściwym w sprawach 
zarządzania kryzysowego, który pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu 
organy odpowiednio wyższego i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informację o zamierzonych 
działaniach. 

Wszelkie działania krótkoterminowe są zarządzane (inicjowane) przez Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, poprzez działalność 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu realizuje monitoring 
środowiska i w oparciu o wyniki ze stanowisk pomiarowych jakości powietrza określa ryzyko lub wystąpienie przekroczenia wartości 
dopuszczalnych, docelowych lub alarmowych substancji w powietrzu.  

W „Planie Działań Krótkoterminowych” ujęty został zestaw działań krótkoterminowych, które powinny być wdrożone w sytuacjach 
wystąpienia ryzyka przekroczenia lub wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza oraz wskazane zostały procedury postępowania w trakcie 
wystąpienia sytuacji wskazujących na konieczność wdrożenia Planu działań krótkoterminowych.  

Zasady ogłaszania komunikatów  w załączniku Nr 16 do planu ZK
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II. ZESPÓŁ PRZEDSIĘWZIĘĆ NA 
WYPADEK  SYTUACJI KRYZYSOWYCH 
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1. ZADANIA W ZAKRESIE MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ. 

Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu Tryb pracy 
Rodzaje 

informacji
Zadania w zakresie 

monitorowania
Wymiana informacji 

POSTĘPOWANIE STANDARDOWE – BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ ZAGROŻENIA  

1. KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ w Krapkowicach 

2. KOMENDA POWIATOWA POLICJI w 
Krapkowicach 

3. ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w Opolu 
ODDZIAŁ TERENOWY w  Głubczycach 

4. DYREKCJA GENERALNA DRÓG KRAJOWYCH i 
AUTOSTRAD ODDZIAŁ w Opolu  

5. WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ w Opolu 
6. ŚLASKI ODDZIAŁ STRAŻY GRANICZNEJ 
7. INSTYTUT METEOROLOGII i GOSPODARKI 

WODNEJ  we Wrocławiu Państw. Inst. Bad. 
8. PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD 

LINII KOLEJOWYCH W OPOLU  
9. ODDZIAŁ TAURON DYSTRYBUCJA S.A  ODDZIAŁ 

w OPOLU, 
REJON ENERGETYCZNY WSTRZELCACH 
OPOLSKICH, 
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE –  
POŁUDNIE S.A. 

10. GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA GAZOWNICZA Sp. z 
o.o. ODDZIAŁ  W Opolu 

11. PRZEDSIĘBIORSTWA ODPOWIEDZIALNE ZA 
DOSTAWĘ  I DYSTRYBUCJĘ WODY i ENERGII 
CIEPLNEJ

Całodobowy – 
poprzez służbę 
dyżurną lub 
wyznaczone osoby 
mające dyżur 
telefoniczny 

� raporty dobowe, 
� meldunki 

okresowe, 
� raporty 

sytuacyjne,  
� komunikaty 

ostrzegawcze, w 
tym na stronach 
internetowych. 

każdy podmiot – 
zgodnie z 
kompetencjami 

� uzyskiwanie, przetwarzanie 
i przekazywanie informacji o 
zaistniałym zdarzeniu na potrzeby 
kierowania, dowodzenia i 
współdziałania, w zakresie 
rozpoznania analizowania                           
i prognozowania rozwoju sytuacji, 

� analizowanie sytuacji na 
administrowanym terenie, 

� przekazywanie komunikatów, 
ostrzeżeń i innych niezbędnych 
informacji do określonych podmiotów, 

� sporządzanie raportów dobowych i 
notatek, meldunków o powstałych 
zagrożeniach, 

� współdziałanie z administracją 
publiczną i innymi instytucjami w 
zakresie analiz i prognoz, 

� zapewnienie obiegu informacji na 
potrzeby zarządzania kryzysowego. 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego ( RSO i ZK ) bezpośrednio lub 
poprzez PCZK w Krapkowicach 

� Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 
� Sąsiednie gminne centra zarządzania 

kryzysowego, 
� Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Krapkowicach 
� Komenda Powiatowa  Policji w Krapkowicach 
� Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej we 

Wrocławiu 
� Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 

Wodnych, Oddział w Krapkowicach 
� Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu,  
� PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii 

Kolejowych w Opolu, 
� przedsiębiorcy odpowiedzialni za dystrybucję 

gazu, energii elektrycznej i cieplnej, wody, 
� media. 

     POZOSTAŁE PODMIOTY: 
� specjalistyczne jednostki nadrzędne i jednostki 

podporządkowane, 
� inne jednostki administracji publicznej w 

zależności od kompetencyjnego zakresu 
odpowiedzialności. 

1. PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT 
SANITARNY w Krapkowicach 

2. POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII 
w Krapkowicach 

3. POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU 
BUDOWLANEGO w Krapkowicach 

4. KURATORIUM OŚWIATY w Opolu  
5. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN                        

i NASIENNICTWA w Opolu  
6. PGW WP NADZÓR WODNY  w Krapkowicach 
7. PGW WP Zarząd Zlewni w OPOLU 
8. REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ  

w GLIWICACH Nadzór Wodny Krapkowice
9. REGIONALNA DYREKCJA LASÓW 

PAŃSTWOWYCH   w Katowicach 
NADLEŚNICTWO w Strzelcach Opolskich 

W wyznaczonych 
godzinach pracy 



107 

Odpowiedzialny za 
prowadzenie monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

POSTĘPOWANIE SPECJALISTYCZNE PODMIOTÓW WIODĄCYCH – W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAGROŻENIA 

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

1. INSTYTUT 
METEOROLOGII    
I GOSPODARKI 
WODNEJ – 
PAŃSTWOWY 
INSTYTUT BADAWCZY 
we Wrocławiu 

Biuro Prognoz 
Meteorologicznych 
Ciągły, przez 24 godziny na 
dobę.

� prognozy,  
� ostrzeżenia,  
� komunikaty, 
http://www.pogodynka.pl/hydro/odra

� gromadzenie danych hydrologiczno 
meteorologicznych, 

� analiza aktualnej sytuacji meteorologicznej 
i hydrologicznej, 

� opracowywanie i przekazywanie zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
22 sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym 
państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna 
i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane 
przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty i 
biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich 
przekazywania: 

    – prognoz meteorologicznych, 
    – ostrzeżeń meteorologicznych i  
       hydrologicznych,  
    – komunikatów meteorologicznych i  
       komunikatów o bieżącej sytuacji  
       hydrologicznej w stanie zagrożenia i alarmu  
       hydrologicznego, 
    – prognoz hydrologicznych dla odcinkach Odry  
       od Chałupek do Krapkowic w stanie zagrożenia  
       i alarmu powodziowego. 

� PCZK, 
� Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego 
� służby dyżurne: Państwowej 

Straży,Pożarnej, Policji, 
� media, 
� inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

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

Biuro Prognoz 
Hydrologicznych 
– w normalnej sytuacji 
   hydrologicznej 

7:00 – 15:00, 
– w stanie alarmu  
   hydrologicznego    

ciągły. 

� prognozy,  
� ostrzeżenia,  
� komunikaty o bieżącej sytuacji 

hydrologicznej w stanie 
zagrożenia i alarmu 
hydrologicznego, 

� komunikaty o bieżącej sytuacji 
hydrologicznej w normalnym 
stanie hydrologicznym. 

Regionalna Stacja 
Hydrologiczno-
Meteorologiczna  w Opolu 
 Całodobowy.

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

http://www.pogodynka.pl/hydro/odra

2. REGIONALNY ZARZĄD 
GOSPODARKI 
WODNEJ GLIWICE 

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

wodnych 3-8 razy/dobę.

� odczyty z wodowskazów  na 
wszystkich stopniach 
wodnych Odry  w granicach 
administracyjnych Zarządu, 

� dane  o poziomie piętrzenia                     
i wielkości zrzutu ze 
zbiornikach wodny 

� https://gliwice.wody.gov.pl/

� systematyczne zbieranie, gromadzenie i 
prognozowanie rozwoju sytuacji hydrologiczno-
meteorologicznej, w układzie krótko                                 
i długoterminowym, 

� analizowanie sytuacji na administrowanym 
terenie, 

� sporządzanie raportów dobowych i notatek 
służbowych o powstałych zagrożeniach 
powodziowych mogących prowadzić do sytuacji 
kryzysowej. 

� PCZK, 
� w  razie potrzeby (na żądanie) do Referatu 

Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego 

3. PGW Wody Polskie 
   RZGW Gliwice 
   Nadzór Wodny w  
   Krapkowicach 
   Zarząd Zlewni  w Opolu

Doraźny – na czas 
występowania zagrożenia: 
� oględziny w terenie 

stanów rzek oraz 
zbiorników.

� meldunki sytuacyjne do  
referatu, 

� komunikaty na stronie WWW. 
� https://gliwice.wody.gov.pl/

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

� PCZK 
� RSO i ZK 
� Kierownicy Nadzorów Wodnych  
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Odpowiedzialny za 
prowadzenie monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

4.PAŃSTWOWY  
  POWIATOWY  
  INSPEKTOR SANITARNY  
  w Krapkowicach 

Zbieranie i analizowanie 
informacji  

� dane statystyczne 
zarejestrowanych  zachorowań, 

� wykaz stałych nosicieli  pałeczek 
duru i paraduru brzusznego, 

� informacje odnośnie 
zapotrzebowania na środki  
dezynfekcyjne, 

� informacje o liczbie dawek 
niezbędnych szczepionek, 

� liczba zagrożonych zatopieniem 
lub zatopione obiekty produkcji i 
obrotu żywnością, 

� sposób zabezpieczenia żywności 
dla ludności, w tym dla osób 
ewakuowanych, 

� informacje o zalanych zakładach 
pracy stosujących  niebezpieczne 
substancje chemiczne, 

� zaopatrzenie w wodę 
przeznaczoną do spożycia, 

� obiekty użyteczności publicznej,  
� dane liczbowe dotyczące:  

– zalanych lub podtopionych 
   placówek oświatowych, 
– placówek zamkniętych,    
   unieruchomionych  
   z powodu zalania,  
   podtopienia obiektów   
   lub dróg dojazdowych, 
– zapotrzebowania placówek  
   na środki dezynfekcyjne, 
– uczniów/wychowanków    
   przebywających na terenie  
   bezpośrednio zagrożonym 
   powodzią. 

� analizowanie sytuacji epidemiologicznej  chorób 
zakaźnych w powiecie krapkowickim, 

� nadzór nad stałymi nosicielami pałeczek duru  
brzusznego na zalanych terenach, 

� zabezpieczenie  środków  dezynfekcyjnych  dla 
zalanych zakładów opieki zdrowotnej i dezynfekcji 
studni, 

� zapewnienie (w razie potrzeby) sprawnego 
przeprowadzenia niezbędnych szczepień ochronnych,   

� współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz, 

� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 
niezbędnych informacji do określonych instytucji i 
służb, 

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

� współdziałanie z komórkami organizacyjnymi WSSE, 
� analizowanie sytuacji w zakresie sprawowanego 

nadzoru, 
� sporządzanie bieżących raportów w zakresie stanu 

placówek, 
� współpraca z organami prowadzącymi placówki 

oświatowo wychowawcze w zakresie bieżącego 
pozyskiwania informacji dotyczących potrzeb oraz 
udzielania wskazówek na temat postępowania w 
sytuacji  zagrożenia powodzią i/lub powodzi, 

� zamieszczanie bieżących informacji-wskazówek  dla 
placówek oświatowo-wychowawczych na stronie 
internetowej WSSE. 

� gospodarstwa rolne położone na terenach 
zagrożonych powodzią : stan prawny na 2021  
- Krępna               8 gospodarstw  (  14 osób ) 
- Januszkowice  11 gospodarstw  (  28 osób ) 
- Zdzieszowice    4 gospodarstwa  ( 13 osób ) 

      - Rozwadza          2 gospodarstwa  (  6 osób ) 
� Na terenie zalewowym brak cmentarzy 

� PCZK, 
� Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego 
� Placówki służby zdrowia powiatu krapkowickiego 

5. POWIATOWY  
     INSPEKTORAT  
     WETERYNARII 
     w  Krapkowicach 

Stan normalny (godziny 
pracy PIW). 

Stan podwyższonej 
gotowości – w zależności 
od skali zagrożenia.

� raporty,  
� informacje, 
� tabele. 

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

� nadzorowanie  tworzonych utylizacji utopionych 
zwierząt, 

� współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami  i służbami w ramach „Powiatowego Planu 
Zarządzania Kryzysowego", 

� sporządzanie raportów  i tabel dotyczących powstałych 
zagrożeń.

� Wojewódzki Lekarz  Weterynarii,  
� Lekarze weterynarii z powiatu krapkowickiego, 
� RSO i ZK, PCZK 
� Powiatowa  Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
� inne jednostki administracji zespolonej i 

niezespolonej  w zależności od rozwoju sytuacji.
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

2. Pożary

1. KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ 
 w Krapkowicach 

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

� meldunki okresowe, 
� raporty sytuacyjne,  
� komunikaty za pomocą 

technicznych środków 
łączności. 

� analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
� współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz 
poprzez: 
– sporządzanie raportów dobowych i notatek 
  służbowych o powstałych zagrożeniach  
   mogących prowadzić do sytuacji kryzysowej, 
– przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń   
   i innych niezbędnych informacji do  
   określonych instytucji i służb, 

� zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Stanowiska 
Kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej, 

� uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji 
o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, 
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla 
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy 
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania i 
prognozowania rozwoju sytuacji. 

Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi 
(KDR) a poszczególnymi stanowiskami 
kierowania i dowódcami poszczególnych 
odcinków bojowych,  
a ponadto z:  
� PCZK, RSO i ZK 
� Komenda Powiatowa  Policji w 

Krapkowicach, 
� podmioty systemu Państwowego 

Ratownictwa Medycznego powiatu 
krapkowickiego, 

� Państwowy Powiatowy Inspektorat 
Sanitarny w Krapkowicach, 

� zarządcy dróg. 

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

Ciągły, lub w 
zależności od stopnia 
zagrożenia 
pożarowego lasu. 

� stopień zagrożenia 
pożarowego lasu. 

� ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu, 
� wykrywanie pożarów.  

� Rejonowy Punkt Alarmowo-Dyspozycyjny w 
Nadleśnictwie Strzelce Opolskie, 

� PCZK, RSO i ZK 

3. OPOLSKI WOJEWÓZDKI 
INSPEKTOR OCHRIONY 
ŚRODOWISKA  

        w przypadku pożarów substancji     
       niebezpiecznych 

- jednozmianowy; 
- dyżur całodobowy. 

� wstępna informacja z 
podjętych działań; 

� ankieta awarii; 
� raport końcowy w wynikami 

prób; 
� komunikaty na stronie własnej 

internetowej www 

� rozpoznanie i analiza rodzaju spalanych  
� substancji niebezpiecznych oraz produktów 

spalania, zagrożenia obszaru objętego 
zanieczyszczeniem; 

� pobór prób ( gleba, ścieki pogaśnicze ) – 
określenie obszaru zanieczyszczonego oraz 
wynikających zagrożeń dla środowiska; 

� klasyfikacja zagrożenia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami; 

� współudział w akcji ratowniczej oraz w pracach 
oczyszczających śro9dowisko 

� PCZJK 
� Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 
� KP Straży Pożarnej w Krapkowicach 
� RSO i ZK 
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3. Huraganowe wiatry/trąby powietrzne

1. INSTYTUT METEOROLOGII                           
I GOSPODARKI WODNEJ                   
– PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY we Wrocławiu 

Ciągły, przez 24 
godziny na dobę

� komunikaty o możliwości 
wystąpienia i ostrzeżenia  

     o przewidywanym 
wystąpieniu 
     niebezpiecznego zjawiska  
     przy aktualnie  
     obowiązujących kryteriach. 

� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 
niezbędnych informacji o rozwoju sytuacji 
synoptycznej, 

� ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji synoptycznej 
przy   pomocy systemów detekcji atmosfery, takich jak 
zdjęcia satelitarne, obrazy radarowe, rejestrator 
wyładowań atmosferycznych oraz automatyczne stacje 
pomiarowe, 

� zmiana lub odwołanie ostrzeżenia o niebezpiecznych 
zjawiskach.

� PCZK,RSO i ZK 
� służby dyżurne: Państwowej Straży 

Pożarnej, Policji, 
� media, 
� inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

2. POWIATOWY 
INSPEKTORAT NADZORU 
BUDOWLANEGO                     
w Krapkowicach 

� w godzinach pracy 
urzędu (od 730 - 1530), 

� w razie potrzeby stały 
dyżur w PINB w 
Krapkowicach

� od kierownika budowy (robót), 
właściciela, zarządcy lub 
użytkownika, 

� informacje pochodzące                  
z środków masowego 
przekazu; 

� od innych instytucji i służb  

� analizowanie sytuacji w zakresie ochrony obiektów 
budowlanych na administrowanym terenie, 

� systematyczne gromadzenie i analiza informacji o 
sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej uzyskanych 
od odpowiednich służb, 

� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 
niezbędnych informacji do określonych instytucji i służb 
oraz właścicieli obiektów budowlanych, 

� współdziałanie z administracją samorządową oraz 
innymi instytucjami i służbami w zakresie analiz i 
prognoz 

�

� PCZK, RSO i ZK 
� Komenda Powiatowa  Policji w Krapkowicach,  
� Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej  
w Krapkowicach, 

� Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

3. Huraganowe wiatry/trąby powietrzne

1. ZARZĄD DRÓG 
WOJEWÓDZKICH  w Opolu 
ODDZIAŁ TERENOWY  
w Głubczycach 

2. GENERALNA DYREKCJA 
DRÓG KRAJOWYCH I 
AUTOSTRAD Oddział w 
Opolu 

3. STAROSTWO POWIATOWE 
w Krapkowicach

� Patrole drogowe na 
samochodach, 

�Punkt  Informacji 
Drogowej (PID) –  
całodobowo. 

� W patrole drogowe na 
samochodach, 

� stan zagrożenie do odpowiednich 
centrów zarządzania 
kryzysowego, 

� stan sieci drogowej do Punktu 
Informacji Drogowej. 

� stan zagrożenie do Powiatowego 
Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. 

� analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom 

własnym, 
� systematyczne zbieranie informacji  o  ograniczeniach 

w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych drogach,  
� systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji na 

drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 
� analizowanie sytuacji na drogach powiatowych, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom 

własnym, 
� systematyczne zbieranie informacji  o  ograniczeniach 

w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych drogach,  
systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji na 
drogach do powiatowych instytucji, służb i mediów. 

� PCZK,RSO i ZK 
� Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Policji w 

Krapkowicach, 
� media, 
� inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

4. Mrozy i opady śniegu

1. INSTYTUT METEOROLOGII                           
I GOSPODARKI WODNEJ – 
PAŃSTWOWY INSTYTUT 
BADAWCZY we Wrocławiu

Ciągły. � komunikaty o możliwości 
wystąpienia i ostrzeżenia  

     o przewidywanym 
wystąpieniu 
     niebezpiecznego zjawiska  
     przy aktualnie 
obowiązujących  
     kryteriach. 

� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 
niezbędnych informacji o rozwoju sytuacji 
synoptycznej, 

� ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji synoptycznej 
przy pomocy systemów detekcji atmosfery, takich jak 
zdjęcia satelitarne, obrazy radarowe, rejestrator 
wyładowań atmosferycznych oraz automatyczne stacje 
pomiarowe, 

� zmiana lub odwołanie ostrzeżenia. 

� PCZK,RSO i ZK 
� służby dyżurne: Państwowej Straży 

Pożarnej, Policji, 
� media, 
� inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
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2. REGIONALNY ZARZĄD 
GOSPODARKI WODNEJ 
Gliwice 
Nadzór Wodny Krapkowice 
Zarząd Zlewni w Opolu

Raz dziennie  Grubość  lodu  w obrębie stopni 
wodnych na Odrze oraz na 
zbiornikach wodnych. 

� systematyczne zbieranie informacji o zlodzeniach  na 
Odrze i Nysie Kłodzkiej w obrębie stopni wodnych oraz 
na zbiornikach wodnych - analizowanie sytuacji na 
administrowanym terenie, 

� sporządzanie  raportów dobowych i notatek 
służbowych o powstałych zagrożeniach zatorami  
prowadzących do sytuacji kryzysowej. 

� PCZK,RSO i ZK 
� w  razie potrzeby (na  żądanie) do gminnych 

centrów zarządzania kryzysowego. 

3. POWIATOWY 
INSPEKTOR NADZORU 
BUDOWL:ANEGO 

� W godzinach pracy 
7.30 – 15.30; 

� W razie potrzeby 
stały dyżur w PINB 
w Krapkowicach. 

� od kierownika budowy ( robót) 
właściciela, zarządcy lub 
użytkownika; 

� informacje pochodzące z 
środków masowego przekazu; 

� od innych służb; 
� komunikaty na stronie własnej 

internetowej www 

� zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 
budowlanych na terenie woj. opolskie; 

� sprawdzanie właściwości rzeczowej  organu 
nadzoru budowlanego – PINB w zależności od 
rodzaju obiektu budowlanego i robót 
budowlanych; 

� współdziałanie z administracją publiczną i 
innymi instytucjami i służbami ( przyjmowanie i 
analiza meldunków dot. możliwości wystąpienia 
zagrożeń związanych np. z podtopieniami , 
powodzią bądź silnymi wiatrami mogącymi w 
konsekwencji doprowadzić do wystąpienia 
katastrofy budowlanej ). 

� RSO i ZK; 
� PCZK; 
� Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
� Media;;
� Wojewódzki Inspektoraty Nadzoru 

Budowlanego. 

4. ZARZĄD DRÓG 
WOJEWÓDZKICH w Opolu 
ODDZIAŁ TERENOWY w 
Głubczycach. 

5. Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad 
Oddział w Opolu 

6. Starostwo Powiatowe w 
Krapkowicach

7. Referat Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony 
Środowiska 

� Patrole drogowe na 
samochodach, 

�Punkt  Informacji 
Drogowej (PID) –  
całodobowo. 

� Patrole drogowe na 
samochodach, 

� stan zagrożenie do 
odpowiednich centrów 
zarządzania kryzysowego, 

� stan sieci drogowej do Punktu 
Informacji Drogowej. 

� stan zagrożenie do 
Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. 

� stan zagrożenia do RSO i ZK 

� analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom 

własnym, 
� systematyczne zbieranie informacji  o  ograniczeniach 

w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych drogach,  
� systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji na 

drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 
� analizowanie sytuacji na drogach powiatowych, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom 

własnym, 
� systematyczne zbieranie  i przekazywanie informacji  o  

ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych 
drogach,  

� PCZK, RSO i ZK 
� Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Policji w 

Krapkowicach, 
� media, 
� inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

4. Mrozy i opady śniegu

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

Okresowo. � komunikaty. � monitorowanie torów  pod kątem występowania 
pęknięć szyn, 

� monitorowanie mostów, przepustów, nasypów 
mogących ulec podmyciu. 

� dyspozytor Zakładu. 

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

Ciągły – Pogotowie 
Energetyczne 

� informacje o zagrożeniach                  
w pracy sieci przesyłowej, 

� informacje o zakłóceniach                     
i awariach w sieci 
przesyłowej, 

� Informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle 
energii. 

� analizowanie zagrożeń w pracy sieci 
przesyłowej na administrowanym obszarze, 

� udzielanie informacji o stanie pracy sieci 
przesyłowej, 

� wymiana informacji z odbiorcami końcowymi 
przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz 
wytwórcami. 

� PCZK, GCZK 
� media, 

inne podmioty – w zależności od potrzeb.

5. Susza i upały

1. INSTYTUT METEOROLOGII                           
I GOSPODARKI WODNEJ         
we Wrocławiu

Całodobowo. � komunikaty o możliwości 
wystąpienia i ostrzeżenia  

    o przewidywanym wystąpieniu 
    niebezpiecznego zjawiska 
przy  
    aktualnie obowiązujących  

kryteriach.

� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 
informacji o rozwoju sytuacji synoptycznej, 

� ciągłe monitorowanie rozwoju sytuacji synoptycznej 
przy   pomocy systemów detekcji atmosfery: zdjęcia 
satelitarne, obrazy radarowe, rejestratory wyładowań 
atmosferycznych, automatyczne stacje pomiarowe,  

� zmiana lub odwołanie ostrzeżenia o niebezpiecznych 
zjawiskach. 

� PCZK,RSO i ZK, 
� służby dyżurne: Państwowej Straży 

Pożarnej, Policji, 
� media, 
� inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

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

Z chwilą wystąpienia 
zjawiska w skali 
gospodarczo istotnej  

� inwentaryzacja szkód. � ustalenie zasięgu i rozmiaru szkód. � PCZK, RSO i ZK. 

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

Okresowo. � komunikaty. � monitorowanie torów  bezstykowych czy nie występuje 
deformacja toru, 

� pomiar temperatur szyn bezstykowych. 

� dyspozytor zakładu. 
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4. ZARZĄD DRÓG 
WOJEWÓDZKICH  w Opolu 
ODDZIAŁ TERENOWY w  
Głubczycach 

5. GENERALNA DYREKCJA 
DRÓG KRAJOWYCH I 
AUTOSTRAD Oddział w 
Opolu 

6. STAROSTWO POWIATOWE 
W KRAPKOWICACH 

7. REFERAT GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ I OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

� Patrole drogowe na 
samochodach, 

�Punkt  Informacji 
Drogowej (PID) –  
całodobowo. 

� Patrole drogowe na 
samochodach, 

� Patrole samochodowe 

� stan zagrożenie do 
odpowiednich centrów 
zarządzania kryzysowego, 

� stan sieci drogowej do Punktu 
Informacji Drogowej. 

� stan zagrożenie do 
Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego. 

� stan zagrożenia dla RSO i ZK 

� analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom 

własnym, 
� systematyczne zbieranie informacji  o  ograniczeniach 

w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych drogach,  
� systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji na 

drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 
� analizowanie sytuacji na drogach powiatowych, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom 

własnym, 
� systematyczne zbieranie  i przekazywanie informacji  o  

ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych 
drogach, 

służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej, 

podmioty – w zależności od potrzeb. 

służby dyżurne gminy : WiK sp. z o.o. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

6. Skażenie chemiczno-ekologiczne

1. KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY 
POŻARNEJ w Krapkowicach 

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

� meldunki okresowe, 
� raporty sytuacyjne,  
� komunikaty za pomocą 

technicznych środków 
łączności. 

� analizowanie sytuacji na administrowanym 
terenie, 

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

� zapewnienie obiegu informacji na potrzeby 
Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódzkiej 
Państwowej Straży Pożarnej, 

� uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie 
informacji o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby 
kierowania, dowodzenia i współdziałania, w 
szczególności dla zespołów funkcjonalnych 
powołanego sztabu dowódcy operacji w 
zakresie rozpoznania, analizowania i 
prognozowania rozwoju sytuacji.

Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi 
(KDR) a poszczególnymi stanowiskami 
kierowania i dowódcami poszczególnych 
odcinków bojowych, a ponadto z:  
� PCZK,RSO i ZK 
� Komenda Powiatowa  Policji w 

Krapkowicach, 
� podmioty systemu Państwowego 

Ratownictwa Medycznego powiatu 
krapkowickiego, 

� Państwowy Powiatowy Inspektorat 
Sanitarny  
w Krapkowicach 

� zarządcy dróg,  

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

Okresowo. � Komunikaty. � monitorowanie przesyłek  towarów wysokiego 
ryzyka. 

� dyspozytor Zakładu. 

7. Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych

1. PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPKEKTOR  SANITARNY 
w Krapkowicach

Zbieranie i 
analizowanie 
informacji. 

� dane statystyczne liczby 
zarejestrowanych  
zachorowań, 

� informacje odnośnie 
zapotrzebowania na środki  
dezynfekcyjne , 

� sposób zabezpieczenia 
żywności dla ludności, w tym 
dla zorganizowanego pobytu 
osób ewakuowanych, 

� zaopatrzenie w wodę 
przeznaczoną do spożycia.

� współdziałanie z administracją publiczną i 
innymi instytucjami i służbami, 

� sporządzanie raportów  z monitorowania 
środowiska związane z zagrożeniem, 

� wymiana informacji  z właściwymi jednostkami  
organów administracji publicznej. 

� współdziałanie z Placówkami Publicznej  
i Niepublicznej Służby Zdrowia powiatu 
krapkowickiego  oraz z administracją 
publiczną.   

� PCZK, RSO i ZK 
� Powiatowy Inspektorat Weterynarii w 

Krapkowicach 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

2. POWIATOWY 
INSPEKTORAT 
WETERYNARII 
w Krapkowicach 

Stan spoczynku
(godziny pracy PIW). 

Stan podwyższonej 
gotowości –
w zależności od skali 
zagrożenia tel. 
alarmowy 

� raporty,  
� informacje, 
� tabele,  
� raporty RASFF. 

� koordynowanie pracy Lekarzy Weterynarii powiatu 
krapkowickiego w zakresie: 
- współpracy z odpowiednimi służbami w   
  zabezpieczeniu wytwórni środków żywienia zwierząt  
  przed skażeniem, 

    - zabezpieczenia ujęć wody do pojenia  zwierząt, 
    - przestrzegania zakazu przebywania zwierząt  
      na łąkach i pastwiskach, przestrzegania  
      nakazu zamknięcia zwierząt w pomieszczeniach, 
    - wstrzymania obrotu i zabezpieczenia skażonych   
      środków  żywienia zwierząt, 
    - pobierania prób środków żywienia zwierząt celem  
      ustalenia poziomu skażenia,  
    - oceny ryzyka zagrożenia na podstawie  
      uzyskanych wyników laboratoryjnych, 
    - wydawania decyzji o postępowaniu ze  
      skażonymi środkami żywienia - zniszczenie  
      lub wycofanie z obrotu, 
    - oceny wpływu  zagrożenia na zwierzęta lub produkty  
      pochodzenia zwierzęcego w przypadku  
      wcześniejszego skarmienia, 
    - wydawania  decyzji z rygorem natychmiastowej  
      wykonalności wstrzymującej produkty pochodzenia  
      zwierzęcego,  
    - pobierania prób produktów pochodzenia 

zwierzęcego do badań laboratoryjnych.

� Wojewódzki Lekarz  Weterynarii,  
� Lekarze  Weterynarii powiatu 

krapkowickiego, 
� Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,      
� PCZK, RSO i ZK, 
� Powiatowa  Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Policji w 

Krapkowicach, 
� inne jednostki administracji zespolonej i 

niezespolonej  w zależności od rozwoju 
sytuacji. 

3. PLACÓWKA STRAŻY 
GRANICZNEJ W OPOLU

Doraźnie na ciągach 
komunikacyjnych. 

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

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

8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia

1. PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTORAT SANITARNY                        
w Krapkowicach

Zbieranie i 
analizowanie 
informacji. 

� dane statystyczne dot. liczby 
zarejestrowanych  zachorowań, 

� wykaz  stałych nosicieli  pałeczek 
duru i paraduru brzusznego (imię i 
nazwisko, miejsce zamieszkania, 
warunki mieszkaniowe), 

� informacje dotyczące 
zapotrzebowania na środki  
dezynfekcyjne , 

� zbieranie informacji dot. liczby 
dawek niezbędnych szczepionek, 

� zbieranie Informacji o liczbie osób 
poddanych izolacji, liczbie 
chorych u których wystąpiły 
objawy chorobowe i 
kwarantannie. 

� analizowanie sytuacji  epidemiologicznej  chorób 
zakaźnych  w powiecie krapkowickim 

� monitorowanie  sytuacji w zakresie  ewentualnej 
konieczności  wprowadzenia szczepień ochronnych, 

� monitorowanie  sytuacji w zakresie  konieczności 
przeprowadzania zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji                 
i deratyzacji, 

� współpraca  z  jednostkami  ochrony zdrowia  i  innych 
resortów, 

� monitorowanie sytuacji  w  obiektach przewidzianych  
do  izolacji i kwarantanny osób. 

� PCZK,RSO i ZK 
� współdziałanie z Placówkami Publicznej  

i Niepublicznej Służby Zdrowia powiatu 
krapkowickiego  oraz z administracją 
publiczną.   
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

9.1. Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej

1.  TAURON DYSTRYBUCJA 
S.A ODDZIAŁ  w OPOLU 
Region SN i nN w Strzelcach 
Opolskich 

2.  POLSKIE SIECI 
ELEKTROENERGETYCZNE –  
POŁUDNIE S.A. 

Ciągły � informacje o zagrożeniach w 
pracy sieci przesyłowej, 

� informacje o zakłóceniach i 
awariach w sieci przesyłowej, 

� informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle 
energii. 

� analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na 
administrowanym obszarze, 

� udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyłowej, 
� wymiana informacji z odbiorcami końcowymi 

przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz wytwórcami. 

� PCZK,RSO i ZK, 
� media, 
� inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

9.2. Zakłócenia w dostawie paliwa

1.KOMENDA POWIATOWA   
  POLICJI  w Krapkowicach 

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

� meldunki okresowe, 
� raporty sytuacyjne,  
� komunikaty za pomocą 

technicznych środków łączności. 
Adresatami są podmioty 
współdziałające, w szczególności: 
PCZK. RSOiZK i Stanowisko 
Kierowania  Komendy Powiatowej 
Policji. 

� analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji do określonych instytucji i 
służb, 

� uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji 
o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, 
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla 
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy 
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania i 
prognozowania rozwoju sytuacji. 

� PCZK, RSO i ZK, 
� Urząd Miejski w Zdzieszowicach 

9.3. Zakłócenia w dostawie gazu

1. GÓRNOŚLĄSKA SPÓŁKA   
   GAZOWNICZA SP. Z O.O.    
   ODDZIAŁ W OPOLU
   Rozdzielnia Gazu 
   w   Krapkowicach 

Ciągły � informacje o zagrożeniach                         
w pracy sieci przesyłowej, 

� informacje o zakłóceniach                            
i awariach w sieci przesyłowej, 

� informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle gazu. 

� analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na 
administrowanym obszarze, 

� udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyłowej, 
� wymiana informacji z odbiorcami końcowymi 

przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz wytwórcami. 

� PCZK,RSO i ZK, 
� media, 
� inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

9.4. Zakłócenia w dostawie energii cieplnej

1. PRZEDSIĘBIORSTWA  
   ODPOWIEDZIALNE ZA   
   DOSTAWĘ DYSTRYBUCJĘ  
   ENERGII CIEPLNEJ 
   -Arcelor Mittal Poland S.A.  
   w  Zdzieszowicach 

Ciągły � informacje o zagrożeniach                      
w pracy sieci przesyłowej, 

� informacje o zakłóceniach                        
i awariach w sieci przesyłowej, 

� informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle energii 
cieplnej. 

� analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na 
administrowanym obszarze, 

� udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyłowej, 
� wymiana informacji z odbiorcami końcowymi 

przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz wytwórcami. 

� RSO i ZK, 
� media, 
� inne podmioty – w zależności od potrzeb. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

9.5. Zakłócenia w dostawie wody

1. ODPOWIEDZILANI ZA  
    DOSTAWĘ i   
    DYSTERYBUJCJHĘ WIODY : 
- Referat Gospodarki Mieniem i  
  Rolnictwa 
- Wodociągi i Kanalizacja   
  Sp. o.o. w Zdzieszowicach 
- Arcelor Mittal Poland S.A. w   

Zdzieszowicach

Ciągły � informacje o zagrożeniach                    
w pracy sieci wodociągowej, 

� informacje o zakłóceniach             
i awariach w sieci wodociągowej, 

� informację o ograniczeniach 
występujących w przesyle wody. 

� analizowanie zagrożeń w pracy sieci wodociągowej na 
administrowanym obszarze, 

� udzielanie informacji o stanie pracy sieci 
wodociągowej, 

� wymiana informacji z odbiorcami końcowymi 
przyłączonymi do sieci wodociągowej oraz 
wytwórcami. 

� RSO i ZK, 
� media, 
� inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

10.1. Katastrofy budowlane

1.POWIATOWY INSPEKTORAT  
NADZORU BUDOWLANEGO                     

  w Krapkowicach 

� W godzinach pracy 
urzędu (od 730 - 1530), 

� W razie potrzeby stały 
dyżur w PINB w 
Krapkowicach

� od kierownika budowy (robót), 
właściciela, zarządcy lub 
użytkownika, 

� informacje pochodzące                  
z środków masowego przekazu; 

� od innych instytucji i służb  

� zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach 
budowlanych na terenie powiatu brzeskiego, 

� współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami (przyjmowanie i analiza 
meldunków dotyczących możliwości wystąpienia 
zagrożeń związanych np. z podtopieniami, powodzią 
bądź silnymi wiatrami mogącymi w konsekwencji 
doprowadzić do wystąpienia katastrofy budowlanej).

PCZK, RSO i ZK, 
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
w Krapkowicach, 

� Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.  

10.2. Katastrofy drogowe

1. ZARZĄD DRÓG  
    WOJEWÓDZKICH  w Opolu  
    ODDZIAŁ TERENOWY 
    w  Głubczycach 

Doraźny – na czas 
występowania 
zagrożenia. 

� meldunki okresowe, 
� notatki sytuacyjne. 

� analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom 

własnym, 
� systematyczne zbieranie informacji  o  ograniczeniach 

w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych drogach,  
� systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji na 

drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów.

� PCZK,RSO i ZK, 
� Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
� media, 
� inne podmioty – w zależności od potrzeb.

2. GENERALNA DYREKCJA   
    DRÓG KRAJOWYCH I  
    AUTOSTRAD Oddział 
    w  Opolu 

Rejon Dróg Opole: 
� patrole drogowe na 

samochodach.

� meldunki okresowe, 
� notatki sytuacyjne. 

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

� PCZK, 
� gminne ,   
� Punkt Informacji Drogowej Oddziału. 

Punkt  Informacji 
Drogowej (PID): 

� całodobowo.

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

� PID Centrali GDDKiA, 
� PCZK, RSO i ZK, 
� służby dyżurne Policji, Państwowej Straży 

Pożarnej, 

3. STAROSTWO POWIATOWE   
    w KRAPKOWICACH       Doraźny – na czas 

występowania 
zagrożenia. 

� meldunki okresowe 
� notatki sytuacyjne. 

� analizowanie sytuacji na drogach powiatowych, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom 

własnym, 
� systematyczne zbieranie  i przekazywanie informacji  o  

ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych 
drogach, 

� PCZK,RSO i ZK, 
� media 
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4. REFERAT SPRAW 
OBYWATELSKICH I 
ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWE i  
REFEAT INWESYCJI I 
POZYSKIWANIA 
ŚRODKÓW 
POZABUDZETOWYCH 

Doraźny – na czas 
występowania 
zagrożenia. 

� meldunki okresowe 
� notatki sytuacyjne. 

� analizowanie sytuacji na drogach powiatowych, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  

jednostkom własnym, 
� systematyczne zbieranie  i przekazywanie informacji  

o  ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach i 
zamkniętych drogach, 

� PCZK, 
� Media 
� WiK Sp. z o.o 

5. WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR OCHRONY 
ŚRODOWISKA 
W  OPOLU 

W przypadki katastrofy drogowej z 
wyciekiem lub emisją do powietrza 
substancji niebezpiecznych 

� Jednozmianowy; 
� Dyżur całodobowy 

� wstępna informacja z 
podjętych działań; 

� ankieta awarii; 
� raport końcowy z wynikami 

prób; 
� komunikaty na stronie www. 

� rozpoznanie i analiza rodzaju spalanych 
substancji niebezpiecznych oraz produktów 
spalania, zagrożenia obszaru objętego 
zanieczyszczeniem; 
� pobór prób ( gleba, ścieki pogaśnicze ) – 
określenie obszaru zanieczyszczonego oraz 
wynikających zagrożeń dla środowiska; 
� klasyfikacja zagrożenia zgodnie z  
obowiązującymi przepisami 
� współudział w akcji ratowniczej oraz w  

pracach oczyszczających środowisko. 

� Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 
� KP Państwowej Straży Pożarnej  w 

Krapkowicach; 
� Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; 
� PCZK i RSO i ZK. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

10.3. Katastrofy kolejowe

1. PKP POLSKIE LINIE  
    KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD  
    LINII KOLEJOWYCH 

w Opolu 

Okresowo. � komunikaty. � monitorowanie miejsc zagrożonych. � dyspozytor zakładu. 

6. WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 
OCHRONY ŚRIODOWISKA 
w  OPOLU 

W przypadki katastrofy kolejowej  z 
wyciekiem lub emisją do powietrza 
substancji niebezpiecznych 

� Jednozmianowy; 
� Dyżur całodobowy 

� wstępna informacja z 
podjętych działań; 

� ankieta awarii; 
� raport końcowy z wynikami 

prób; 
� komunikaty na stronie www. 

� rozpoznanie i analiza rodzaju spalanych 
substancji niebezpiecznych oraz produktów 
spalania, zagrożenia obszaru objętego 
zanieczyszczeniem; 
� pobór prób ( gleba, ścieki pogaśnicze ) – 
określenie obszaru zanieczyszczonego oraz 
wynikających zagrożeń dla środowiska; 
� klasyfikacja zagrożenia zgodnie z  
obowiązującymi przepisami 
� współudział w akcji ratowniczej oraz w  

pracach oczyszczających środowisko.

� Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 
� KPPSP w Krapkowicach; 
� Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; 
� PCZK i RSO i ZK. 

11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt

1. POWIATOWY INSPEKTORAT   
    WETERYNARII 
    w  Krapkowicach  

Stan pełnej 
aktywności. 

� raporty,  
� informacje, 
� tabele.

Zadania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii  
polegają  na: 
Utrzymaniu stanu gotowości zwalczania  chorób 
zakaźnych zwierząt: 
� analizowanie stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań, 

koordynacja działań i nadzór nad czynnościami lekarzy 
weterynarii. 

Po przyjęciu zawiadomienia o podejrzeniu 
wystąpienia choroby zakaźnej: 
� rejestracja zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia choroby 

zakaźnej dokonanych przez lekarzy weterynarii  lub 
inne osoby   i instytucje, 

� powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii                           
o zgłoszonym podejrzeniu wystąpienia choroby  
zakaźnej oraz uruchomienie PZK przy PLW. 

Po wykluczeniu podejrzenia wystąpienia jednostki 
chorobowej w ognisku: 
� powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii                           

o wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby 
zakaźnej. 

Po potwierdzeniu wystąpienia w ognisku: 
� przekazanie informacji o stwierdzeniu choroby 

zakaźnej  Staroście i Burmistrzowi 
� analiza stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań, 

koordynacja działań i przekazywanie informacji                           
o przebiegu zwalczania choroby, 

� współpraca z lekarzami weterynarii powiatu 
krapkowickiego przy przygotowywaniu propozycji 
obszarów zapowietrzonego i zagrożonego, 

� współdziałanie z instytucjami i organizacjami 
niezbędnymi do zwalczenia choroby.

� Powiatowy Lekarz  Weterynarii,  
� Lekarze weterynarii powiatu 

krapkowickiego, 
� Starostwo Powiatowe w Krapkowicach,      
� PCZK, RSO i ZK, 
� Powiatowa  Stacja Sanitarno – 

Epidemiologiczna w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa  Państwowej Straży 

Pożarnej w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Policji w 

Krapkowicach, 
� inne jednostki administracji zespolonej i 

niezespolonej  w zależności od rozwoju 
sytuacji.
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12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego

1. WOJEWÓDZKI    
    INSPEKTORAT OCHRONY  

ROŚLIN                                          
    i NASIENNICTWA  
    w Opolu

Tryb pracy –  
8 godzinny w terenie.

� komunikaty plakatowe, 
� komunikaty na stronie WWW, 
� komunikaty w prasie lokalnej. 

� analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
� systematyczne zbieranie, gromadzenie danych, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji do określonych instytucji i 
służb, 

� współdziałanie z  innymi instytucjami i służbami w 
zakresie analiz i prognoz, 

� sporządzanie doraźnych raportów i notatek służbowych 
o powstałych zagrożeniach.

� PCZK,RSO i ZK, 
� Państwowy Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny , 
w Krapkowicach, 

� Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w 
Krapkowicach, 

� Komenda Powiatowa Policji w 
Krapkowicach 

Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

13. Zagrożenia terrorystyczne

1. KOMENDA POWIATOWA 
POLICJI   
w Krapkowicach 

Tryb pracy – 
całodobowy poprzez 
służbę dyżurna na 
Stanowisku 
Kierowania. 

W przypadku 
zaistnienia zagrożenia 
– każdorazowo ustala 
podmiot wiodący                         
(w zależności od 
eskalacji zagrożenia                       
i posiadanych 
informacji                       
np. niezwłocznie).

� meldunki okresowe, 
� raporty sytuacyjne,  
� komunikaty za pomocą 

technicznych środków łączności. 

UWAGA 
Policja wspólnie z ABW prowadzi 
rozpoznanie operacyjne osób, grup pod 
katem zagrożenia terrorystycznego w 
sposób ciągły przy czym podmiotem 
wiodącym jest Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego

� analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji do określonych instytucji i 
służb, 

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

� współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz, 

� zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Stanowiska 
Kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji , 

� uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji 
o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, 
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla 
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy 
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania i 
prognozowania rozwoju sytuacji. 

� Powiatowy/Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, 

� PCZK,RSO i ZK, 
� Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

w Krapkowicach, 
� Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu, 
� Placówka  Straży Granicznej w Opolu. 

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

2. STANOWISKO 
KIEROWANIA 
KOMENDANTA 
POWIATOWEGO 
PAŃSTWOWEJ  STRAŻY 
POŻARNEJ  
w KAPKOWICACH 

W przypadku zdarzeń terrorystycznych   
z wyciekiem lub emisją do powietrza  
substancji niebezpiecznych oraz                
w wyniku których powstaną rozległe 
pożary. 

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

� meldunki okresowe, 
� raporty sytuacyjne,  
� komunikaty za pomocą 

technicznych środków łączności. 

� analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
� współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz 
poprzez: 
– sporządzanie raportów dobowych i notatek 
  służbowych o powstałych zagrożeniach  
   mogących prowadzić do sytuacji kryzysowej,  –     

przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń   
   i innych niezbędnych informacji do  
   określonych instytucji i służb, 

Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi 
(KDR) a poszczególnymi stanowiskami kierowania 
 i dowódcami poszczególnych odcinków bojowych,  
a ponadto z:  
� PCZK,RSO i ZK, 
� Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach 

podmioty systemu Państwowego Ratownictwa 
Medycznego powiatu krapkowickiego, 

� Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny  
w Krapkowicach, 

� zarządcy dróg,  
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3. PAŃSTWOWY POWIATOWY 
INSPEKTORAT SANITARNY                        
w Krapkowicach 

       BIOTERRORYZM 

Zbieranie i 
analizowanie 
informacji. 

� dane statystyczne dotyczące 
liczby zarejestrowanych  
zachorowań, 

� informacje dotyczące  
zapotrzebowania na środki  
dezynfekcyjne, 

� zbieranie informacji dot. liczby 
dawek niezbędnych szczepionek, 

� zbieranie Informacji o liczbie osób 
poddanych izolacji, liczbie 
chorych, u których wystąpiły 
objawy chorobowe                    
i kwarantannie. 

� analizowanie sytuacji  epidemiologicznej  chorób 
zakaźnych  w powiecie brzeskim. 

� monitorowanie  sytuacji w zakresie  ewentualnej 
konieczności  wprowadzenia szczepień ochronnych, 

� monitorowanie  sytuacji w zakresie  konieczności 
przeprowadzania zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji  i 
deratyzacji, 

� współpraca  z  jednostkami  ochrony zdrowia  i  innych 
resortów, 

� monitorowanie sytuacji  w  obiektach przewidzianych  
do  izolacji i kwarantanny osób. 

� PCZK,RSO i ZK, 
� współdziałanie z Placówkami Publicznej  

i Niepublicznej Służby Zdrowia powiatu 
krapkowickiego  oraz z administracją publiczną.   

4. WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR OCHRONY 
ŚRIODOWISKA 
w  OPOLU 

W przypadki zdarzeń 
terrorystycznych  w wyniku których 
uszkodzone zostaną zbiorniki 
wodne. 

� Jednozmianowy; 
� Dyżur całodobowy 

� wstępna informacja z 
podjętych działań; 

� ankieta awarii; 
� raport końcowy z wynikami 

prób; 
� komunikaty na stronie www. 

� rozpoznanie i analiza rodzaju spalanych 
substancji niebezpiecznych oraz produktów 
spalania, zagrożenia obszaru objętego 
zanieczyszczeniem; 
� pobór prób ( gleba, ścieki pogaśnicze ) – 
określenie obszaru zanieczyszczonego oraz 
wynikających zagrożeń dla środowiska; 
� klasyfikacja zagrożenia zgodnie z  
obowiązującymi przepisami 
� współudział w akcji ratowniczej oraz w  

pracach oczyszczających środowisko. 

� Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 
� KP Państwowej Straży Pożarnej  w 

Krapkowicach; 
� Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska; 
� PCZK i RSO i ZK. 

5. PKP POLSKIE LINIE  
      KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD  
       LINII KOLEJOWYCH   

w Opolu 

Okresowo. � komunikaty. � monitorowanie miejsc zagrożonych. � dyspozytor zakładu. 

6. PLACÓWKA STRAŻY 
GRANICZNEJ
W OPOLU

Doraźnie na ciągach 
komunikacyjnych. 

� meldunki; 
� komunikaty na stronie własnej 

internetowej www 

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

� Komenda Główna Straży Granicznej, 
� Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

7. ZARZĄD DRÓG  
WOJEWÓDZKICH w Opolu    
ODDZIAŁ TERENOWY  
w Głubczycach 

8. GENERALNA DYREKCJA 
DRÓG KRAJOWYCH I 
AUTOSTRAD Oddział  
w Opolu  

9. STAROSTWO POWIATOWE 
w KRAPKOWICACH 

10. RERERAT SPRAW 
OBYWATELSKICH i 
ZARZADZANIA 
KRYZYSOWEGO 

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

� patrole drogowe na 
samochodach, 

�Punkt  Informacji 
Drogowej (PID) –  
całodobowo. 

Doraźny – na czas 
występowania 
zagrożenia 

Doraźny – na czas 
występowania 
zagrożenia 

� stan zagrożenie do 
odpowiednich centrów 
zarządzania kryzysowego, 

� stan sieci drogowej do Punktu 
Informacji Drogowej. 

� meldunki sytuacyjne do 
PCZK, 

� zbieranie informacji, 
� meldunki informacyjne do 

GZZK 

� analizowanie sytuacji na administrowanych 
drogach, 

� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  
jednostkom własnym, 

� systematyczne zbieranie informacji  o  
ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach i 
zamkniętych drogach,  

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

� analizowanie sytuacji na drogach powiatowych, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  

jednostkom własnym, 
� systematyczne zbieranie  i przekazywanie 

informacji  o  ograniczeniach w ruchu, 
utrudnieniach i zamkniętych drogach, 

� analizowanie sytuacji na drogach, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  

jednostkom własnym, 
� systematyczne zbieranie  i przekazywanie 

informacji  o  ograniczeniach w ruchu, 
utrudnieniach i zamkniętych drogach, 

� PCZK,RSO i ZK, 
� Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Policji w 

Krapkowicach, 
� media, 
� inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

� PCZK, RSO i ZK, 
� Media 

� referaty urzędu, 
� podległe jednostki organizacyjne. 

11. 11.PKP POLSKIE LINIE 
KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD 
LINII KOLEJOWYCH  w 
OPOL 

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

Okresowo. � komunikaty. � monitorowanie miejsc zagrożonych. � dyspozytor Zakładu. 

12. 12.WOJSKOWA KOMENDA 
UZUPEŁNIEŃ  
W Opolu 

Dyżury całodobowe.  � komunikaty, 
� meldunki, 
� informacje dotyczące 

działalności bieżących. 

� analizowanie sytuacji na administrowanym 
terenie, 

� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 
niezbędnych informacji do określonych instytucji 
i służb.

� organy administracji publicznej i ogniwa 
układu pozamilitarnego szczebla 
powiatowego i gminnego, 

� jednostki i instytucje wojskowe na 
administrowanym terenie.
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13. .PAŃSTWOWE 
GOSPODARSTWO  
WODNE WODY POLSKIE  

– REGIONALNY ZARZĄD 
GOSPODARKI    
WODNEJ W GLIWICACH  
– ZARZĄD ZLEWNI W OPOLU/ 
NADZÓR    
WODNY W KRAPKOWICACH, 

Doraźny – na czas 
występowania 
zagrożenia: 
� oględziny w terenie 

stanów rzek oraz 
zbiorników.  

� meldunki sytuacyjne do 
PCZK, 

� komunikaty na stronie www. 

� analizowanie sytuacji na administrowanym 
terenie,  

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

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

w Krapkowicach. 

14. 13.REFERAT  
GOSPOPDARKI MIENIEM I  
ROLNICTWA 

W PRZYPADKU ZDARZEŃ 
TERRORYSTYCZNYCH,  
W WYNIKU KTÓRYCH 
USZKODZONE    
ZOSTANĄ ZBIORNIKI WODNE. 

Doraźny – na czas 
występowania 
zagrożenia: 
� oględziny w terenie 

stanów rzek oraz 
zbiorników.  

� meldunki sytuacyjne do  
GZZK 

� komunikaty na stronie www. 

� analizowanie sytuacji na administrowanym 
terenie,  

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

� PCZK, GCZK, 
� Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Krapkowicach. 
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Odpowiedzialny za prowadzenie 
monitoringu

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

14. Awaria sieci teleinformatycznych

1. INFORMATYK UM  
    W ZDZIESZOWICACH 

Odnośnie awarii w Urzędzie Miejskim 
w Zdzieszowicach 

7:15 do 15:15  
MULTIPLAY  NETIA 
reagowanie wezwania. 

� awarie sieci teleinformatycznej             
w budynku Urzędu Miejskiego w 
Zdzieszowicach 

� analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji do określonych odbiorców, 
� współdziałanie z administracją publiczną i innymi 

instytucjami i służbami w zakresie prognoz i 
przeciwdziałaniu, 

� minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii również                    
w zakresie ataku cyberterrorystycznego.

� współdziałanie z administracją publiczną i 
innymi instytucjami i służbami, 

� Sekretarz Gminy, 
� RSO i ZK 

15. Strajki, zamieszki i demonstracje

1. KOMENDA POWIATOWA   
    POLICJI 
    w Krapkowicach 

Tryb pracy – 
całodobowy poprzez 
służbę dyżurna na 
Stanowisku 
Kierowania. 

W przypadku 
zaistnienia zagrożenia 
– każdorazowo ustala 
podmiot wiodący                         
(w zależności od 
eskalacji zagrożenia                          
i posiadanych 
informacji                       
np. niezwłocznie). 

� meldunki okresowe, 
� raporty sytuacyjne,  
� komunikaty za pomocą 

technicznych środków łączności. 

UWAGA 
Policja na bieżąco pozyskuje informacje 
na temat planowych  (zgłoszonych i nie 
zgłoszonych) protestów społecznych, 
zgromadzeń i imprez masowych. 

� analizowanie sytuacji na administrowanym terenie, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych 

niezbędnych informacji do określonych instytucji i 
służb, 

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

� współdziałanie z administracją publiczną i innymi 
instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz, 

� zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Stanowiska 
Kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji , 

� uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji 
o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania, 
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla 
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy 
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania i 
prognozowania rozwoju sytuacji.

� Powiatowy/Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego, 

� PCZK,RSO i ZK, 
� Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Krapkowicach, 
� podmioty systemu Państwowego 

Ratownictwa Medycznego powiatu 
krapkowickiego, 

� zarządcy dróg, 
� Pogotowia: techniczne, gazowe, wodne, 

energetyczne itp.), 
� administracja budynków, 

1. ZARZĄD DRÓG    
   WOJEWÓDZKICH  w Opolu    
   ODDZIAŁ TERENOWY  
   w Głubczycach 

2.GENERALNA DYREKCJA  
   DRÓG KRAJOWYCH I      
   AUTOSTRAD  
   Oddział w Opolu 

3, STAROSTWO POWIATOWE  
W  Krapkowicach 

    w przypadku blokady dróg.    

� patrole drogowe na 
samochodach, 

�Punkt  Informacji 
Drogowej (PID) –  
całodobowo. 

Doraźny – na czas 
występowania 
zagrożenia 

� stan zagrożenie do odpowiednich 
centrów zarządzania 
kryzysowego, 

� stan sieci drogowej do Punktu 
Informacji Drogowej. 

� meldunki sytuacyjne do PCZK, 

� analizowanie sytuacji na administrowanych drogach, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom 

własnym, 
� systematyczne zbieranie informacji  o  ograniczeniach 

w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych drogach,  
� systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji na 

drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów. 

� analizowanie sytuacji na drogach powiatowych, 
� przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń  jednostkom 

własnym, 
systematyczne zbieranie  i przekazywanie informacji  o  
ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych 
drogach, 

� PCZK,RSO i ZK, 
� Starostwo Powiatowe w Krapkowicach 
�  Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Krapkowicach, 
� Komenda Powiatowa Policji w 

Krapkowicach, 
� media, 
� inne podmioty – w zależności od potrzeb. 

� PCZK , RSO i ZK, 
� media 
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1.1. Dane teleadresowe instytucji biorących udział w monitorowaniu zagrożeń 

Lp Nazwa Adres Telefon/fax. Adres mailowy Godziny 
pracy

1 2 3 4 5 6 

1 Wojewódzkie Centrum 
Zarządzania kryzysowego  

Opole ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 

tel. 77 45 24 715 
fax 77 45 24 716 

czk@opole.uw.gov.pl
całodobowo 

2 Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

Krapkowice ul. Kilińskiego 1 
47-303 Krapkowice 

77 40 74 333,  
77 40 74 334 

pczk@powiatkrapkowicki.pl
całodobowo 

3 Komenda Powiatowa Policji ul. Sądowa 25 
47-300 Krapkowice 

47 862 62 03,  fax. 47 862 62 45. 
tel. alarmowy 112 

dyżurny.kr@op.policja.gov.pl
całodobowo 

4 Komenda Powiatowa  
Państwowej Straży Pożarnej 

ul. 3 Maja 19 
47-303 Krapkowice 

tel.  47 861 6719 (SK KP) 

fax :47  861 6712 (sekretariat) 
tel. alarmowy 112 

krapkrsk@psp.opole.pl 
sekretariat.krapkowice@psp.opole.pl całodobowo 

5 Powiatowy Inspektorat 
Weterynarii 

ul. Kilińskiego 1 
47-303 Krapkowice tel./fax. 77 46 61 515 piw.krapkowice@wiw.opole.pl

6 Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego 

ul. Kilińskiego 1 
47-303 Krapkowice 

tel./fax 77 46 61 470 
pinbkrapkowicki@winb.opole.pl
pinbkrapkowice@gmail.com

7 
Powiatowa Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna w 
Krapkowicach 

ul. Ks. Koziołka 30 
47-303 Krapkowice 

telefon: 77 446 67 40 
fax:       77 446 67 41 psse.krapkowice@pis.gov.pl

tel. alarm. 
całodobowo 
502 635 535 

8 Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Opolu 

ul. Wrocławska 172 
45-851 Opole 

tel. 77 47 44 619 
      77 45 75 608   
faks: 77 474 46 19 

wi-opole@piorin.gov.pl

9 Kuratorium Oświaty w Opolu 
Ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 

Tel. 77 45 24 568  lub 572, 575  
Fax. 77 45 24 921 lub  417 

kontakt@kuratorium.opole.pl

10 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Opolu 

45035 Opole ul. Nysy 

Łużyckiej 42

tel.        77 453 99 06, 454 22 89  
faks:     77  453 00 69 
Całodob. tel. dyż.: 606 605 052 

poczta@opole.pios.gov.pl
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11 
Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Strzelce Opolskie 

ul. Moniuszki 7 
47-100 Strzelce Opolski 

Tel. 77 4613485 
Fax 77 4613642 

strzelce@katowice.lasy.gov.pl

12 

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział 
Opole 
Punkt Informacji Drogowej 

ul. Niedziałkowskiego6 
45-085 Opole 

Tel.77 401-63-12 
Fax.77 454-44-68 
77 45 65 058,  77 40 16 361 
 kom. 668482497, 
fax. 77 45 65 057 

sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

13 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Opolu Oddział Terenowy w 
Głubczycach 

ul. Kościuszki 8 
48-100 Głubczyce 

Tel.77 40 52 590
      77 485 30 81 
fax. 77 405 25 99 

glubczyce@zdw.opole.pl

14 Zakład Linii Kolejowych w Opolu 
ul. Księcia Jana Dobrego 1 
45-090 Opole skr. pocz  29

tel. 77 55 41 340 
fax 77 55 41 469 

15 

Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej Państwowy Instytut 
Badawczy Oddział we Wrocławiu 

ul. Parkowa 30 
51-616 Wrocław 

tel. 71 32 00 160/161 
fax: 71 348 79 91    

sekretariat.wroclaw@imgw.pl

16 
Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej -Regionalna stacja 
Hydrometeo. w Opolu 

ul. Przeskok 4 
45-029 Opole 

Tel.: 77 45 63 889 
Fax: 77 45 63 889 shmopole@stacje-imgw.p l

17 
RZGW w Gliwicach 
Zarząd Zlewni w Opolu

ul. Odrowążów 2
45-089 Opole

tel. 32 777 49 30 
tel. 77 407 47 05 zz-opole@wody.gov.pl

18 Nadzór Wodny w Opolu 
ul. Kochanowskiego 9 
45-091 Opole 

tel. 661 22 16 54
nw-opole@wody.gov.pl

19 Nadzór Wodny w Krapkowicach 
ul. Drzymały 8 
47-300 Krapkowice 

 tel:      77 466 14 56
kom. 661 22 15 62 

nw-krapkowice@wody.gov.pl

20 
Polskie Sieci Energetyczne - 
Południe S.A. 

ul. Jordana 25 
40-056 Katowice 

Tel. centrala: 32 257 87 77 
tel. sekretar.: 32 257 80 01 
Fax. (32) 25 78 017 

pse-poludnie@pse.pl

21 

Tauron Dystrybucja SA. Oddział 
w Opolu. Rejon 
Specjalistycznych Służb 
Technicznych 

ul. Waryńskiego 1 
45-047 Opole

tel.77 88 99 000, 32 60 60 616,  
32 30 30 991, fax (77) 88 98 254

opole@tauron-dystrybucja.pl

22 

Rejon Energetyczny Strzelce 
Opolskie ul. Opolska 26 

47-100 Strzelce Opolskie 
tel.: 77 404 89 60 restrzelce@op.energiapro.pl
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23 
Tauron Dystrybucja 
Posterunek Energetyczny w 
Krapkowicach 

ul. Opolska 73 
47-300 Krapkowice 

tel.: 77 466 13 25 
77 466 19 46, 991 

88 98 127 – tel. oper. 
fax. 77  46 61  946 

dariusz.@tauron-dystrybucja.pl

24 
Zakład Gazowniczy Oddział w 
Opolu 

ul. Armii Krajowej 2 
45-071 Opole 

tel. 77 456 74 80 
fax. 77 4435242 

opole@psgaz.pl

25 
Wojewódzki Sztab Wojskowy w 
Opolu 

ul. Kościuszki 45 
45-063 Opole 

tel. 26 16 23 191 
ofic. dyż. oper.  
26 16 23 061 lub 66 99 23 42 

wszwopole@ron.mil.pl 

26 
Jednostka Wojskowa w 
Krapkowicach 

JW 1946 
47-300 Krapkowice 

tel. 261 62 41 23 – biuro przep. 
tel. 26 16 24 204 – d-ca ochrony 

całodobowo 

27 
Wojskowa Komenda Uzupełnień 
Opole 

u. Niemodlińska 90 
46-865 Opole 

tel. 26 162 55 75 - portiernia wkuopole@ron.mil.pl

28 
Śląski Oddział Straży Granicznej 
w Raciborzu, 
Placówka w Opolu  

Konradów 160 
48-340 Głuchołazy, 

tel.: 77 439 09 20 sdo.nysa@strazgraniczna.pl całodobowo 

29 
Placówka Straży Granicznej w 
Opolu 

ul. Drzymały 1b 
45-342 Opole, 

tel.: 77 45 13 820 
fax. 77 45 13 825 

sdo.opole@strazgraniczna.pl całodobowo 

30 Straż Miejska w Zdzieszowicach 
 ul. Chrobrego 34              
47-330 Zdzieszowice

tel. 77 40 64 417 / 418 
kom. 506 176 916 

straz@zdzieszowice.pl 

31 
Wodociągi i Kanalizacja Spółka z 
o.o. w Zdzieszowicach 

ul. Wschodnia 2                    
47-330 Zdzieszowice 

tel.               77 544 59 41 
alarmowy :  692 327 425 
P. Prezes :  534 711 074 

wik@zdzieszowice.pl 

32 
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji 

ul. Powstańców 7               
47-330 Zdzieszowice 

tel. 77 484 23 92 mgoksir@zdzieszowice.pl 

33 
Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w 
Zdzieszowicach 

ul. Góry Św.Anny 21B 
47-330 Zdzieszowice 

tel. 77 474 97 03 – kierownik 
tel. 77 474 97 01 

ops@zdzieszowice.pl 
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2. TRYB URUCHAMIANIA NIEZBĘDNYCH SIŁ I ŚRODKÓW, 
UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

NA WYPADEK SYTUACJI KRYZYSOWEJ. 

Gminne Ochotnicze Straże Pożarne
Ocena możliwości                  

wykorzystania sił i środków
Działanie w sytuacjach kryzysowych zwłaszcza gaszeniu pożarów, ewakuacji, 
ratownictwie drogowym i innych. 

Przyjęty tryb uruchamiania
Zaalarmowanie jednostek za pomocą zdalnego systemu DSP przez dyżurnego 
stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP 

Czas uzyskania pełnej               
gotowości do działań

Stała gotowość sił i środków do działań interwencyjnych. 
 Czas gotowości do wyjazdu po sygnale alarmu  15-25 min

Straż Miejska w Zdzieszowicach
Ocena możliwości                     

wykorzystania sił i środków
Gotowość do rozpoznania i zabezpieczenia rejonu działań kryzysowych, 
regulacja ruchu, utrzymanie porządku i bezpieczeństwa 

Przyjęty tryb uruchamiania
Na polecenie Burmistrza i powiadomienie telefoniczne.  

Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań

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

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Ocena możliwości                     

wykorzystania sił i środków
Ocena, uruchomienie i koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych 

Przyjęty tryb uruchamiania
Polecenie ustne Burmistrza lub po godzinach pracy telefoniczne. W razie 
braku łączności telefonicznej powiadomienie gońcem. 

Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań

W godzinach pracy Urzędu stała gotowość do podjęcia działań. Po godzinach 
pracy czas gotowości do 2  godziny. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
Ocena możliwości                     

wykorzystania sił i środków 
Ocena występujących zagrożeń, koordynowanie działań ratowniczych, 
przygotowywanie propozycji działań dla Burmistrza, ostrzeganie i alarmowanie 
ludności. 

Przyjęty tryb uruchamiania
W trybie alarmowym na polecenie Burmistrza telefonicznie z wykorzystaniem 
urządzenia do alarmowania DTG-15 lub SISMS 

Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań

W godzinach pracy do 2,5 godz. 
Po godzinach pracy do 6 godz. 

Magazyn OC oraz magazyn przeciwpowodziowy
Ocena możliwości                     

wykorzystania sił i środków
Zabezpieczenie potrzeb uczestników prowadzonych działań kryzysowych w 
drobny sprzęt, materiały i narzędzia oraz środki ochrony dróg oddechowych 

Przyjęty tryb uruchamiania 
W godzinach pracy na polecenie ustne Burmistrza dla pracownika RSOiZK 
dotyczące wydania środków, po godzinach pracy telefonicznie do pracownika 
RSOiZK oraz osoby odpowiedzialnej za otwarcie Urzędu celem wydania kluczy 
do magazynu (sekretarz Gminy, pracownik-  kierowca. 

Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań

W godzinach pracy Urzędu 7.30do 15.30 natychmiast, po godzinach pracy do 
2 godzi 

Gminna Formacja OC
Ocena możliwości                     

wykorzystania sił i środków
Realizacja zadań z zakresu ostrzegania i alarmowania mieszkańców

Przyjęty tryb uruchamiania Na polecenie Szefa OC Gminy uruchomienie poprzez RSOiZK 
Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań

W godz. pracy do 4 godz., po godz. pracy do 6 godz. 

Siły i środki Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
Ocena możliwości                     

wykorzystania sił i środków 
Transport materiałów z magazynu OC i magazynu przeciwpowodziowego w 
miejsce zdarzenia, wykonywanie innych usług  transportowych w czasie 
reagowania kryzysowego. 

Przyjęty tryb uruchamiania
W czasie godzin pracy Urzędu na wniosek Przewodniczącego GZZK, po 
godzinach pracy wezwanie telefoniczne. 

Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań

W godzinach pracy do 2 godz.., po godzinach pracy do 4 godz. 
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Autobus z firm prywatnych „INTER-TOUR” w Zdzieszowicach  
„WEGATUR” z Rozwadzy

Ocena możliwości                     
wykorzystania sił i środków

Ewakuacja ludności z zagrożonego rejonu. 

Przyjęty tryb uruchamiania Uruchomienie przez dyrektora ZRS  na wniosek Przewodniczącego GZZK.  

Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań

W godzinach pracy do 2 godz.., po godzinach pracy do 4 godz. 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
Ocena możliwości                     

wykorzystania sił i środków 
Udzielanie pomocy ewakuowanym w zakresie zakwaterowania, żywności i 
odzieży.  

Przyjęty tryb uruchamiania Na polecenie Kierownika MGOPS telefonicznie lub przez gońca. 

Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań 

W godzinach pracy 7.30-15.30 stała gotowość do działania, po godzinach 
pracy 2do 3 godzin 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Zdzieszowicach 

Ocena możliwości                     
wykorzystania sił i środków

Wydzielenie sprzętu i materiałów do prowadzenia ratowniczych  

Przyjęty tryb uruchamiania Na polecenie Prezesa  WiK Spółka  z o.o.  telefonicznie lub przez gońca. 

Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań 

W godzinach pracy 7.30-15.30 stała gotowość do działania, po godzinach 
pracy 4 do 6 godzin 

Środki transportowe rolników indywidualnych
Ocena możliwości                    

wykorzystania sił i środków
Ciągniki rolnicze do ewakuacji zwierząt i płodów rolnych z zagrożonych 
gospodarstw. 

Przyjęty tryb uruchamiania Poprzez sołtysa danej miejscowości  na wniosek Przewodniczącego 
GZZK

Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań Do 4 godzin 

Restauracja „PROMIEŃ” i „ATMOSFERA” w Zdzieszowicach
Ocena możliwości                     

wykorzystania sił i środków
Przygotowanie i dostarczenie we wskazane miejsce  posiłków  

Przyjęty tryb uruchamiania 
Telefonicznie z polecenia Przewodniczącego GZZK zgodnie z umową 

Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań W godzinach pracy do 3 godz. po godzinach w czasie do 6 godzin 

Ośrodek Wypoczynkowy RUEDA w Januszkowicach
Ocena możliwości                     

wykorzystania sił i środków
Zakwaterowanie osób poszkodowanych 

Przyjęty tryb uruchamiania 
Telefonicznie z polecenia Przewodniczącego GZZK zgodnie z umową 

Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań Do 3 godzin 

Państwowa Straż Pożarna
Ocena możliwości                     

wykorzystania sił i środków 
Kierujący Działaniem  Ratowniczym  funkcjonariusz PSP,  

SK KP PSP Krapkowice 

Przyjęty tryb uruchamiania SK KP PSP Krapkowice 

Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań

Wg norm PSP 
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Komenda Powiatowa Policji
Ocena możliwości                     

wykorzystania sił i środków 
Dowodzący na miejscu akcji funkcjonariusz Policji, Komendant Komisariatu w 
Zdzieszowicach, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach 

Przyjęty tryb uruchamiania Wg procedur Policji 

Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań 

Wg norm Policji 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Ocena możliwości                     

wykorzystania sił i środków 
Kierujący działaniami ratowniczymi w razie potrzeby wzywa osobę funkcyjną 
Inspekcji Sanitarnej i ta podejmuje stosowne decyzje. 

Przyjęty tryb uruchamiania Wg procedur Inspekcji Sanitarnej 

Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań 

Wg norm Inspekcji Sanitarnej 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
Ocena możliwości                     

wykorzystania sił i środków 
Kierujący działaniami ratowniczymi wzywa osobę funkcyjną Inspekcji 
Weterynaryjnej i ta podejmuje stosowne decyzje. 

Przyjęty tryb uruchamiania Wg procedur Inspekcji Weterynaryjnej 

Czas uzyskania pełnej 
gotowości do działań 

Wg norm Inspekcji Weterynaryjnej 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
Ocena możliwości                     

wykorzystania sił i środków 
Kierujący działaniami ratowniczymi wzywa osobę funkcyjną Inspekcji 
Budowlanej i ta podejmuje stosowne decyzje. 

Przyjęty tryb uruchamiania Wg procedur Inspekcji Budowlanej 

Czas uzyskania pełnej                
gotowości do działań

Wg norm Inspekcji Budowlanej 
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2.1.TRYB URUCHAMIANIA ŚRODKÓW Z GMINNEGO MAGAZYNU 
PRZECIWPOWODZIOWEGO: 

Lp. Siły i środki Sposób powiadamiania/realizacja 

1 

Zasady powiadamiania stosownych 
osób funkcyjnych komórki 
organizacyjnej odpowiedzialnej na 
szczeblu gminy za wykonawstwo 
zadań zarządzania kryzysowego 

Telefonicznie:  

2 

Sposób dostępu do magazynu w 
godzinach pozasłużbowych (np. w 
przypadku braku magazyniera w 
danym przedziale czasowym, kto 
dysponuje dodatkowymi kluczami, 
kto jest upoważniony do otwarcia 
magazynu, kto może wydawać dany 
sprzęt, czy jest przeszkolony w tym 
zakresie itp.) 

Klucze do magazynu ppow. znajdują się u 
Kierownika Referatu Gospodarki Mieniem i 
Rolnictwa 

3 

Liczba i rodzaj środków 
transportowych z podziałem na dany 
specjalistyczny (zmienność 
gabarytów) sprzęt wykorzystywany 
w konkretnej sytuacji kryzysowej 

Do zabezpieczenia przewozu worków i sprzętu 
z mag. ppow. przewidziany jest samochód 
Straży Miejskiej będący własnością Urzędu 
Miejskiego lub WiK Sp. z o.o.. Do tego celu w 
razie konieczności można wykorzystać również 
samochód jednej z jednostek OSP. 
Dostarczanie materiałów spoza magazynu 
ppow. realizowane jest przez firmy z którymi 
Gmina ma podpisane stosowne umowy.

4 

Liczbę osób, których zadaniem jest 
załadowanie wybranego sprzętu, 
skąd są pozyskiwane, w jaki sposób 
są dowożone, czy będą również brać 
udział w rozładunku sprzętu na 
miejscu zdarzenia itp. 

Do załadunku worków i sprzętu z magazynu 
ppow. wystarczą 2 osoby (magazynier i 
kierowca pojazdu). 
Piasek ładowany jest na samochody za pomocą 
sprzętu technicznego danej firmy. 
Rozładunek na miejscu zapewniają służby 
ratownicze. 

5 

Liczba osób (wolontariuszy, 
więźniów itd.), których zadaniem jest 
używanie danego sprzętu podczas 
prowadzenia akcji ratowniczej – w 
zależności od rodzaju zdarzenia (np. 
napełnianie worków piaskiem). 

Działania na terenie gminy w całości 
zabezpieczają strażacy PSP i OSP. 

6 
Inne przedmiotowe kwestie (nie 
ujęte w zaleceniach) ważne z punktu 
widzenia gminy 

Należy utrzymywać stały kontakt z firmami i 
instytucjami z którymi Gmina ma podpisane 
umowy na realizację zadań w sytuacjach 
kryzysowych tak aby zapewnić w razie potrzeby 
całodobowy kontakt w celu uzyskania wsparcia. 
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4. PROCEDURY REAGOWANIA KRYZYSOWEGO OKREŚLAJĄCE 
SPOSÓB POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 
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3.1. WYKAZ PROCEDUR REAGOWANIA KRYZYSOWEGO (PRK) 

Rodzaj zagrożenia 
Numer 

procedury
Nazwa procedury Strona 

1. Powódź. 
PRK – 1 

Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub 
wystąpienia powodzi

135 

2. Pożary. PRK – 2 Postępowanie podczas pożarów 141 

3. Huraganowy wiatr/trąba powietrzna. PRK – 3 Postępowanie podczas huraganowych wiatrów i trąb 
powietrznych 

147 

4. Mróz i opady śniegu. PRK – 4 Postępowanie podczas mrozów i opadów śniegu 152 

5. Susza i upał. PRK – 5 Postępowanie podczas suszy i upałów 159 

6. Skażenie chemiczno-ekologiczne. PRK – 6 Postępowanie podczas skażenia chemiczno-ekologicznego 164 

7. Zdarzenia radiacyjne PRK – 7 Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 160 

8. Zagrożenia epidemiczne                    i 
epidemia 

PRK – 8 Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii 174 

9.1. Zakłócenia w dostarczaniu  
       energii elektrycznej 

PRK – 9.1 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii 178 

9.2. Zakłócenia w dostarczaniu  paliwa 
PRK – 9.2 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach paliwa 182 

9.3. Zakłócenia w dostarczaniu gazu PRK – 9.3 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach gazu 
184 



134 

Rodzaj zagrożenia 
Numer 

procedury
Nazwa procedury Strona 

9.4. Zakłócenia w dostarczaniu  
       energii cieplnej 

PRK – 9.4 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii cieplnej 186 

9.5. Zakłócenia w dostarczaniu wody PRK – 9.5 Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody 188 

10.1. Katastrofy budowlana  PRK – 10.1 Postępowanie podczas katastrofy budowlanej 191 

10.2. Katastrofy drogowa PRK – 10.2 Postępowanie podczas katastrofy drogowej 196 

10.3. Katastrofy kolejowa  PRK – 10.3 Postępowanie podczas katastrofy kolejowej 201 

11. Zagrożenie wystąpienia lub  
wystąpienie choroby zwierząt

PRK – 11 
Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub 
wystąpienia choroby zwierząt 

206 

12. Zagrożenie wystąpienia lub  
      wystąpienie organizmu szkodliwego 

PRK – 12 
Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub 
wystąpienia choroby roślin 

210 

13. Zagrożenia terrorystyczne PRK – 13 Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego 212 

14. Awaria sieci teleinformatycznych PRK – 14 Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych 
216 

15. Strajki, zamieszki i demonstracje  PRK – 15 Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji 
218 
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PRK – 1 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO LUB WYSTĄPIENIA POWODZI 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic 

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

2.  
Art. 31a.

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym

3. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8. 
4. Działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas zagrożenia 

powodziowego lub wystąpienia powodzi –zgodnie z PZK – 23.
Art.19, pkt.4 i 5 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

5. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 
Art. 19, ust. 2, pkt 1

6. Zarządzenie  ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych. 
Art. 31b

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym

7. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił 
Zbrojnych RP – zgodnie  z SPO – 21 Art. 14, ust. 2, pkt 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym  

8. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej  
Art. 5, ust. 1

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

9. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych 
    – zgodnie z SPO – 17 Art. 22

10. Ogłoszenie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na 
obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela. Art. 23

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

Art. 19 ust. 2 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Referatu po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego– 
zgodnie z SPO – 9A

Art. 19 ust. 3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym 

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

3. Informowanie ludności o zagrożeniach– zgodnie z SPO – 3

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

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

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

7. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego  
– zgodnie z SPO – 11

Art. 19, ust. 2 pkt.1
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym8. Koordynowanie działań  wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego 

wystąpienia – zgodnie z SPO – 20
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 19, ust. 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym

 Radca Prawny 

1. Współudział w opracowaniu zarządzenia Burmistrza w sprawie ogłoszenia 
(odwołania) stanu pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego.  Art. 31a.

Art. 23, ust.1 pkt 1

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie 
klęski żywiołowej 
Regulamin Organizacyjny Urzędu 
Miejskiego w Zdzieszowicach 

2. Współudział w opracowaniu zarządzenia Burmistrza  w sprawie wprowadzenia 
czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

Referat Budżetowo-Finansowy 

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

Art. 2, 7, 17  i 18 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa i Referat Inwestycji oraz  Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych  

 Ocenianie i dokumentowanie szkód  powstałych w czasie powodzi. 
Art. 2 i 19 ust. 2 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym

INNE PODMIOTY GMINNE

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zdzieszowice
 Działania Ochotniczych Straży Pożarnych  podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z 
PZK – 30. Art. 19 ust. 1a 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej 

Straż Miejska w Zdzieszowicach 

 Działania Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 31. Art. 1 i art. 11 
ust.1pkt. 3

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
strażach gminnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 

1. Działanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas sytuacji 
kryzysowych – zgodnie z PZK – 29.

Art. 2, art. 7, art. 18 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej2. Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w 

tym pomocy psychologicznej. 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

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

1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1 

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

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4. Art. 1 i 6 Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach

1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych 
rejonach.

Art. 84 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  
Prawo budowlane

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach

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

Art. 1
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach 

1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Art. 14, ust. 1 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  
o Inspekcji Weterynaryjnej

2. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej. 

3. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych. 

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

Zarząd Powiatu  Krapkowickiego – drogi powiatowe

1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla 
ruchu. 

Art. 20 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych  

1. Wyznaczanie objazdów. 
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INNE PODMIOTY 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

1. Prowadzenie państwowego monitoringu środowiska. Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 
4 

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

2. Przeciwdziałanie poważnym awariom chemiczno-ekologicznym.  

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu, Nadzór Wodny w Krapkowicach

1. Działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w  
Krapkowicach podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi – zgodnie z
PZK– 1.

§ 6
Statut Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach

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

o drogach publicznych
2. Wyznaczanie objazdów. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej. 
Art. 5 ust. 5 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 
kolejowym

2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

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

Art. 25 ust. 1, 2, 3 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w Krapkowicach

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

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne
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UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

Zadania Uprawnienia wynikające                     
z przepisów prawa Podstawa prawna 

TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu , Region SN i nN ww Strzelcach Opolskich

1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostarczania 
energii elektrycznej na znacznej części gminy.

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
Prawo energetyczne  

2. Udostępnienie indywidualnego zasilania obiektów wysokiej preferencji. 

3. Prowadzenie działań (w miarę możliwości), zabezpieczających infrastrukturę energetyczną 
przed dalszą awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania

4. Utrzymywanie łączności pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A., a Referatem  RSO i  ZK Urzędu 
Miejskiego.

5. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania 
w obiektach preferencyjnych – zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń 
zapasowych źródeł zasilania z uwzględnieniem odłączeń nieżywotnych obwodów. 
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PRK – 2 –  POSTĘPOWANIE PODCZAS POŻARÓW 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic 

1. Uruchomienie Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
Art. 19, ust. 4 i 5

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

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 
Art. 19, ust. 1

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

Art. 14, ust. 2, pkt 4

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej.  
Art. 5, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie klęski żywiołowej . 5. Powołanie komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych w mieniu 

komunalnym wskutek klęski żywiołowej. 
Art. 9 ust. 1 

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

1. Wprowadzenie  świadczeń rzeczowych i osobistych 
    – zgodnie z SPO – 17

Art. 22
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
 o stanie klęski żywiołowej . 2. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze 

zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela  
Art. 20 i 21

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Referatu w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I

Art. 19 ust.3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym .  

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

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

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

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

6. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7
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Art. 19, ust. 3 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym .  

7. Współpraca z organami pozarządowymi. 

8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

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

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

11. Koordynowanie ewakuacji  zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II 
stopnia Gminy Zdzieszowic”” 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 
Art. 19, ust. 5

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

Radca Prawny

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

Art.23 ust. 1 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej .  

Referat Budżetowo-Finansowy

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

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

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa Referat oraz Inwestycji Pozyskiwania środków Pozabudżetowych 

Ocenianie i dokumentowanie szkód –  weryfikacja strat spowodowanych pożarem 
Monitorowanie występujących zagrożeń środowiska 

Art. 2 i 19 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym .  
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

INNE PODMIOTY GMINNE

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy  Zdzieszowice

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych  podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z 
PZK – 30.

Art. 19 ust. 1a Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej 

Straż Miejska w Zdzieszowicach 

Działania Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 31. Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 

1. Działanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas sytuacji 
kryzysowych – zgodnie z PZK – 29.

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

Art. 2, art. 7, art. 18 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej
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JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3.
1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1 

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

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych– zgodnie z PZK – 4. Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
 o Policji                         

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach

1. Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas pożarów i katastrof 
budowlanych – zgodnie z PZK – 5.

Art. 84 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  
Prawo budowlane

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                        

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach

1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla jednostek samorządu terytorialnego. 
Art. 14, ust. 1

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  
o Inspekcji Weterynaryjnej  2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych. 

Zarząd Powiatu Krapkowickiego – drogi powiatowe 

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

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach  publicznych  

2. Wyznaczanie objazdów. 

INNE PODMIOTY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

2. Prowadzenie państwowego monitoringu środowiska. 

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

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. 
 o Inspekcji Ochrony Środowiska  3. Przeciwdziałanie poważnym awariom chemiczno-ekologicznym.  
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach

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

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych  

2. Wyznaczanie objazdów. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej. 
Art. 5 ust. 5 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym  2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu podczas pożarów. Art. 25 ust. 1, 2, 3 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym  

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu , Gazownia  w Krapkowicach

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

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne  
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UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Zadania Uprawnienia wynikające                            
z przepisów prawa Podstawa prawna 

TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN  w  Strzelcach Opolskich

1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie 
dostarczania energii elektrycznej na znacznej części gminy.

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne  

2. Udostępnienie indywidualnego zasilania obiektów wysokiej preferencji. 

3. Prowadzenie działań (w miarę możliwości), zabezpieczających infrastrukturę energetyczną  
    przed dalsza awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania.

4.Utrzymywanie łączności pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a Referatem RSO i ZK 
Urzędu Miejskiego. 

5. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania 
    w obiektach preferencyjnych – zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń 
    zapasowych źródeł zasilania z uwzględnieniem odłączeń nieżywotnych obwodów. 

Nadleśnictwo w Strzelcach Opolskich 

1. Prowadzenie monitoringu – dozoru zagrożonego rejonu, z wykorzystaniem systemu wież  
    obserwacyjnych (punktów alarmowo-dyspozycyjnych). 

Art. 18 i 34 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach  

2. Przekazanie informacji z wież obserwacyjnej (punktów alarmowo-dyspozycyjnych) do 
właściwego Nadleśnictwa oraz Państwowej Straży Pożarnej 

3. Zorganizowanie działań obserwacyjno-gaśniczych, z wykorzystaniem wyczarterowanych 
samolotów. 

4. Współdziałanie z podmiotami biorącymi udział w gaszeniu pożarów. 
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PRK – 3 – POSTĘPOWANIE PODCZAS HURAGANOWYCH WIATRÓW I TRĄB POWIETRZNYCH 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 i 5

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

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego 
Art. 19, ust. 4

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

Art. 14, ust. 2, pkt 4

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

Art. 5, ust. 1
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej .  

5. Uruchomienie komisji do spraw oceny i weryfikacji strat spowodowanych w mieniu 
komunalnym przez klęskę żywiołową –  

Art. 19,ust.2 pkt.1
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym  . 

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

1. Uruchomienie świadczeń rzeczowych i osobistych –  zgodnie z SPO – 17
Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej .  2. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze 

zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela  
Art. 20 i 21

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Referatu po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – 

silne burze,  silne wiatry– zgodnie z SPO – 9B

Art. 19 ust. 3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym . 

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

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

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

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

Art. 19 ust. 3 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  

o zarządzaniu kryzysowym . 6. Współpraca z organami pozarządowymi. 
7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

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

Art. 19 ust.3 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym .  

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

3. Koordynowanie ewakuacji  zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II 
stopnia Gminy Zdzieszowic”

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

 Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 19 ust. 5 w zw. 
z art.14 ust. 8

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

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

Art. 2, 7,19 i 20
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej

Radca Prawny
Współudział w wydaniu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń 
na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18 Art. 22

1.Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie klęski żywiołowej .  
2. Regulamin Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach 

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa oraz  Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską 
żywiołową  

Art. 2 i 19 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu   
kryzysowym .  

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej 
infrastruktury krytycznej. 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

INNE PODMIOTY GMINNE

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zdzieszowice 

 Działania Ochotniczych Straży Pożarnych  podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z 
PZK – 30 .

Art. 19 ust. 1a Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej

Straż Miejska w Zdzieszowicach

Działania Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych -  zgodnie z PZK – 31.
Art. 1 i art. 11 
ust.1pkt. 3

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
1. Działanie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podczas sytuacji 

kryzysowych – zgodnie z PZK – 29.
Art. 2, art. 7, art. 18 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej2. Realizacja  zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w 

tym pomocy psychologicznej. 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych.– zgodnie z PZK – 3.
1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1 

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

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych– zgodnie z PZK – 4. Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
 o Policji                      

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach

1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych 
rejonach.

Art. 84 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  
Prawo budowlane                    

Zarząd Powiatu  Krapkowickiego – drogi powiatowe

1. Monitorowanie sytuacji na drogach, udrażnianie dróg. 
Art. 20 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych  

2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 
3. Wyznaczanie objazdów. 

INNE PODMIOTY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach

1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla  
 ruchu. 

Art. 20 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. 
 o drogach   publicznych  

2. Wyznaczanie objazdów. 

3. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

4. Udrażnianie dróg i autostrad. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej. 

Art. 5 ust. 5 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.  
o transporcie kolejowym  

2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania. 

3. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej. 

4. Współudział w naprawie sieci energetycznych 
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Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

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

Art. 25 ust. 1, 2, 3 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym  

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie 

1. Monitorowanie sytuacji w lasach. 

Art. 18 i 34
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. 
 o lasach                             2. Usuwanie wiatrołomów 

3. Szacowanie szkód 

TAURON Dystrybucja S.A. Region Sn i nN w Strzelcach Opolskich

1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie 
dostarczania energii elektrycznej na znacznej części gminy.

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne  

2. Udostępnienie indywidualnego  zasilania obiektów  wysokiej preferencji .

3. Prowadzenie działań (w miarę możliwości), zabezpieczających infrastrukturę energetyczną 
przed dalsza awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania

4. Utrzymywanie łączności pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a Referatem RSO i ZK. 

5. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych  źródeł zasilania. 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 4 – POSTĘPOWANIE PODCZAS MROZÓW I OPADÓW ŚNIEGU 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH

Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
2. Działania GZZK podczas opadów śniegu niskich temperatur pomocy 

podróżnym- zgodnie z PZK- 28.
Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym 3. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 

Art. 19, ust. 1

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

Art. 14, ust. 2, pkt 4

5. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Art. 5, ust. 1
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej .  

6. Powołanie  komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych w mieniu 
komunalnym  przez klęskę żywiołową 

Art. 2 i 19
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym

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

1. Uruchomienie obowiązku  świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17
Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej .  2. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze  

    zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela  
Art. 20 i 21

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Referatu po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – 

silne mrozy – zgodnie z SPO – 9C

Art. 19, ust. 3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów 

prawnych – zgodnie z SPO – 4
5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk 

hydrometeorologicznych – zgodnie z SPO – 6
6. Koordynacja działań ratowniczych organizacji pozarządowych. 

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
Podstawa prawna 

8. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego – zgodnie z SPO – 
11

Art. 19, ust. 3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

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

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

Gminny  Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
SPO – 8. Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa i Referat Inwestycji  oraz Pozyskiwanie Środków Pozabudżetowych 

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

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu    
kryzysowym

 Radca Prawny 

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

Art. 23 ust. 1 pkt 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej .  
Regulamin organizacyjny UM  w Zdzieszowicach 

Referat Budżetowo-Finansowy 

Współudział w finansowym wspieraniu programów w określonym przez Burmistrza 
obszarze pomocy społecznej 

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

z przepisów prawa 
Podstawa prawna 

INNE PODMIOTY GMINNE

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zdzieszowice 

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych  podczas mrozów i opadów śniegu – 
zgodnie z PZK – 30.

Art. 19 ust. 1a Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej 

Straż Miejska w Zdzieszowicach 

Działania Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 31. Art. 1 i art. 11 ust.1pkt. 3 
Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 

1. Działanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas sytuacji 
kryzysowych – zgodnie z PZK – 29.

Art. 2, art. 7, art. 18 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej2. Realizacja  zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, 

w tym pomocy psychologicznej. 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
Podstawa prawna 

JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

1. Wymiana informacji ze służbą dyżurną Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony 
Cywilnej 

1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1

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

3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej

2. Współdziałanie z pozostałymi siłami uczestniczącymi w działaniach 
ratowniczych. 

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

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych– zgodnie z PZK – 4. Art. 1 i 6 Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji                      

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach

1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w 
zagrożonych rejonach.

Art. 84 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  
Prawo budowlane

Zarząd Powiatu Krapkowickiego - drogi powiatowe

1. Monitorowanie sytuacji na drogach, udrażnianie dróg. 

Art. 20 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach   publicznych  2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

3. Wyznaczanie objazdów. 
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INNE PODMIOTY 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Krapkowicach

1. Działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny 
w Krapkowicach podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi
(spowodowane zatorami lodowymi ) oraz mrozów i opadów śniegu – zgodnie z
PZK –1 i PZK – 24.

§ 6 
Statut Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. 

      Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu , Oddział Terenowy w Głubczycach

1. Monitorowanie sytuacji na drogach. 

Art. 20 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach   publicznych  

2. Udrażnianie dróg. 

3. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

3. Wyznaczanie objazdów. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu podczas 
mrozów i opadów śniegu.

Art. 25 ust. 1, 2, 3  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym  

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
Podstawa prawna 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej. 

Art. 5 ust. 5 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. 
 o transporcie kolejowym  

2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania. 

3. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji 
zastępczej. 

4. Współudział w naprawie sieci energetycznych. 
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Nadleśnictwo Strzelce Opolskie 

1. Monitorowanie sytuacji w lasach. 

Art. 18 i 34 Ustawa z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach                       

2. Usuwanie śniegołomów 

3. Szacowanie szkód 

2. Usuwanie śniegołomów 

3. Szacowanie szkód 

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Region SN i nN  Strzelcach Opolskich

1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie 
dostarczania energii elektrycznej na znacznej części gminy.

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
Prawo energetyczne  

2. Udostępnienie indywidualnego  zasilania obiektów  wysokiej preferencji . 

3. Prowadzenie działań (w miarę możliwości), zabezpieczających infrastrukturę energetyczną 
przed dalsza awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania 

4. Utrzymywanie łączności pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A., a Referatem  RSO i ZK 

5. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania 

    w obiektach preferencyjnych – zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń 

    zapasowych źródeł zasilania z uwzględnieniem odłączeń nieżywotnych obwodów 

 Arcelor Mittal Poland S.A. Odział Zdzieszowice, KOTŁOWNIE LOKALNE 

1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 4 ust. 1 i 9b
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
Prawo energetyczne.  
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Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w Krapkowicach 

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

Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 1
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
Prawo energetyczne  

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 5 – POSTĘPOWANIE PODCZAS SUSZY I UPAŁÓW. 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH

Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 
Art. 19, ust. 1

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

Art. 14, ust. 2, pkt 4

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Art. 5, ust. 1
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej .  

5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę 
żywiołową 

Art. 2 i 19
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

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

Art. 22
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej .  2. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze  

    zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela  
Art. 20 i 21

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Referatu po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – 
upały – zgodnie z SPO – 9C

Art. 19 ust. 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów 

prawnych – zgodnie z  SPO – 4
5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk 

hydrometeorologicznych – zgodnie z SPO – 6
6. Koordynacja działań ratowniczych organizacji pozarządowych. 
7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

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

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Działanie Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 19, ust. 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

Radcy Prawni

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

Art. 22, pkt 3
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Zdzieszowicach 

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa i Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską 
żywiołową  

Art. 2 i 19 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w  Zdzieszowicach

2. Prowadzenie monitoringu środowiska. 
Art. 2, ust. 1, 
pkt 2 i 4 

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r.  
o Inspekcji Ochrony Środowiska3. Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o 

sytuacji. 

Referat Budżetowo-Finansowy

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

Art. 2, 7 i 18
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej Regulamin 
Organizacyjny  Urzędu Miejskiego w 
Zdzieszowicach
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
Podstawa prawna 

INNE PODMIOTY GMINNE
Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zdzieszowicach 

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych  podczas sytuacji kryzysowych – 
zgodnie z PZK – 30.

Art. 19 ust. 1a Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej

Straż Miejska w Zdzieszowicach

Działania Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 31. Art. 1 i art. 11 ust.1pkt. 3 
Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych  

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 

1. Działanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas sytuacji 
kryzysowych – zgodnie z PZK – 29.

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

2. Realizacja  zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom 
poszkodowanym, w tym  pomocy psychologicznej. 
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Zadania Uprawnienia wynikające                            
z przepisów prawa Podstawa prawna 

JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

1. Działanie Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3.
1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1 

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

2.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4. Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji                      

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach

1. Działanie Powiatowej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej podczas zagrożenia 
epidemiologicznego i epidemii – zgodnie z PZK – 7.

Art. 1
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r.  

o Państwowej Inspekcji    Sanitarnej 

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Krapkowicach

1. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej i bezpieczeństwa produktów 
pochodzenia zwierzęcego 

Art. 14, ust. 1
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  
o Inspekcji Weterynaryjnej    

2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych. 

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

Zarząd Powiatu Krapkowickiego- drogi powiatowe

1. Monitorowanie sytuacji na drogach, udrażnianie dróg. 
Art. 20 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych 

2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 
3. Naprawa uszkodzonych dróg. 

INNE PODMIOTY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

1. Prowadzenie państwowego monitoringu środowiska. 
Art. 2, ust. 1, pkt 2  
i 4 

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

2. Przekazywanie informacji do Referatu RSO i ZK 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                          

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu , Rejon Prudnik

1. Działanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa podczas zagrożenia 
    wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego – zgodnie z PZK – 17.

Art. 25 ust. 1, 2, 3 
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r.  
o ochronie roślin                       

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach

1. Monitorowanie sytuacji na drogach. 

Art. 20
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych  

2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

3. Naprawa uszkodzonych dróg. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej. 

Art. 5 ust. 5 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym  

2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania. 

3. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji 
zastępczej. 

4. Współudział w naprawie sieci energetycznych. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

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

Art. 25 ust. 1, 2, 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym  

Nadleśnictwo w Strzelcach Opolskich 

1. Monitorowanie sytuacji w lasach. 
Art. 18 i 34

Ustawa z dnia 28 września 1991 r.  
o lasach                         

2. Szacowanie szkód 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 6 – POSTĘPOWANIE PODCZAS SKAŻENIA CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO. 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic 

1. Uruchomienie Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym  Planie Zarządzania Kryzysowego Art. 19, ust. 1
3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił 

Zbrojnych RP – zgodnie  z SPO – 21
Art. 14, ust. 2, 
pkt 4

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Art. 5, ust. 1
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej .  

5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę 
żywiołową  

Art. 2 i 19
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

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

Art. 22
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie klęski żywiołowej .  2. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze 

zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18.    
Art. 20 i 21

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Referatu  po otrzymaniu informacji o poważnej awarii przemysłowej– 
zgodnie z SPO – 9D

Art. 19 ust. 3  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

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

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

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

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

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



165 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

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

Art. 19, ust. 3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

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

9. Koordynowanie ewakuacji  zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II 
stopnia Gminy Zdzieszowice”

10. Współpraca z organami pozarządowymi. 

11. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

12. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

 Działanie Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 19, ust. 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

Radca Prawny

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

Art. 23, ust.1 pkt 1
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym
Regulamin Organizacyjny UM w Zdzieszowicach 

Referat Budżetowo-Finansowy   

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

Art. 2, 7, 17  i 18 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa i Referat Inwestycji oraz Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową  
Prowadzenie monitoringu środowiska. 

Art. 2 i 19 
1 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym
2.Regulamin Organizacyjny UM w Zdzieszowicach 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

INNE PODMIOTY GMINNE

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy  Zdzieszowice 

 Działania Ochotniczych Straży Pożarnych  podczas sytuacji kryzysowych- zgodnie z 
PZK – 30. Art. 19 ust. 1a 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej .  

Straż Miejska w Zdzieszowicach 

 Działania Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 31. Art. 1 i art. 11 
ust.1pkt. 3

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 

1. Działanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas sytuacji 
kryzysowych – zgodnie z PZK – 29.

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

2. Realizacja  zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w 
tym pomocy psychologicznej. 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

1. Działanie Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych 
– zgodnie z PZK – 3.

1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1 

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

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej  

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych z PZK – 4. Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach

1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Art. 14, ust. 1
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  
o Inspekcji Weterynaryjnej  

2. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej. 

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

pasz. 
Zarząd Powiatu Krapkowickiego – drogi powiatowe

2. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg oraz drogowych obiektów  inżynierskich dla 
ruchu. Art. 20 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
   o drogach publicznych  

2. Wyznaczanie objazdów. 

INNE PODMIOTY 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

1. Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podczas skażenia chemiczno- 
 ekologicznego – zgodnie z PZK – 6

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 
4,  art. 23 i 29 

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

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzki w Opolu, Oddział Terenowy  w Głubczycach

1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg krajowych i autostrady oraz drogowych  
obiektów inżynierskich dla ruchu. Art. 20

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
  o drogach publicznych  

2. Wyznaczanie objazdów. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

1. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej. 
Art. 5 ust. 5 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.  

o transporcie kolejowym  2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu
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1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu  podczas skażenia 
chemiczno-ekologicznego.

Art. 25 ust. 1, 2, 3 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym  

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

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
Art.19, pkt.4 i 5 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 
Art. 19, ust. 2, pkt 1

3. Uruchomienie na obszarze gminy  dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek    
– zgodnie z „Gminnym Planem dystrybucji preparatu jodowego w postaci 
tabletek ” – zgodnie z PZK- 25.

Art. 84 ust. 1, 
art. 89, ust. 1 oraz 
art. 90, 91 i 91a

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r.  
Prawo atomowe

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

Art. 14, ust. 2, pkt 4
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

5. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Art. 5, ust. 1
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski .  

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

2. Uruchomienie  świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie  z SPO – 17
Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej .  2. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze  

    zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela  
Art. 20 i 21

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Art. 19 ust. 3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

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

3. Działanie Referatu  po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym – zgodnie z 
SPO – 9H

4. Działanie Referatu  w ramach krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania 
       – zgodnie z SPO – 9J
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

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

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

6. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

7. wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11

Art. 19 ust. 3

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

9. Koordynowanie ewakuacji  zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II 
stopnia Gminy Zdzieszowice”

10. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  

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

SPO – 8 
Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym

 Radca Prawny 

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

Art. 22, pkt 3

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
2. o stanie klęski żywiołowej . 
3. Regulamin Organizacyjny Urzędu 

Miejskiego w Zdzieszowicach 
Referat Budżetowo-Finansowy 

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

Art. 2, 7, 17  i 18
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa i Referat Inwestycji oraz Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

 Ocenianie i dokumentowanie powstałych szkód  Art. 2 i 19 ust. 2 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

INNE PODMIOTY GMINNE

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zdzieszowice
Działania Ochotniczych Straży Pożarnych  podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z 
PZK-30. Art. 19 ust. 1a 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej .  

Straż Miejska w Zdzieszowicach 

Działania Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych –zgodnie z PZK – 31.
Art. 1 i art. 11 
ust.1pkt. 3

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 

1. Działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  podczas sytuacji 
kryzysowych   – zgodnie z PZK –29.

Art. 2, art. 7, art. 18 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej2. Realizacja  zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w 

tym pomocy psychologicznej. 
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Zadania Uprawnienia wynikające                            
z przepisów prawa Podstawa prawna 

JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

1. Działanie Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych 
– zgodnie z PZK – 3.

1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o  Państwowej Straż Pożarnej  

2.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4. Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji                       

Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Krapkowicach

1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla jednostek samorządu terytorialnego. 
Art. 14, ust. 1

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  
o Inspekcji Weterynaryjnej  2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych. 

3. Kontrola żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt na zgodność 
    z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych. 

§ 2  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27    
kwietnia 2004 r. w sprawie określenia    
podmiotów właściwych w sprawach kontroli po  
zdarzeniu radiacyjnym żywności i środków  
żywienia zwierząt na zgodność z  
maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami     
skażeń promieniotwórczych 

INNE PODMIOTY 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO NA DROGACH 
KRAJOWYCH             I AUTOSTRADZIE, DROGACH WOJEWÓDZKICH

Art. 20 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych  1. Monitorowanie sytuacji na drogach i autostradzie oraz drogach wojewódzkich 

2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach i autostradzie. 
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Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

1. Inicjowanie działań tworzących warunki do usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego. Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 
4,  art. 23 i 29 

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

2. Przywracanie środowiska do stanu właściwego. 

Zadania Uprawnienia wynikające                            
z przepisów prawa Podstawa prawna 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA ZDARZENIA RADIACYJNEGO NA LINIACH 
KOLEJOWYCH:

Art. 5 ust. 5 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym  

1. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania. 

2. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu w sytuacji 
wystąpienia zdarzeń radiacyjnych.

Art. 25 ust. 1, 2, 3 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym  

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 8 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I EPIDEMII 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające       

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 
Art.19, pkt.4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym  Planie Zarządzania Kryzysowego. 
Art. 19, ust. 2, pkt 1

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

Art. 14, ust. 2, pkt 4

4. Wnioskowanie do Wojewody  o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Art. 5, ust. 1
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej 

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

1. Uruchomienie obowiązku  świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17
Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie klęski żywiołowej2. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze 

zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela  
Art. 20 i 21

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1) Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Art. 19 ust. 3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

2) Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

3) Działanie Referatu w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I

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

5) Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

6) Współpraca z organami pozarządowymi. 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

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

Art. 19, ust. 2 pkt.1
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym

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

9) Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

 Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego –zgodnie z procedurą SPO – 8 Art. 19, ust. 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

Referat Organizacyjny 

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

Art. 23, ust.1 pkt 1 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej 

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa 

 Ocenianie i dokumentowanie szkód  Art. 2 i 19 ust. 2 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

Referat Budżetowo-Finansowy

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

Art. 2, 7, 17  i 18
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej

INNE PODMIOTY GMINNE

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zdzieszowice
 Działania Ochotniczych Straży Pożarnych  podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z 
PZK – 30. Art. 19 ust. 1a

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej  
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Zadania
Uprawnienia wynikające 

 z przepisów prawa 
Podstawa prawna 

Straż Miejska w Zdzieszowicach 

Działania Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie  
z PZK –31. 

Art. 1 i art. 11 ust.1pkt. 3 
Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych . 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 

1. Działanie Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej 
podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z PZK – 29.

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

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

JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach 

1. Działanie Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych 
– zgodnie z PZK – 3.

1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1 

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

2.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach 

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4. Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
 o Policji                     

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1  Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podczas zagrożenia         
epidemicznego i epidemii  – zgodnie z PZK – 7, a w tym m.in.: 

1. Art. 89, ust. 1 oraz
    art. 90, 91 i 91a 
2. Art. 1

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r.  
Prawo atomowe   

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

1) Wprowadzenie obowiązkowych szczepień podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub 
epidemii  – zgodnie z SPO – 26.

Art. 138, ust. 3 
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. 
o  powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej2) Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym                                  

– zgodnie z SPO – 27

INNE PODMIOTY

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach

1. Monitorowanie sytuacji na drogach i autostradach oraz drogach wojewódzkich – 
przekazywanie informacji do  
    Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji. 

Art. 20
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych  2. Typowanie możliwych objazdów stref dotkniętych epidemią, przygotowanie oznakowania. 

3. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policja, przejezdności na drogach i autostradach. 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

1. Współdziałanie z Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym w zakresie 
rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej, w tym związane z systemem 
wczesnego powiadamiania      o zagrożeniu epidemiologicznym w województwie.

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 
4, art. 23 i 29 

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

2. Prowadzenie nadzoru nad utylizacją odpadów medycznych i odprowadzaniem ścieków. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

1. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania. 
Art. 5 ust. 5 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.  
o transporcie kolejowym  2. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu  podczas 
zagrożenia epidemiologicznego i epidemii.

Art. 25 ust. 1, 2, 3 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym 

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

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic 

1. Uruchomienie Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 
Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym  Planie Zarządzania Kryzysowego. 
Art. 19, ust. 1

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

Art. 14, ust. 2, pkt 4

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Art. 5, ust. 1
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej

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

Art. 22
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej  2. Wydanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na 

obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18.    
Art. 20 i 21

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Art. 19 ust.3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

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

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

5. Współpraca z organami pozarządowymi. 

6. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

7. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11 
Art. 14, ust. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

8. Koordynowanie działań wolontariatu  podczas prognozowanego zagrożenia i jego 
wystąpienia  

    – zgodnie z SPO – 20

Art. 19, ust. 3

9. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  Art. 14, ust. 2, pkt 4

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

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

Art. 19, ust. 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym

Radca Prawny 

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

Art.23 ust. 1 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej

INNE PODMIOTY GMINNE 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zdzieszowice 

 Działania Ochotniczych Straży Pożarnych  podczas sytuacji kryzysowych  – zgodnie z 
PZK – 30. Art. 19 ust. 1a

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej 

Straż Miejska w Zdzieszowicach 

 Działania Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK–31. Art. 1 i art. 11 
ust.1pkt. 3

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 

1. Działanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas sytuacji 
kryzysowych  – zgodnie z PZK – 29.

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

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej

2. Realizacja  zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4. Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji                        

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

1. Działanie Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych
– zgodnie z PZK – 3.

1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1 

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

2.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krapkowicach

1. Działania Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  podczas zagrożenia 
epidemicznego i epidemii   w oparciu o własny  plan  – zgodnie z PZK – 7, 
 a w tym m.in.: 

Art. 1  
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r.  
o Państwowej Inspekcji   Sanitarnej  

-współdziałanie w przeprowadzenie obowiązkowych szczepień  podczas stanu 
zagrożenia epidemicznego lub epidemii 

Art. 46  
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. 
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 
chorób zakaźnych u ludzi            

INNE PODMIOTY 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej. 
Art. 5 ust. 5  

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.  
o transporcie kolejowym  

2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu podczas zakłóceń                     
w dostarczaniu energii – według oddzielnego planu. Art. 25 ust. 1, 2, 3 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym  
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TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu , Region SN i nN  w Strzelcach Opolskich

1. Działanie Oddziału Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu, Region SN i nN  w Strzelcach 
Opolskich podczas zakłóceń w dostarczaniu energii – zgodnie z PZK – 8. 

Art. 17 i 19
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym  

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 9.2 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH PALIWA. 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W  ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz  Zdzieszowic 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym  Planie Zarządzania Kryzysowego. 
Art. 19, ust. 1

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

Art. 14, ust. 2, pkt 4

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

Wydanie zarządzenia na okoliczność wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze 
Gminy Zdzieszowice 

Art. 9 pkt 2
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r.  
o stanie  wyjątkowym

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Art. 19 ust.3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

3. Działanie Referatu w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I

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

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

Art. 19, ust. 3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym6. Współudział w opiniowaniu aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza 

Zdzieszowic 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  SPO –8 Art. 19, ust. 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

 Radca Prawny 

Współudział w wydaniu aktów prawnych  dotyczących  wprowadzenia stanu 
wyjątkowego na obszarze gminy Zdzieszowice 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego 
w Zdzieszowicach 

INNE PODMIOTY GMINNE 

Straż Miejska w Zdzieszowicach

Działania Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 31.
Art. 1 i art. 11 
ust.1pkt. 3 

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych 

Zadania 

JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach 

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK – 4. Art.1 i 6 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji 
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PRK – 9.3 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH GAZU. 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

GMINA ZDZIESZOWICE
Burmistrz Zdzieszowic 

1. Uruchomienie Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 

Art. 19, ust. 1

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Art. 19 ust. 3  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

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

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

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

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

Art. 19, ust. 3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 Art. 19, ust. 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

INNE PODMIOTY GMINNE 

Straż Miejska w Zdzieszowicach

Działania Straży Miejskiej podczas zakłóceń w dostawach gazu – zgodnie z PZK – 31.
Art. 1 i art. 11 
ust.1pkt. 3

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK – 4. Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji                     

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych  – w  
przypadku  WYBUCHU GAZU – zgodnie z PZK – 3.

1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1 

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

2.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej  

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach

W PRZYPADKU WYBUCHU GAZU: 

Art. 84 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane

1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych.  

2. Ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków. 

3. Ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów infrastruktury.  

INNE PODMIOTY

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w Krapkowicach

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

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
Prawo energetyczne  

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 9.4 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH ENERGII CIEPLNEJ.  

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art. 19, ust. 4 i 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 

Art. 19, ust. 1

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Art. 19 ust. 3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

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

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

5. Działanie Referatu  w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I
6. Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego 

wystąpienia – zgodnie z SPO – 20
Art. 19 ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 19, ust. 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

INNE PODMIOTY GMINNE

Straż Miejska w Zdzieszowicach 

 Działania Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 31. Art. 1 i art. 11 
ust.1pkt. 3

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 

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

Art. 2, art. 7, art. 18 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej
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JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych zgodnie z PZK – 4. Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji                      

INNE PODMIOTY

Acelor Mittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice, Kotłownie lokalne

1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 4 ust. 1 i 9b
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
Prawo energetyczne  

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 9.5 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWACH WODY. 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające           

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic 

1. Uruchomienie Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym  Planie Zarządzania Kryzysowego. 
Art. 19, ust. 1

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

Art. 14, ust. 2, 
pkt 4

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej Art. 5, ust. 1
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej

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

1. Uruchomienie świadczeń rzeczowych i osobistych– zgodnie z SPO – 17
Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej2. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze  

    zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela  
Art. 20 i 21

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Art. 19 ust. 3  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów 

prawnych– zgodnie z SPO – 4
4. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk 

hydrometeorologicznych – zgodnie z SPO – 6
5. Działanie Referatu w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I
6. Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego 

wystąpienia  – zgodnie z SPO – 20



189 

Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
Podstawa prawna 

Gminny  Zespół Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 14, ust. 8
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa
Działania Referatu podczas zakłóceń w dostawach wody –
zatrucie ujęcia wody – PZK – 26.

Art. 

 Radca Prawny 

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

Art. 23, ust.1 pkt 1
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

o zarządzaniu kryzysowym
2. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w 

Zdzieszowicach 

INNE PODMIOTY GMINNE 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zdzieszowice 

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych  podczas sytuacji 
kryzysowych – zgodnie z PZK – 30

Art. 19 ust. 1a Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej  

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z. z o.o  

Działanie WiK sp. z o.o. podczas zakłóceń w dostawie wody 
(zatrucie ujęcia wody) zgodnie z PZK – 32 Art. 3, 5 i 6 

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

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4. Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji                     

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w  Krapkowicach

W PRZYPADKU AWARII SIECI WODOCIĄGOWYCH:

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

1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1 

1.  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o Państwowej Straż Pożarnej  

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie  przeciwpożarowej  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach

1. Badanie stanu jakości wody Art. 1
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

INNE PODMIOTY

Inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i dystrybucję wody ( Arcelor Mittal Poland S.A. oddział Zdzieszowice )

1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie 
dostarczania

wody. 

Art. 3, 5 i 6
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków  

2. Utrzymywanie łączności pomiędzy służbami podmiotów odpowiedzialnych za dostarczanie
i dystrybucję wody, a Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

3. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł w 
zakresie 

dostarczania i dystrybucji wody. 
4. Uruchomienie dodatkowych źródeł dostarczania wody. 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 10.1 – POSTĘPOWANIE PODCZAS KATASTROFY BUDOWLANEJ. 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic 

1. Uruchomienie Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 
Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym  Planie Zarządzania Kryzysowego. 
Art. 19, ust. 1

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

Art. 14, ust. 2, pkt 4

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Art. 19, ust. 3 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów 

prawnych – zgodnie z SPO – 4
4. Działanie Referatu po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie budowlanej– 

zgodnie z SPO – 9F
5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 
6. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11
7. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia – 

zgodnie z SPO – 20

8. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 Art. 19, ust. 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa i Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

Ocenianie i dokumentowanie szkód  w mieniu komunalnym spowodowanych katastrofa 
budowlaną  

Art. 2 i 19 

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

2.Regulamin Organizacyjny Urzędu   
 Miejskiego w Zdzieszowicach 
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Zadania 
Uprawnienia wynikające                            

z przepisów prawa 
Podstawa prawna 

INNE PODMIOTY GMINNE 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zdzieszowice 

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych  podczas sytuacji kryzysowych - 
zgodnie z PZK – 30.

Art. 19 ust. 1a Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej 

Straż Miejska w Zdzieszowicach 

 Działania Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z 
PZK – 31.

Art. 1 i art. 11 ust.1pkt. 3 
Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych . 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 

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

Art. 2, art. 7, art. 18 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej

Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o  

Realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem lokali dla osób 
poszkodowanych zamieszkałych w budynkach komunalnych 

Wg doraźnych ustaleń 

JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4. Art. 1 i 6 
  Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji                  
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

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

1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1 

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

2.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie  przeciwpożarowej 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach

1. Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas pożarów i katastrof 
budowlanych– zgodnie z PZK – 5.

Art. 84 ust. 1 
Ustawa z dni 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane                       

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

INNE PODMIOTY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu 

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU LUB 
ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE INSTALACJE PRZEMYSŁOWE, SKŁADOWISKA ODPADÓW, 
OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW itp.

1. Monitorowanie sytuacji. Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 
4 oraz art. 23 i 29 

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

2. Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji. 

3. Prowadzenie nadzoru nad utylizacją odpadów i odprowadzaniem ścieków.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Krapkowicach 

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU 
LUB ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE URZĄDZENIA HYDROTECHNICZNE, ZBIORNIKI 
WODNE, PRZEPUSTY itp.

1. Monitorowania sytuacji na określonym cieku wodnym. § 6 
Statut Państwowego Gospodarstwa  
Wodnego Wody Polskie. 

2. Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji  
i utrudnieniach na ciekach wodnych. 
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Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu 

1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu  podczas katastrofy 
    Budowlanej.  

Art. 25 ust. 1, 2, 3 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU 
LUB ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY KOLEJOWE itp.

1. Typowanie możliwych objazdów stref dotkniętych katastrofą, przygotowanie oznakowania. Art. 5 ust. 5 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym  

2. Informowanie podróżnych i społeczeństwa o sytuacji i uruchamianie komunikacji zastępczej. 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU 
LUB ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE MOSTY, WIADUKTY, ESTAKADY DROGOWE itp.

Art. 20 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych  

1. Monitorowanie sytuacji na drogach krajowych i autostradach, drogi wojewódzkie – 
przekazywanie    
informacji do  Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.

2. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policja, przejezdności na drogach krajowych 
i autostradach, wojewódzkich – organizacja objazdów. 

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ NASTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU ENERGII, GAZU, WODY, ENERGII CIEPLNEJ

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Region SN i nN  Strzelcach Opolskich 

1 Działanie Oddziału Tauron Dystrybucja S.A. w Opolu, Region SN i nN w Strzelcach 
Opolskich podczas zakłóceń w dostarczaniu energii – zgodnie z PZK – 8.

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
Prawo energetyczne  
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Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w Krapkowicach

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

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
Prawo energetyczne  

Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice, kotłownie lokalne, inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i dystrybucję energii cieplnej

1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 4 ust. 1 i 9b
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
Prawo energetyczne  

Wodociągi  i Kanalizacja Sp. z o.o., Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i dystrybucję wody

1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 3, 5 i 6 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków                         

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 10.2 – POSTĘPOWANIE PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ. 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic 

1. Uruchomienie Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 

Art. 19, ust. 1

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Art. 19 ust.3 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

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

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

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

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

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

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  
SPO – 8 i PZK – 28.

Art. 19, ust. 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych oraz  Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

1. Monitorowanie sytuacji na drogach gminnych 

Art. 19 ust.2 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym2.Przekazywanie informacji do Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego o sytuacji. 

INNE PODMIOTY  GMINNE 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zdzieszowicach 

Działania Ochotniczych Straży Pożarnych  podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z 
PZK – 30. Art. 19 ust. 1a

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej  

Straż Miejska w Zdzieszowicach 

Działania Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 31.
Art. 1 i art. 11 
ust.1pkt. 3

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych . 
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JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4. Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej sytuacji kryzysowych –  
    zgodnie z PZK – 3.

1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1 

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

2.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach

W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU 
LUB ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE OBIEKTY BUDOWLANE

1. Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas pożarów i 
katastrofy budowlanej ( wyniku  wypadku drogowego)  – zgodnie z PZK – 5.

Art. 84 ust. 1 
Ustawa z dni 7 lipca 1994 r.  
Prawo budowlane                        

Zarząd Powiatu Krapkowickiego- drogi powiatowe
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg oraz drogowych obiektów  inżynierskich 
     dla  ruchu. 

Art. 20 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych  

2. Wyznaczanie objazdów. 

3. Działania Zarządu Powiatu  Krapkowickiego –drogi powiatowe podczas katastrofy 
drogowej –zgodnie z PZK-11.

INNE PODMIOTY

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU 
LUB ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE INSTALACJE PRZEMYSŁOWE, SKŁADOWISKA 
ODPADÓW, OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW itp.

1. Monitorowanie sytuacji. Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4  
oraz art. 23 i 29 

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska   2. Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o 

sytuacji. 

3. Prowadzenie nadzoru nad utylizacją odpadów i odprowadzaniem ścieków. 
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Zadania Uprawnienia wynikające                            
z przepisów prawa Podstawa prawna 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Krapkowicach

W PRZYPADKU KATASTROFY DOGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU 
LUB ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE URZĄDZENIA HYDROTECHNICZNE, ZBIORNIKI 
WODNE, PRZEPUSTY itp. itp.
1. Monitorowania sytuacji na określonym cieku wodnym. § 6 

Statut Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie. 

2. Przekazywanie informacji do Referatu RSO i ZK Urzędu Miejskiego o sytuacji  

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach

 1. Działanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu i zarządu  
     Dróg  Wojewódzkich  podczas katastrof drogowej – zgodnie z PZK – 12 i 13

Art. 20 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ DOTYCZĄCEJ MOSTÓW, 
WIADUKTÓW, ESTAKAD KOLEJOWYCH itp.

Art. 5 ust. 5 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.  
o transporcie kolejowym  1. Działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu  

    Podczas katastrofy drogowej – jak podczas katastrofy kolejowej – zgodnie z PZK – 14. 

W PRZYPADKU KATASTROFY DOGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ NASTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU ENERGII, GAZU, WODY, ENERGII CIEPLNEJ

TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu, Region SN i nN w Strzelcach Opolskich

1. Działanie  Tauronu Dystrybucja S.A. w Opolu ,Region SN i nN  w Strzelcach 
Opolskich podczas zakłóceń w dostarczaniu energii – zgodnie z PZK – 8. 

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
Prawo energetyczne   
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Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w Krapkowicach

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

      PZK – 9.

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne   

Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach, kotłownie lokalne, inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i dystrybucję energii cieplnej

1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 4 ust. 1 i 9b
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
Prawo energetyczne   

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach,  inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i dystrybucję wody

1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.     Art. 3, 5 i 6 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 
 o zbiorowym zaopatrzeniu         w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

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



201 

PRK – 10.3 – POSTĘPOWANIE PODCZAS KATASTROFY KOLEJOWEJ. 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic 

1. Uruchomienie Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 
Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym  Planie Zarządzania Kryzysowego. 
Art. 19, ust. 1

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

Art. 14, ust. 2, pkt 4 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Art. 19 ust.3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów 
prawnych wydanych przez Wojewodę Opolskiego, starostę krapkowickiego i 
Burmistrza Zdzieszowic – zgodnie z SPO – 4

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

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

6. Działanie Referatu  po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo-
kolejowej– zgodnie z SPO – 9E

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

Art. 14, ust. 6
8. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 19, ust. 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

INNE PODMIOTY GMINNE

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zdzieszowice

 Działania Ochotniczych Straży Pożarnych  podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z 
PZK – 30.

Art. 19 ust. 1a 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej

Straż Miejska w Zdzieszowicach

Działania Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 31.
Art. 1 i art. 11 
ust.1pkt. 3

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych . 
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JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach 

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4. Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji                        

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

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

1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1 

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

2.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach

W PRZYPADKU KATASTROFY KOLEJOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU 
LUB ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE OBIEKTY BUDOWLANE

1. Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas pożarów i 
katastrof budowlanych ( w wyniku katastrofy kolejowej )– zgodnie z PZK – 5.

Art. 84 ust. 1 
Ustawa z dni 7 lipca 1994 r.  
Prawo budowlane                        

INNE PODMIOTY 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ USZKODZENIU 
LUB ZNISZCZENIU ULEGNĄ TAKŻE INSTALACJE PRZEMYSŁOWE, SKŁADOWISKA 
ODPADÓW, OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW itp.

1. Monitorowanie sytuacji. Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 4  
oraz art. 23 i 29 

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

3. Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o    
sytuacji. 

3. Prowadzenie nadzoru nad utylizacją odpadów i odprowadzaniem ścieków. 



204 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

W PRZYPADKU KATASTROFY DROGOWEJ DOTYCZĄCEJ MOSTÓW, 
WIADUKTÓW, ESTAKAD KOLEJOWYCH itp.

Art. 5 ust. 5 
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.  
o transporcie kolejowym  1. Działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu  

    podczas katastrofy kolejowej – zgodnie z PZK – 14.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział Terenowy w Głubczycach

 1. Działanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd 
Dróg Wojewódzkich w Opolu, Oddział terenowy w Głubczycach podczas katastrofy 
kolejowej – zgodnie z PZK – 13.

Art. 20 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych  

W PRZYPADKU KATASTROFY KOLEJOWEJ, W WYNIKU KTÓREJ NASTĄPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU ENERGII, GAZU, WODY, ENERGII CIEPLNEJ

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu, Region SN i nN  Strzelcach Opolskich

1. Działanie Oddziału Tauron Dystrybucja S.A.w Opolu, Region SN i nN w Strzelcach 
Opolskich podczas zakłóceń w dostarczaniu energii – zgodnie z PZK – 8.

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
Prawo energetyczne   

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w Krapkowicach

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

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne   

Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice. Kotłownie Lokalne, inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i dystrybucję energii cieplnej

1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 4 ust. 1 i 9b
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.  
Prawo energetyczne   

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Arcelor Mittal Poland S.A. Oddział Zdzieszowice, inne podmioty odpowiedzialne za dostarczanie i dystrybucję wody

1. Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami. Art. 3, 5 i 6 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. 
o zbiorowym zaopatrzeniu         w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
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UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 11 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM LUB WYSTĄPIENIA CHOROBY ZWIERZĄT. 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic 

1. Uruchomienie Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 

Art. 19, ust. 1

3. Niezwłocznie poinformowanie  organu Inspekcji Weterynaryjnej o podejrzeniu 
wystąpienia     choroby zakaźnej zwierząt na terenie gminy Art. 42, ust. 4 

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. 
o ochronie  zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

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

Art. 14, ust. 2, pkt 4
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r 
. o zarządzaniu kryzysowym

5. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej  
Art. 5, ust. 1

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

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

1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17
Art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie klęski żywiołowej2. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze  

    zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela  
Art. 20 i 21

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Art. 19 ust.3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

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

6. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

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

Art. 19 ust.3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

7. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 19, ust. 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r0 
. o zarządzaniu kryzysowym

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

Art.23 ust. 1 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa oraz Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

1. Współdziałanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie rozpoznawania i 
monitorowania sytuacji epizootycznej. 

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 
4 oraz art. 23 i 29 
Art. 2 i 19 

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. 
o Inspekcji Ochrony Środowiska 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym2. Ocenianie i dokumentowanie szkód 

INNE PODMIOTY GMINNE 

Straż Miejska w Zdzieszowicach 

Działania Straży Miejskiej związane z:

Art. 1 i art. 11 
ust.1pkt. 3 

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych 

 1) izolacją rejonu i miejsca zdarzenia; 
2) organizacją ruchu w rejonie zagrożenia; 

 3) pilotowaniem transportów z padłymi zwierzętami oraz materiałami do badań; 

 4) egzekwowaniem przestrzegania przepisów wydanych w związku ze zwalczaniem 
choroby zakaźnej; 

 5) prowadzeniem czynności dochodzeniowo-śledczych. 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zdzieszowice 

Podejmowanie działań interwencyjnych związanych przede wszystkim z  dezynfekcją i 
dekontaminacją  zgodnie z ustaleniami Powiatowego Lekarza Weterynarii 

Art. 19 ust. 1a Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpożarowej

JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach

1. Podejmowanie działań interwencyjnych związanych przede wszystkim z: 

1) dezynfekcją i dekontaminacją;
2) zabezpieczeniem miejsc spalania zwierząt;
3) oświetleniem terenu.

1. Art. 1 

2. Art. 25 ust. 1 

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

2.Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
    o ochronie przeciwpożarowej  

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

1. Działania Policji związane z:

izolacją rejonu i miejsca zdarzenia; 
2) organizacją ruchu w rejonie zagrożenia; 
3) pilotowaniem transportów z padłymi zwierzętami oraz materiałami do badań; 
4) egzekwowaniem przestrzegania przepisów wydanych w związku ze zwalczaniem choroby 

zakaźnej; 
5) prowadzeniem czynności dochodzeniowo-śledczych. 

Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji                        

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

1. Działania Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach podczas       
zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt – zgodnie z PZK – 16.

1. Art. 89, ust. 1 oraz 
  art. 90, 91 i 91a 

2. Art. 1 

1. Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. 
Prawo atomowe   

2.Ustawa z dnia 14 marca 1985 r.  
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  
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Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Krapkowicach

1. Działanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podczas zagrożenia wystąpieniem lub  
    wystąpienia choroby zwierząt – zgodnie z PZK – 15.

Art. 14
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. 
o Inspekcji Weterynaryjnej 

INNE PODMIOTY 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

1. Współdziałanie z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w zakresie 
rozpoznawania  
    i monitorowania sytuacji epizootycznej. 

Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 
4 oraz art. 23 i 29 

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

2. Prowadzenie nadzoru nad utylizacją padłych zwierząt. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach

1. Monitorowanie sytuacji na drogach i autostradzie, drogi wojewódzkie – przekazywanie 
informacji do Referatu j RSO i ZK Urzędu Miejskiego o sytuacji. Art. 20 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  

o drogach publicznych  
2. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policja, przejezdności na drogach i autostradzie. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu podczas zagrożenia 
    epidemicznego i epidemii – według oddzielnego planu.

Art. 25 ust. 1, 2, 3 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym  

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 12 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM LUB WYSTĄPIENIA ORGANIZMÓW SZKODLIWYCH. 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic 

1. Uruchomienie Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 
Art. 19, ust. 1

3. Udział w pracach  komisji powołanej przez Wojewodę  określającej zakres i 
wysokość szkód i strat  

Art. 2 i 19

4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej  Art. 5, ust. 1
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej

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

1. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17 
Art. 22 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. 

o stanie klęski żywiołowej
2. Wydanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze 

zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela.    
Art. 20 i 21

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Referatu w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I

Art. 19 ust.3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 
zarządzaniu kryzysowym

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

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

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

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 Art. 19, ust. 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

Radca Prawny  

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

Art.23 ust. 1 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej 

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa oraz Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

Ocenianie i dokumentowanie szkód, monitorowanie występujących zagrożeń 
środowiska 

Art. 2 i 19 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym) 

INNE PODMIOTY GMINNE 

Straż Miejska w Zdzieszowicach 

1. Wymiana informacji z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego nt. sytuacji w 
terenie Art. 1 i art. 11 

ust.1pkt. 3 
Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych 2. Współpraca z Wojewódzkimi Inspektoratem Transportu Drogowego w zakresie 

urzędowej kontroli roślin i produktów roślinnych na drogach. 
INNE PODMIOTY 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Prudniku 

Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Prudniku 
podczas zagrożenia wystąpieniem organizmu szkodliwego -zgodnie z PZK-17.

Art. 

Nadleśnictwa Strzelce Opolskie  

Działania Nadleśnictwa Strzelce Opolskie podczas zagrożenia wystąpieniem lub 
wystąpienia choroby roślin zgodnie z PKZ-18.

Art. 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 13 – POSTĘPOWANIE PODCZAS ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO.  

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                  

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic 

1. Uruchomienie Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

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

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

Art. 14, ust. 2, pkt 4 

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

Art. 5, ust. 1
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej

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

1. Realizacja zadań na obszarze  gminy  wynikających z  rozporządzenia o  
wprowadzeniu stanu wyjątkowego  

Art. 9 pkt 2
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. 
o stanie  wyjątkowym  .t) 

2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych – zgodnie z SPO – 17 Art. 22
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej

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

Art. 20 i 21

Art. 15, 21, 22

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

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r.  
o stanie wyjątkowym 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Referatu  po otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym– zgodnie z
SPO – 9G

Art. 19 ust.3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

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

3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

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

5. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

6. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego  – zgodnie z
SPO – 11

Art. 19 ust.3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

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

8. Organizacja ewakuacji ludności  z zagrożonego rejonu – zgodnie z „Planem 
ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia Gminy Zdzieszowice

9. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 
Art. 19, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

Referat Organizacyjny i Radca Prawny 

Współudział w opracowaniu zarządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych 
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela–zgodnie z  
SPO – 1

Art.23 ust. 1
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r.  
o stanie klęski żywiołowej 

Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa oraz Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych 

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód  
2. Monitorowanie występujących zagrożeń środowiska 

Art. 2 i 19 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

INNE PODMIOTY GMINNE 

Straż Miejska w Zdzieszowicach

Działania Straży Miejskiej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 31.
Art. 1 i art. 11 
ust.1pkt. 3

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zdzieszowice
 Działania Ochotniczych Straży Pożarnych  podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z 
PZK – 30. Art. 19 ust. 1a

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
4o ochronie przeciwpożarowej zm.) 
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
Realizacja  zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym 
pomocy psychologicznej. 

Art. 2, art. 7, art. 18 
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej
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1. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE  
2. STRAŻE 
3. INNE PODMIOTY                                                                                 
 –  JEŻELI, W WYNIKU AKTU TERRORYSTYCZNEGO ZAISTNIEJE ZAGROŻENIE(…) –  
     TO POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z (…) JAK NIŻEJ:

POWÓDŹ – PRK – 1 

UPRAWNIENIA I PODSTAWY PRAWNE 
WYMIENIONE SĄ W POSZCZEGÓLNYCH 

PROCEDURACH REAGOWANIA     
KRYZYSOWEGO (PRK)

POŻARY – PRK – 2 

SKAŻENIA CHEMICZNO-EKOLOGICZNE – PRK – 6

ZDARZENIA RADIACYJNE – PRK – 7

ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE I EPIDEMIA – PRK – 8

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU ENERGII – PRK – 9.1

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU GAZU – PRK – 9.3

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU ENERGII CIEPLNEJ – PRK – 9.4

ZAKŁÓCENIA W DOSTARCZANIU WODY – PRK – 9.5

KATASTROFY BUDOWLANE – PRK – 10.1

KATASTROFY DROGOWE – PRK – 10.2

KATASTROFY KOLEJOWE – PRK – 10.3

ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY ZWIERZĄT – PRK – 11

ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE ORGANIZMU SZKODLIWEGO – PRK – 12

AWARIE SIECI TELEINFORMATYCZNYCH – PRK – 14
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PRK – 14 – POSTĘPOWANIE PODCZAS AWARII SIECI TELEINFORMATYCZNYCH. 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                   

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W  ZDZIESZOWICE 

Burmistrz Zdzieszowic 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym  Planie Zarządzania Kryzysowego 
– w tym koordynowanie przedsięwzięć w zakresie przesyłania informacji, danych, 
wiadomości pomiędzy podmiotami ratowniczym 

Art. 19, ust. 1

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

Art. 14, ust. 2, 
pkt 4

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego i Referatu Organizacyjnego  

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Art. 19 ust.3 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3

3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów 
prawnych wydanych przez Wojewodę Opolskiego, starostę krapkowickiego i 
Burmistrza Zdzieszowic – zgodnie z SPO – 4

4. Działanie Referatu w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I

5. Działanie Referatów podczas awarii sieci telekomunikacyjnej w Urzędzie Miejskim 
sytuacjach kryzysowych lub wykrycia naruszenie bezpieczeństwa 
teleinformatycznego- zgodnie z PZK – 21 i PZK- 22.

6. Opracowywanie i przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń dla mieszkańców terenów 
pozbawionych dostępu do sieci teleinformacyjnych – zgodne z SPO – 7 

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

Gminny  Zespół Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 19, ust. 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

INNE PODMIOTY GMINNE 

Straż Miejska w Zdzieszowicach 

 Działania Straży Miejskiej  podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK-31.
Art. 1 i art. 11 
ust.1pkt. 3 

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o strażach gminnych 

JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach 

1. Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych - zgodnie z PZK – 4. Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji                        

INNE PODMIOTY

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w  Opolu  podczas 
awarii sieci teleinformatycznych.  

Art. 25 ust. 1, 2, 3 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym  

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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PRK – 15 – POSTĘPOWANIE PODCZAS STRAJKÓW, ZAMIESZEK I DEMONSTRACJI.  

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

URZĄD MIEJSKI W ZDZIESZOWICACH 

Burmistrz Zdzieszowic 

1. Uruchomienie Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
Art. 19, ust. 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 

Art. 19, ust. 1

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

Art. 14, ust. 2, pkt 4
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym.  

4. Prowadzenie negocjacji i rozmów. Art. 8
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r.  
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych .  

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

Realizacja zadań wynikających z rozporządzeń Wojewody  na okoliczność 
wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze gminy Zdzieszowice 

Art. 9 pkt 2
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie 
wyjątkowym .  

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego 

1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

Art. 19 ust.3
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym

2. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
3. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów 

prawnych wydanych przez Wojewodę Opolskiego, starostę krapkowickiego i 
Burmistrza Zdzieszowic – zgodnie z SPO – 4

4. Działanie Referatu w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9I

5. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP  
Art. 14, ust. 6 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

o zarządzaniu kryzysowym

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 Art. 19, ust. 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym
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Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

INNE PODMIOTY GMINNE 

Straż Miejska w Zdzieszowicach 

Działania Straży Miejskiej  podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 31.
Art. 1 i art. 11 
ust.1pkt. 3 

Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o strażach gminnych 

Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Zdzieszowice 

Podjęcie działań interwencyjnych w przypadku zagrożenia pożarowego lub skażenia  
niebezpiecznymi substancjami chemicznymi  Art. 19 ust. 1a 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.  
o ochronie przeciwpożarowej 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa
Podstawa prawna 

JEDNOSTKI POWIATOWE 

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

1. Działania Policji podczas strajków, zamieszek i demonstracji – zgodnie z PZK – 20. Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji  

INNE PODMIOTY 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

1. Podjęcie działań interwencyjnych w przypadku skażenia niebezpiecznymi    
substancjami chemicznymi – zgodnie z PZK – 6. Art. 2, ust. 1, pkt 2 i 

4,  art. 23 i 29 
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r.  
o Inspekcji Ochrony Środowiska  
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu. Oddział Terenowy Głubczyce

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

o drogach publicznych  
2. Wyznaczanie objazdów. 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu

1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej. 
Art. 5 ust. 5 

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r.  
o transporcie kolejowym  

2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania. 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Opolu

1. Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu . Art. 25 ust. 1, 2, 3 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r.  
o zarządzaniu kryzysowym 

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
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3.2 WYKAZ STANDARDOWYCH PROCEDUR OPERACYJNYCH 
( SPO ) 
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                                             3.2. Wykaz standardowych procedur operacyjnych (SPO) 

Numer              
procedury Nazwa procedury Strona 

SPO – 1 Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności 224
SPO – 2 Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym 226
SPO – 3 Informowanie ludności o zagrożeniach 228 
SPO – 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych  231
SPO – 5 Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo o 

możliwości takich przekroczeń 233 

SPO – 6 Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych 235 
SPO – 7 Ostrzeganie i alarmowanie ludności 237
SPO – 8 Uruchamiani i działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 239 
SPO – 9 Działanie referatu zarządzania kryzysowego  241

   SPO – 9A Działanie referatu zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – intensywne opady 
deszczu, roztopy, zagrożenie powodziowe 243 

  SPO – 9B Działanie Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-
meteorologicznego – silne burze, silne wiatry, zawieje, zamiecie śnieżne 246 

  SPO – 9C Działanie  Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-
meteorologicznego – upały, silne mrozy 247 

SPO – 9D Działanie Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej awarii przemysłowej 249
  SPO – 9E Działanie Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo-

kolejowej 251 

SPO – 9F Działanie Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie budowlanej 253 
SPO – 9G Działanie Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu informacji o zamachu terrorystycznym 255
SPO – 9H Działanie Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym 257 
SPO – 9I Działanie Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń 259
SPO – 9J Działanie Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w ramach krajowego systemu wykrywania skażeń i 

alarmowania 261 

SPO – 10 Działanie wojewódzkiej drużyny wykrywania zagrożeń radiacyjnych 263 
SPO – 11 Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego 264
SPO – 12 Ocenianie i dokumentowanie szkód 266
SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz praw człowieka i 

obywatela 268 

SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej 269
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Numer              
procedury

Nazwa procedury Strona 

SPO – 15 Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii 270
SPO – 16 Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym 271 
SPO – 17 Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych 272
SPO – 18 Opracowywanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i 

obywatela 276 

SPO – 19 Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych 277 
SPO – 20 Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia 278
SPO – 21 Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych 280 
SPO – 22 Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego 283
SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej 284
SPO – 24 Wydanie rozporządzenia wojewody, w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa 285 
SPO – 25 Ogłaszanie przez wojewodę stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii 286
SPO – 26 Wprowadzanie obowiązkowych szczepień podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego 287 
SPO – 27 Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym 288
SPO – 28 Podwyższanie stanu gotowości szpitali 289 
SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych 290
SPO – 30 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w przypadku strajku pracowników systemu 291
SPO – 31 Opracowanie wniosku do ministra gospodarki w sprawie zwiększenia dostaw paliwa – zmniejszenia zapasów 292 
SPO – 32 Wydawanie upoważnień do zakupy paliw i nadzorowanie ich dystrybucji 293
SPO – 33 Udzielanie pomocy turystom w powrocie do kraju 294 
SPO – 34 Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie pełnomocnika do kierowania działaniami 295
SPO – 35 Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym 296 
SPO – 36 Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie komisarza rządowego 297
SPO – 37 Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczania działalności edukacyjnej 298
SPO – 38 Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia osób  299 
SPO – 39 Wprowadzanie cenzury 300
SPO – 40 Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem 301 
SPO – 41 Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych 302
SPO - 42 Stopnie alarmowe  303 
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SPO – 1 

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

ORGANIZOWANIE PUNKTU INFORMACYJNEGO DLA LUDNOŚCI 
Podmiot 

opracowujący
Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu organizowania punktu informacyjnego. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Burmistrz Zdzieszowic/Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Rzecznik Prasowy Burmistrza Zdzieszowic,  

           wyznaczeni (merytoryczni),  pracownicy Urzędu Miejskiego. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury

Powstanie zdarzenia 
wymagającego 
zorganizowania punktu 
informacyjnego dla 
ludności.

Zakończenie pracy punktu 
informacyjnego. 

Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Podjęcie decyzji o uruchomienia punktu informacyjnego dla ludności w Referacie Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego. 

� Burmistrz 
� Kierownik Referatu SO i ZK. 

2. Zorganizowanie punktu informacyjnego, wyznaczenie kierownika, osób do pracy zmianowej, wydanie   
dokumentów oraz udzielenie instruktażu z zakresu i sposobie przekazywania informacji. 

� Kierownik  Referatu SO i ZK. 

3. Uruchomienie punktu informacyjnego (w czasie 1 godziny): 
1)   powiadomienie rzecznika prasowego Burmistrza w celu przekazania tej informacji do mediów; 
2)   powiadomienie wyznaczonych pracowników wydziałów Urzędu Miejskiego. 

4. Przekazywanie informacji osobom obsługującym punkt informacyjny dla ludności 

5. Nadzorowanie pracy punktu informacyjnego. 

6. Ciągłe zbieranie informacji niezbędnych do informowania mieszkańców gminy oraz rodzin osób
poszkodowanych nie będących mieszkańcami  gminy o liczbie osób poszkodowanych (rannych i do 
którego szpitala zostali przetransportowani oraz o ofiarach zdarzenia), zasadach zachowania się w 
rejonie zdarzenia i innych informacji stosownie do powstałego zdarzenia. 

� Burmistrz 
� Kierownik  Referatu SO i ZK. 

7. Podjęcie decyzji o zakończeniu pracy punktu informacyjnego. 
� Burmistrz 
� Kierownik  Referatu SO i ZK. 
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SPO – 2 

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

PRZEKAZYWANIE LUDNOŚCI INFORMACJI WYPRZEDZAJĄCEJ                    
O ZDARZENIU RADIACYJNYM 

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
 Przekazanie informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Burmistrz   / Kierownik  Referatu SO i ZK  we współdziałaniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym (PPIS), Radca Prawny  
Urzędu, Rzecznik Prasowy. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Podjęcie informacji            
o możliwości wystąpienia 
zdarzenia radiacyjnego 

Komunikat wyprzedzający 
dla ludności w drodze aktu 
prawa miejscowego. 

� Art. 92, ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe
� § 6 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 

informacji wyprzedzającej dla ludności na wypadek zdarzeń radiacyjnych  
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie od WCZK poprzez PCZK informacji wyprzedzającej dla ludności – rozporządzenia 
Wojewody, przebywającej na zagrożonych terenach:  

1) które mogą być dotknięte skutkami zdarzeń radiacyjnych powstałych poza terytorium RP; 
2) na których mogą wystąpić inne zdarzenia radiacyjne, w wyniku czego może dojść do 

znaczących uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska lub wystąpienia w 
środowisku znacząco podwyższonych poziomów mocy dawki promieniowania jonizującego.

� Kierownik  Referatu SO i ZK. 
� Burmistrz 

2. Przekazanie rozporządzenia Wojewody do gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów, 
Przewodniczących Zarządów Dzielnic Zdzieszowic  oraz zakładów pracy, celem jego 
rozpowszechnienia.  

� Burmistrz 
� Kierownik  Referatu SO i ZK. 

3. Przekazanie rozporządzenia Wojewody do lokalnych środków masowego przekazu (ustawowy 
obowiązek jego bezpłatnego opublikowania), 
Publikacja rozporządzenia w lokalnych mediach: - radio OPOLE, w miarę posiadanego czasu 
publikacja rozporządzenia w prasie lokalnej .

� Kierownik  Referatu SO i ZK. 

4. Umieszczenie treści rozporządzenia Wojewody na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w 
Zdzieszowicach 

� Rzecznik Prasowy,     
� Kierownik  Referatu SO i ZK. 

5. Przekazanie rozporządzenia Wojewody do Straży Miejskiej celem przekazania jego treści ludności na 
terenach zagrożonych (poprzez urządzenia nagłaśniające na pojeździe oraz wywieszenie na tablicach 
ogłoszeń).  

� Kierownik  Referatu SO i ZK. 
� Komendant Straży Miejskiej, 

6. Uruchomienie systemu  informowanie ludności o występującym zdarzeniu ( strona urzędu, aplikacja 
urzędu i inne ) 

� Kierownik  Referatu SO i ZK. 

7. Wydrukowanie treści rozporządzenia w formie ulotek i dystrybuowanie w strefach zagrożonych. 
� Rzecznik Prasowy. 

8. Uruchomienia punktu informacyjnego dla ludności w Gminnym Zespole Zarządzania Kryzysowego – 
zgodnie z SPO - 1

� Burmistrz 
� Kierownik  Referatu SO i ZK. 

9. Opublikowanie rozporządzenia  Wojewody zmieniającego lub uchylającego rozporządzenie 
przekazujące informacje wyprzedzające.  

� Kierownik  Referatu SO i ZK. 
� Kierownik Referatu 

Organizacyjnego 
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SPO – 3 

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH 
Podmiot 

opracowujący
Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
  Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Burmistrz  / Kierownik  Referatu SO i ZK.  ,  Rzecznik Prasowy, Kierownik Referatu Organizacyjnego Promocji, Komendant Straży 
Miejskiej, Komendant Gminny OSP, Komendant Powiatowy PSP. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Potrzeba przekazania 
informacji dla ludności                   
w związku z zaistnieniem 
lub możliwością zaistnienia  
zagrożenia. 

Poinformowanie ludności. � Art. 92, ust. 1, ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

� rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do 
publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży 
Pożarnej 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego 
poprzez wymianę informacji z Powiatowym i  Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.   

� Kierownik  Referatu SO i ZK. 
2. Przyjęcie, weryfikacja i przygotowanie informacji. 

3. Informowanie ludności, stosownie do rodzaju zagrożenia i czasu jego powstania (z wyjątkiem sposobu 
informowania po zaistnieniu zdarzeń radiacyjnych ujętych w SPO – 2), poprzez: 

1) konferencje prasowe Burmistrza lub na jego polecenie dyrektorów gminnych jednostek 
organizacyjnych; 

2) przekazywanie informacji do mediów przez Kierownik  Referatu SO i ZK lub rzecznika prasowego 
Burmistrza, 

3) umieszczanie informacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego; 
4) rozpowszechnianie ulotek, rozplakatowanie obwieszczeń; 
5) przekazywanie informacji dla ludności z wykorzystanie systemów informatycznych ; 
6) wykorzystanie urządzenia głośnomówiące Straży Miejskiej do informowania mieszkańców; 
7) uruchomienie syren alarmowych jednostek OSP funkcjonujących w systemie DSP

� Burmistrz, 
� Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego, 
� Rzecznik Prasowy Burmistrza, 
� Kierownik  Referatu SO i ZK. 
� Kierownicy GJO 

4. Na polecenie Burmistrza zorganizowanie punktu informacyjny dla ludności, – zgodnie z SPO – 1

� Kierownik  Referatu SO i ZK. 
5. Przekazanie informacji do: 

1) organów administracji publicznej, 
2) sołtysów, przewodniczących zarządów dzielnic Zdzieszowic, miejscowych zakładów pracy, 

gminnych jednostek organizacyjnych
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Podanie do publicznej wiadomości informacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 
 2 grudnia 2015 r. w zakresie: 

1) rodzajów zagrożeń możliwych do wystąpienia w zakładach o zwiększonym ryzyku lub o dużym 
ryzyku; 

2) sposobów powiadamiania i alarmowania mieszkańców, właściwych dla każdego rodzaju zagrożenia, 
o którym mowa w pkt 1; 

3) sposobów zachowania się mieszkańców na wypadek wystąpienia zagroż, o których mowa w pkt 1; 
4) wykazu telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno-ratowniczych; 
5) innych kwestii, ważnych dla bezpieczeństwa mieszkańców. 

� Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej. 
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SPO – 4 

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

PRZEKAZYWANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W SPOSÓB 
ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY AKTÓW PRAWNYCH  

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
  Określenie sposobu rozpowszechniania aktów prawnych. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Burmistrz/, Kierownik  Referatu SO i ZK , Rzecznik Prasowy Burmistrza, Kierownik Referatu Organizacyjnego,  

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Konieczność podania do 
publicznej wiadomości 
treści aktu prawnego. 

Przekazanie treści aktu 
prawnego do publicznej 
wiadomości. 

� Art. 13,14 i 23 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów  
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
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IV. Opis postępowania   

 Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Wydanie polecenia o podaniu do publicznej wiadomości określonych aktów prawnych. 
� Burmistrz 

2. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych Prezydenta, Rady Ministrów i ministrów (stosownie 
do zapisów w danym akcie prawnym), Wojewody Opolskiego, starosty krapkowickiego: 

1) wydrukowanie obwieszczenia; 
2) powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy wydrukowanego aktu prawnego i rozesłanie do 

zainteresowanych, 
3) umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego; 
4) przekazywanie pocztą elektroniczną do gminnych jednostek organizacyjnych oraz zakładów pracy; 
5) przekazanie faksami do sołtysów, przewodniczących zarządów dzielnic Zdzieszowic, gminnych 

jednostek organizacyjnych oraz zakładów pracy;  
6) przekazywanie informacji do redaktorów naczelnych prasy lokalnej oraz nadawców programów 

radiowych i telewizyjnych, 
7) przeprowadzanie konferencji prasowej.

� Kierownik referatu 
Organizacyjnego 

� Rzecznik prasowy 
� Kierownik  Referatu SO i ZK

- inspektor ds. obronności i  
  OC

3. Przygotowanie do opublikowania aktów prawnych Burmistrza: 
1) wydrukowanie obwieszczenia; 
2) powielanie odpowiedniej liczby egzemplarzy i rozesłanie do zainteresowanych, 
3) umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, 
4) przekazywanie pocztą elektroniczną oraz za pomocą faksów do sołtysów, przewodniczących 

zarządów dzielnic Zdzieszowic, gminnych jednostek organizacyjnych oraz zakładów pracy; 
5) przekazywanie informacji do redaktorów naczelnych prasy lokalnej oraz nadawców programów 

radiowych i telewizyjnych, 
6) przeprowadzanie konferencji prasowej.

� Informatyk 
� Radca Prawny, 
� Rzecznik Prasowy 

Burmistrza
� Kierownik  Referatu SO i ZK

- inspektor ds. obronności i  
              OC 
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SPO – 5 

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

INFORMOWANIE O PRZEKROCZENIACH DOPUSZCZALNYCH                   
ALBO ALARMOWYCH POZIOMÓW SUBSTANCJI  

NIEBEZPIECZNYCH W POWIETRZU ALBO O MOŻLIWOŚCI 
TAKICH PRZEKROCZEŃ

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
  Określenie sposobu informowania ludności i zainteresowanych podmiotów 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
� Burmistrz / Kierownik  Referatu SO i ZK, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), Rzecznik Prasowy Burmistrza, Kierownik 

Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Organizacyjnego, Powiatowy Inspektor Sanitarny.

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie lub ryzyko 
wystąpienia przekroczeń 
dopuszczalnych lub 
alarmowych poziomów 
substancji w powietrzu. 

Poinformowanie ludności                                 
i zainteresowanych 
podmiotów. 

� Art. 28, ust. 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska;

� Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym. 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Powzięcie  informacji o wystąpieniu lub ryzyku wystąpienia przekroczeń dopuszczalnych lub 
alarmowych poziomów substancji w powietrzu.  

� Kierownik  Referatu SO i ZK
        - inspektor ds. obronności i   

   OC 
2. Podjęcie decyzji o niezwłocznym powiadomieniu ludności i podmiotów korzystających ze środowiska,  

� Burmistrz 

3. Powiadomienie ludności i podmiotów korzystających ze środowiska – zgodnie z SPO – 3
Informacja powinna w szczególności zawierać: 

1) datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło ryzyko przekroczenia, albo przekroczenie, oraz 
przyczyny tego stanu; 

2) prognozy zmian poziomów substancji w powietrzu łącznie z przyczynami tych zmian, obszaru, 
którego dotyczy, oraz czasu trwania przekroczenia albo ryzyka jego wystąpienia; 

3) wskazanie grup ludności wrażliwych na przekroczenia oraz środki ostrożności, które mają być przez 
nie podjęte; 

4) informację o obowiązujących ograniczeniach i innych środkach zaradczych. 

� Kierownik Referatu SO i ZK 
- inspektor ds. obronności i  OC

� Rzecznik Prasowy Burmistrza,  

4. Podjęcie decyzji o uruchomieniu pracy punktu informacyjnego zgodnie z SPO – 1. 

� Burmistrz, 
� Rzecznik Prasowy Burmistrza,  
� Kierownik Referatu SO i ZK 

5. Przekazanie komunikatów odwołujących zagrożenia na podstawie informacji od WCZK 

� Rzecznik Prasowy, 
� Kierownik Referatu SO i ZK 

- inspektor ds. obronności i  OC
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Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE O ZAGROŻENIACH 
WYNIKAJĄCYCH ZE ZJAWISK HYDROMETEOROLOGICZNYCH 

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu ostrzegania i alarmowania ludności o zjawiskach hydrometeorologicznych. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Burmistrz/Kierownik Referatu SO i ZK, Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Rzecznik Prasowy Burmistrza, 
Kierownik Wojewódzkiego,   

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zagrożenia 
hydrometeorologicznego 
na obszarze co najmniej 
dwóch powiatów lub                       
w sytuacji gdy Starosta 
pierwszy uzyska 
informację o zagrożeniu na 
terenie gminy lub powiatu.

Ostrzeżenie, 
zaalarmowanie ludności, 
wprowadzenie pogotowia 
albo  
alarmu 
przeciwpowodziowego. 

� Art. 31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;

� § 5,6,7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 
dnia 28 czerwca 2019 w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i 
roczników państwowej służby hydrologiczno-meterologicznej i państwowej służby 
hydrologicznej
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji od IMGW o powstaniu zdarzenia hydrometeorologicznego lub dużym 
prawdopodobieństwie jego powstania, zagrażającego zdrowiu, życiu ludności czy środowisku. 

� Kierownik Referatu SO i ZK 
- inspektor ds. obronności i OC 

2. Uzyskanie potwierdzenia otrzymanej informacji 

3. Analiza informacji o zdarzeniu: 
1)  wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju, 
2)  szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia, 
3) jakie mogą być następstwa zdarzenia.

4. Ocena, czy sytuacja wymaga zaalarmowania lub ostrzeżenia ludności oraz powiadomienie Burmistrza.

5. Dalsze postępowanie zgodnie z decyzją o ostrzeżeniu, alarmowaniu ludności lub wprowadzeniu 
pogotowia albo alarmu przeciwpowodziowego. 

6. Opracowanie informacji do sołtysów, przewodniczących zarządów dzielnic Zdzieszowic, gminnych 
jednostek organizacyjnych, zakładów pracy 

       W komunikacie należy uwzględnić: 
1)  datę, godzinę i obszar, na którym wystąpiło lub może wystąpić zagrożenie, 
2) informację o zalecanych sposobach zachowania się, ograniczeniach i innych środkach zaradczych.

W przypadku: 
� alarmowania: Szef GZZK 
� ostrzegania: inspektor ds. 

obronności  i OC

7. Przekazanie informacji (co najmniej dwoma środkami łączności – faks, telefon, systemami i 
informatycznymi): 

1) sołtysów, przewodniczących zarządów dzielnic Zdzieszowic  
2) gminnych jednostek organizacyjnych, zakładów pracy

� Kierownik Referatu SO i ZK 
- inspektor ds. obronności i OC 

� Przewodniczący GZZK
8. Sprawdzanie, czy informacja o wprowadzeniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego doszła do 

adresatów.
� Kierownik Referatu SO i ZK 
� inspektor ds. obronności i OC

9. Po ustaniu zagrożenia podjęcie decyzji o odwołaniu: 
1) pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego, 
2) zagrożeń meteorologicznych. 

� Burmistrz 
� Kierownik referatu SO i ZK 
     - inspektor ds. obronności i OC     

10. Odwołanie zagrożeń, pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego. 
� Kierownik RSO i ZK 
� Przewodniczący GZZK  
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Rodzaj 
dokumentu
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Nazwa 
dokumentu

OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI 
Podmiot 

opracowujący
Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
           Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Burmistrz/  Kierownik Referatu SO i ZK, Rzecznik Prasowy Burmistrza we współpracy z rzecznikami prasowymi służb, inspekcji i straży , 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Potrzeba przekazania 
informacji dla ludności              
w związku z zaistnieniem 
lub możliwością zaistnienia 
zagrożenia. 

Ostrzeżenie lub 
zaalarmowanie ludności. 

� Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym;

� § 3, pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów 
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin; 

� § 3 i 4, pkt 1. lit. d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r.                  
w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych 
sprawach.  
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego. � Kierownik Referatu SO i ZK 
-inspektor ds. obronności i OC 

� powiatowe inspekcje i straże. 
2. Ostrzeganie: 

1) otrzymanie informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu ludności 
lub środowisku oraz jej analiza i potwierdzenie; 

2) sprawdzenie gminnego systemu wczesnego ostrzegania; 
3) przekazanie informacji o konieczności ostrzeżenia ludności Burmistrzowi – poprzez Kierownika 

Referatu SO i ZK, 
4) podjęcie decyzji przez Burmistrza o ostrzeżeniu ludności; 
5) przygotowanie komunikatów ostrzegawczych; 
6) ostrzeżenie ludności, przekazanie zasad postępowania w danej sytuacji. 

� Burmistrz, 
� Kierownik Referatu SO i ZK 

-inspektor ds. obronności i OC 

3. Alarmowanie: 
1) otrzymanie informacji o zdarzeniu zagrażającym życiu i zdrowiu ludności lub środowisku, jej analiza 

oraz potwierdzenie; 
2) przekazanie informacji burmistrzowi - podjęcie decyzji o zaalarmowaniu ludności; 
3) zaalarmowanie ludności o grożącym niebezpieczeństwie oraz przekazanie zasad postępowania; 
4) przekazanie komunikatu odwołującego zagrożenie. 

� Burmistrz 
� Kierownik Referatu SO i ZK 

-inspektor ds. obronności i OC, 
� Przewodniczący GZZK. 

Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach  
       i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań. 

Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na  
       danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o innym zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania. 
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Nazwa 
dokumentu

URUCHAMIANIE I DZIAŁANIE 
GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu organizacji pracy i działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) w czasie wystąpienia 

            sytuacji kryzysowych. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Burmistrz/ Z-ca Burmistrza - członkowie GZZK, Sekretarz Gminy,  Kierownik Referatu SO i ZK, Kierownik Referatu Organizacyjnego,   

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zdarzenia 
wymagającego 
uruchomienia GZZK. 

Zlikwidowanie zagrożenia i 
jego skutków. 

� Art. 19, ust. 4, 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
� Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego;  
� .Regulamin Pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – załącznik do 

zarządzenie w sprawie powołania, składu oraz zasad działania Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
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IV. Opis postępowania    

Przedsięwzięcia Wykonawcy

URUCHOMIENIE ZESPOŁU

1. Zwołanie posiedzenia Zespołu w trybie nadzwyczajnym – w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz środowisko naturalne. 

� Burmistrz / jego  z-ca 
� Kierownik RSO i ZK 

2. Wyznaczenie miejsca pracy Zespołu. 
� Przewodniczący Zespołu 

3. Powiadomienie członków Zespołu o posiedzeniu. � Kierownik Referatu SO i ZK 
-inspektor ds. obronności i OC 

4. Zabezpieczenie miejsca pracy Zespołu: odpowiednia ilość miejsc, obsługa kancelaryjna. 
W sytuacji całodobowej pracy Zespołu – zabezpieczenie logistyczne. 

� Kierownik Referatu SO i ZK 
� Kierownik Referatu 

Organizacyjnego 

5. Przeniesienie miejsca pracy Zespołu w przypadku jego zagrożenia lub innej przyczyny. 
� Przewodniczący Zespołu 

6. Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej i miejsc pracy dla członków GZZK oraz osób zaproszonych 
do pracy zespołu.

� Kierownik 
Referatu Organizacyjnego

DZIAŁANIE ZESPOŁU
1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne               

i prognozowanie tych zagrożeń.
� Burmistrz / jego z-ca 
� GZZK.

2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, 
zmiany lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 

� GZZK 
3. Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem. 

4. Określenie terminów cyklicznych odpraw Zespołu w trakcie posiedzenia. 
� Z-ca Burmistrz 
� GZZK 

5. W przypadku przejęcia koordynacji działań ratowniczych przez Burmistrza lub na jego polecenie –
wyznaczenie swoich przedstawicieli do całodobowego dyżurowania w GCZK. 

� GZZK 

6. Podjęcie decyzji o odwołaniu cyklicznych posiedzeń GZZK lub dyżurów wyznaczonych przedstawicieli. � Burmistrz/ jego z-ca 
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Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec  2021 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIE REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZADZANIA 
KRYZYSIOWEGO ( CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGIO ) 

– W STANIE NORMALNYM 

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
W Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach  nie funkcjonuje Centrum Zarządzania Kryzysowego zorganizowane w myśl ustawy o zarządzaniu 
kryzysowym. Funkcjonuje Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.. 

Określenie sposobu funkcjonowania referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego w stanie normalnym.  

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Burmistrz/ Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego/ pracownicy referatu. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Art. 16 ust. 1 ustawy                         
o zarządzaniu kryzysowym. 

Realizacja działań 
kompensujących skutki 
zdarzeń nie mających 
znamion sytuacji 
kryzysowych. 

Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;



242 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Monitorowanie sytuacji, zagrożeń na terenie gminy

� Pracownicy Referatu SO i ZK 

2. Przyjęcie ostrzeżeń, komunikatów i informacji, ich weryfikacja. 

3. Weryfikacja. Potwierdzenie otrzymywanych informacji.

4. Prowadzenie analizy otrzymanych ostrzeżeń, komunikatów i informacji.

5. Przekazanie ostrzeżeń, komunikatów i informacji  – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6

6. Samodzielne podejmowanie działań w zakresie własnych kompetencji. 

7. Przekazywanie Sekretarzowi Gminy-Przewodniczącemu GZZK istotnych informacji oraz informacji o 
sposobie podjętych działań. � Kierownik Referatu SOP i ZK, 

- inspektor ds. obronności i OC.
8. Natychmiastowe przekazanie Sekretarzowi Gminy-przewodniczącemu GZZK informacji o zdarzeniach 

wymagających koordynacji działań. 

9. Prowadzenie ewidencji podejmowanych działań. 

� Pracownicy referatu SO i ZK 
10. Udzielenie wybranych informacji mediom. 

11. Obsługiwanie strony internetowej  

12. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy Referatu SO i ZK– na tryb pracy przewidziany w przypadku 
zaistnienia sytuacji kryzysowej.

� Kierownik Referatu SO i ZK 
- inspektor ds. obronności i OC 
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Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIE REFERATU SPRAW OBYWATEKLSKICH I ZARZĄDZANIA  
KRYZYSOWEGO ( CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ) 

PO OTRZYMANIU OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNO-
METEOROLOGICZNEGO – INTENSYWNE OPADY DESZCZU,  

ROZTOPY ZAGROŻENIE  POWODZIOWE

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu funkcjonowania Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego podczas intensywnych opadów deszczu, 
roztopów oraz zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich  i Zarządzania Kryzysowego ( RSO i ZK ), pracownicy RSO i ZK. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Ostrzeżenie 
hydrometeorologiczne – 
opady deszczu, roztopy, 
zagrożenie powodziowe.

Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 

Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji szefowi GZZK,           
a w dalszej kolejności Burmistrzowi 

� Pracownicy RSO i ZK 

2. Uruchomienie grupy monitorowania sytuacji na obszarze gminy (Przewodniczący GZZK, inspektor ds. 
obronności, Komendant Straży Miejskiej, sołtysi zagrożonych miejscowości. 

� Burmistrz 
� Przewodniczący GZZK 

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy RSO i ZK (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur 
telefoniczny, przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności. 

4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        

priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.

� Kierownik RSO i Z\K 
� Przewodniczący GZZK 

6. Monitorowanie: 
1)   kierunku przemieszczania się strefy opadów; 
2)   przekazów radarów opadowych, stacji opadowych, wodowskazowych (polskich i czeskich); 
3)   przepływów na wodowskazie Racibórz –Miedonia na Odrze 

7. Współpraca ze stanowiskiem kierowania KP PSP, Policją, Nadzorem Wodnym Oddział w 
Krapkowicach i Opolu oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w działania ppow. 

8. Sprawdzenie gotowości do działania i koordynacja wykorzystania gminnych OSP 

9. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)   strat w rolnictwie, infrastrukturze komunalnej; 
2)   potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)   środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

10. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

11. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji 

12. Redagowanie i przekazanie komunikatów do mediów lokalnych  
. � Kierownik RSO i ZK 

� Przewodniczący GZZK. 13. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6

14. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
� Kierownik RSO i ZK 
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dokumentu

DZIAŁANIE REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA 
KRYZYZYSOWEGO ( CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ) 

PO OTRZYMANIU OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNO-
METEOROLOGICZNEGO – SILNE BURZE, SILNE WIATRY, 

ZAWIEJE, ZAMIECIE ŚNIEŻNE

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu funkcjonowania Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  podczas huraganowych wiatrów i trąb 
powietrznych. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (RSO i ZK ) pracownicy RSO i ZK, Przewodniczący GZZK 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 

Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji szefowi GZZK,           
a w dalszej kolejności Burmistrzowi

� Kierownik RSO i ZK 

2. Uruchomienie grupy monitorowania sytuacji na obszarze gminy (Szef GZZK, Kierownik RSO i ZK, 
Komendant Straży Miejskiej, sołtysi zagrożonych miejscowości � Burmistrz 

� Przewodniczący GZZK 3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy RSO i ZK (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur 
telefoniczny, przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności.

4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        

priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

� Kierownik RSO i ZK 
� Przewodniczący  GZZK 
� Skład GZZK 

6. Monitorowanie: 
1)    kierunku przemieszczania się strefy silnych wiatrów i trąb powietrznych  
2)    przekazów stacji meteo; 
3) sytuacji określonych w komunikatach wydawanych przez IMGW.

7. Pozyskanie co 6 godz. informacji z RSHM Opole o prędkości wiatru.
8. Współpraca ze stanowiskiem kierowania KP PSP, Policją, Nadzorem Wodnym Oddział w 

Krapkowicach i Opolu oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w działania ppow.
9. Sprawdzenie gotowości do działania i koordynacja wykorzystania gminnych OSP,  
10. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 

1)    strat w rolnictwie, infrastrukturze komunalnej; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3) środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.

11. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

12. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji 

13. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów lokalnych. 

14. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6

15. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
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Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIE REFERATU SPRAW OBYWATEKLSKICH I ZARZADZANIA 
KRYZYSOWEGO ( CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO )

PO OTRZYMANIU OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNO-
METEOROLOGICZNEGO: 

– MROZY I OPADY ŚNIEGU 
– SZUSZA I UPAŁY

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu funkcjonowania Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego podczas: 
1)  mrozów i opadów śniegu; 
2) suszy i upałów. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (RSO i ZK), pracownicy RSO i ZK, Przewodniczący GZZK 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 

Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

IV. Opis postępowania   
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji szefowi GZZK,           
a w dalszej kolejności Burmistrzowi

� Pracownicy RSO i ZK 

2. Uruchomienie grupy monitorowania sytuacji na obszarze gminy (Przewodniczący GZZK, Kierownik 
RSO i ZK, Komendant Straży Miejskiej, sołtysi zagrożonych miejscowości. � Burmistrz 

� Kierownik RSO i ZK 
� Przewodniczący GZZK 

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy RSO i ZK (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur telefoniczny, 
przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności.

4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        

priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

� Kierownik RSO i ZK; 
� Przewodniczący GZZK 

6. Przyjęcie ostrzeżenia, komunikatu i informacji, ich weryfikacja. Przekazanie informacji 
Przewodniczącemu  GZZK, a w dalszej kolejności Burmistrzowi 
7. Monitorowanie: 

1) przekazów stacji meteo; 
2)    informacji wydawane przez IMGW 
3)    występowania awarii sieci przesyłowych wrażliwych na niską (wysoką) temperaturę; 
4)    ośrodków pomocy społecznej, schroniska itp.; 
5)    zachorowań spowodowanych niskimi temperaturami (wysokimi temperaturami); 
6)    kierunku przemieszczania się strefy opadów śniegu; 
7)   przekazów radarów opadowych, stacji opadowych, wodowskazowych (polskich i czeskich).

8. Pozyskanie co 6 godz. informacje z PCZK o wielkości opadu śniegu. 
9. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji
10. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 

1)   strat w rolnictwie, infrastrukturze komunalnej; 
2)   potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)   środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

11. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

12. Współpraca ze stanowiskiem kierowania KP PSP, Policją, Nadzorem Wodnym Oddział w Krapkowicach 
i Opolu oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w działania ppow.

13. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów lokalnych 
� Kierownik RSO i ZK 
� Przewodniczy GZZK 

14. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6
15. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych, przygotowanie i prowadzenie punktu 

informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
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Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIE REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO ( CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ) 

PO OTRZYMANIU INFORMACJI O POWAŻNEJ AWARII 
PRZEMYSŁOWEJ

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu funkcjonowania Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego ( RSO i ZK )  podczas skażenia 
chemiczno-ekologicznego. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (RSO i ZK), pracownicy RSO i ZK, przewodniczący GZZK 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 

Art. 19 ust. ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 
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V. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zniszczeń; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8) dotychczasowych i planowanych działaniach.

� Pracownicy RSO i ZK 

2. Weryfikacja pozyskanej informacji. Przekazanie jej szefowi GZZK oraz  Burmistrzowi. � Kierownik RSO i ZK 

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy RSO i ZK (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur 
telefoniczny, przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności. 

� Burmistrz  
� Kierownik RSO i ZK 

4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
� Burmistrz 
� Przewodniczący GZZK 

5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

� Przewodniczący GZZK 
� Kierownik RSO i ZK 

6. Monitorowanie rozwoju sytuacji – współpraca z podmiotami prowadzącymi działania ratownicze.
7. Przekazywanie  informacji o zdarzeniach służbom ratowniczym. 
8. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 

1)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
2) środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.

9. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 
10. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji 

11. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej. 

12. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6
13. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 � Kierownik RSO i ZK
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Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIE REFERATU SPRAW OBYWEATELSKICH I ZARZADZANIA 
KRYZYSOWEGO ( CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ) 
PO OTRZYMANIU INFORMACJI O POWAŻNEJ KATASTROFIE 

DROGOWO-KOLEJOWEJ

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu funkcjonowania Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego ( RSO i ZK ) podczas katastrofy drogowo-
kolejowej.

II.      Lider/ Uczestnicy procedury
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego ( RSO i ZK ) /pracownicy RSOiZK, szef GZZK 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 

Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 



252 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zdarzenia; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt – w przypadku katastrofy drogowo-kolejowej z udziałem  

niebezpiecznych substancji chemicznymi lub radiacyjnych; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – w przypadku jak wyżej; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8)    dotychczasowych i planowanych działaniach. 

� Pracownicy RSO i ZK.  

2. Weryfikacja pozyskanej informacji. Przekazanie jej szefowi GZZK oraz  Burmistrzowi. � Burmistrz;  
� Przewodniczący GZZK; 
� Kierownik RSO i ZK.. 3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy RSO i ZK (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur 

telefoniczny, przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności. 
4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        

priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.
6. Monitorowanie rozwoju sytuacji – współpraca z podmiotami prowadzącymi działania ratownicze. 

� Przewodniczący GZZK; 
� Kierownik RSO i ZK. 

7. Przekazywanie  informacji o zdarzeniach służbom ratowniczym. 
8. Nawiązanie kontaktu z przewoźnikiem w zakresie udzielania pomocy poszkodowanym, organizacją 

transportu zastępczego 
9. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 

1)   potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
2)  środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.

10. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji. 

11. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej. � Przewodniczący GZZK 
� Kierownik RSO i ZK. 12. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6

13. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. � Burmistrz; 
� Rzecznik Prasowy.

14. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 � Kierownik RSO i ZK. 
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Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIE REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO (  CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ) 

PO OTRZYMANIU INFORMACJI O POWAŻNEJ KATASTROFIE 
BUDOWLANEJ

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu funkcjonowania  Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego podczas katastrofy budowlanej. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego (RSO i ZK)/, pracownicy RSO I ZK , Przewodniczący GZZK,  
kierownik MGOPS 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 

Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

IV. Opis postępowania   
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o: 
1) czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zniszczeń; 
3)    liczbie osób w obiekcie; 
4)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – jeśli w obiekcie znajdowały się niebezpieczne 

substancje chemiczne; 
5)    zagrożeniu środowiska; 
6)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
7)   dotychczasowych i planowanych działaniach.

� Pracownicy RSO i ZK 

2. Weryfikacja pozyskanej informacji. Przekazanie jej szefowi GZZK oraz  Burmistrzowi. �  Kierownik RSO i ZK 

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy RSO i ZK (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur 
telefoniczny, przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności.

� Burmistrz 

4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
� Burmistrz 
� Przewodniczący GZZK

5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.

� Przewodniczący GZZK 
� Kierownik RSO i ZK 

6. Monitorowanie rozwoju sytuacji – współpraca z podmiotami prowadzącymi działania ratownicze. 
7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 

1)    strat w infrastrukturze komunalnej; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. 

8. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (w przypadku katastrofy budowlanej, w 
wyniku której zniszczeniu uległy obiekty inżynierskie drogowe lub kolejowe).

9. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji 
10. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów lokalnych  

11. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6

12. Zabezpieczenie zastępczych miejsc mieszkalnych oraz pomocy rzeczowej i finansowej dla osób 
poszkodowanych

13. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
14. Organizowanie i prowadzenie w miarę potrzeb konferencji prasowych. � Burmistrz 

� Rzecznik Prasowy 
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Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data Lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIE REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOQWEGIO  ( CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ) 

PO OTRZYMANIU INFORMACJI 
O ZAMACHU TERRORYSTYCZNYM

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu funkcjonowania  Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego ( RSO i ZK ) podczas zagrożenia 
terrorystycznego. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (RSO i ZK ), pracownicy RSO i ZK, przewodniczący GZZK. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 

Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

IV. Opis postępowania   
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o: 
1) czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zniszczeń; 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych, oraz liczbie osób w obiekcie; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt – w przypadku zamachu terrorystycznego z udziałem 

niebezpiecznych środków chemicznych, biologicznych lub radiacyjnych; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – w przypadku jak wyżej; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8)    dotychczasowych i planowanych działaniach.

� Pracownicy RSO i ZK 

2. Weryfikacja pozyskanej informacji. Przekazanie jej szefowi GZZK oraz  Burmistrzowi. � Kierownik RSO i ZK 

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy RSO i ZK (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur 
telefoniczny, przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności.

� Burmistrz 
� Kierownik RSO i ZK 
� Przewodniczący GZZK 4. Uruchomienie Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

6. Monitorowanie rozwoju sytuacji – współpraca z podmiotami prowadzącymi działania ratownicze. 
7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 

1)    strat w infrastrukturze komunalnej; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 

8. środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.

� Przewodniczący GZZK 
� Kierownik RSO i ZK 

9. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (w przypadku zdarzenia 
terrorystycznego, w wyniku którego zniszczeniu uległy obiekty inżynierskie drogowe lub kolejowe).

10. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji. 
11. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów lokalnych.  

12. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6
13. Zabezpieczenie zastępczych miejsc mieszkalnych oraz pomocy rzeczowej i finansowej dla osób 

poszkodowanych.
14. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1

15. Organizowanie i prowadzenie w miarę potrzeb konferencji prasowych. � Burmistrz 
� Rzecznik Prasowy
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SPO – 9H

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIE REFERATU SOPRAW OBYWATWELSKICH I ZARZADZANIA 
KRYZYSOWEGO ( CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ) 
PO OTRZYMANIU INFORMACJI O ZDARZENIU RADIACYJNYM

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu funkcjonowania  Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego ( RSO i ZK ) podczas wystąpienia 
zdarzeń radiacyjnych. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (RSO i ZK ), pracownicy RSO i ZK, przewodniczący GZZK. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 

Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia; 
2)    rodzaju zdarzenia; 
3)    liczbie poszkodowanych oraz liczbie osób w strefie zagrożenia; 
4)    zagrożeniu wtórnym dla ludzi i zwierząt i terenu; 
5)    rodzaju i ilości substancji i materiału, jego radioaktywność; 
6)    zagrożeniu środowiska; 
7)    siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
8) dotychczasowych i planowanych działaniach.

� Pracownicy RSO i ZK 

2. Weryfikacja pozyskanej informacji. Przekazanie jej szefowi GZZK oraz  Burmistrzowi. � Kierownik RSO i ZK 

3. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy RSO i ZK (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur 
telefoniczny, przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności. 

� Burmistrz 
� Kierownik RSO i ZK 
� Przewodniczący GZZK 4. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

5. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć.

6. Monitorowanie rozwoju sytuacji, w tym przyjmowanie informacji o zasięgu napromieniowania ludzi, 
zwierząt, żywności, wody.

7. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)    liczby zgonów oraz liczby osób napromieniowanych; 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 

8.    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów. � Przewodniczący GZZK 
� Kierownik RSO i ZK 9. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym o występującym stopniu napromieniowania,  

10. Przygotowanie do wydania mieszkańcom (wydanie) preparatu w postaci tabletek jodowych.
11. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 
12. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji. 

13. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów lokalnych. 
� Kierownik RSO i ZK 
� Przewodniczący GZZK 14. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6

15. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
16. Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. � Rzecznik Prasowy 
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SPO – 9I

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIE REFERASU SPRAW OBYWATWELASKICH I ZARZADZANIA 
KERYZYSOWEGO ( CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ) 

W PRZYPADKU RÓŻNYCH ZDARZEŃ

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu funkcjonowania Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego ( RSO i ZK ) podczas różnych zdarzeń: 
1) pożarów; 
2) zagrożenia epidemicznego i epidemii; 
3) zakłóceń w dostarczaniu: energii, paliw, gazu, energii cieplnej, wody; 
4) zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt; 
5) zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmów szkodliwych; 
6) awarii sieci teleinformatycznych; 
7) strajków, zamieszek i demonstracji. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego ( RSO i ZK ), pracownicy RSO i ZK, przewodniczący GZZK. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 

Art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

IV. Opis postępowania
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

            a.Przyjęcie informacji o: 
1) czasie i miejscu zdarzenia; 
2) rodzaju zniszczeń; 
3) liczbie osób w obiekcie; 
4) rodzaju i ilości substancji i materiału, jego toksyczność – jeśli w obiekcie znajdowały się niebezpieczne 

substancje chemiczne; 
5) zagrożeniu środowiska; 
6)  siłach i środkach zaangażowanych w działania; 
7) dotychczasowych i planowanych działaniach.

� Pracownicy RSO i ZK. 

b. Weryfikacja pozyskanej informacji. Przekazanie jej szefowi GZZK oraz  Burmistrzowi. � Kierownik RSO i ZK 

c. Podjęcie decyzji o zmianie trybu pracy RSO i ZK (wzmocnienie obsady, całodobowy dyżur 
telefoniczny, przygotowanie do uruchomienia punktu informowania ludności. 

� Burmistrz 

d. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
� Burmistrz 
� Przewodniczący GZZK 

e. Prowadzenie analizy informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena        
priorytetu działania, zakres realizowanych przedsięwzięć. 

� Przewodniczący GZZK 
� Kierownik RSO i ZK 

f. Monitorowanie rozwoju sytuacji – współpraca z podmiotami prowadzącymi działania ratownicze.
g. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 

1) strat w infrastrukturze komunalnej; 
2) potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej; 
3) środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów.

h. Przekazanie komunikatów o sytuacji, w tym drogowo-kolejowej (w przypadku katastrofy 
budowlanej, w wyniku której zniszczeniu uległy obiekty inżynierskie drogowe lub kolejowe).

i. Prowadzenie bieżącej dokumentacji charakteryzującej rozwój sytuacji 
j. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów lokalnych  

k. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów – zgodnie z SPO – 3 oraz SPO – 6

l. Zabezpieczenie zastępczych miejsc mieszkalnych oraz pomocy rzeczowej i finansowej dla osób 
poszkodowanych

m. Przygotowanie i prowadzenie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
n. Organizowanie i prowadzenie w miarę potrzeb konferencji prasowych. � Burmistrz 

� Rzecznik Prasowy 
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Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIE REFERATU SPRAW OBYWATELSKICH I ZARZADZANIA 
KRYZYSOWEGO (CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO ) 

W RAMACH KRAJOWEGO SYSTEMU WYKRYWANIA 
SKAŻEŃ I ALARMOWANIA

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu funkcjonowania  Referatu Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego  9 RSO i ZK )w ramach krajowego 

systemu wczesnego wykrywania zagrożeń. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Kierownik Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego  (RSO i ZK), pracownicy RSO i ZK , przewodniczący GZZK, skład Radiofonicznej 
Drużyny Alarmowania (RDA) 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wprowadzenie stanów 
nadzwyczajnych                   
oraz przeprowadzanie 
ćwiczeń i treningów. 

Uruchomienie działania 
Gminnego Systemu 
Wykrywania   
i Alarmowania. 

� § 3, pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony 
cywilnej województw, powiatów i gmin;  

� § 4, pkt 1, lit. d) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w 
sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych 
sprawach. 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie zarządzenia o uruchomieniu Gminnego systemu wykrywania i alarmowania.  

� Kierownik RSO i Zk 
2. Przekazanie informacji o uruchomieniu i rozwinięciu Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania. i 

Punktów Alarmowania oraz obsady Radiofonicznej Drużyny Alarmowania (RDA)
3. Uruchomianie i rozwijanie elementów Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania. 

� Szef OC Gminy 

4. Przekazanie informacji do PCZK o uruchomieniu Gminnego Systemu Wykrywania i Alarmowania.  

� Kierownik RSO i ZK 

5. Przyjmowanie i przekazywanie informacji, meldunków, prognoz itp.   

6. Opracowanie wstępnej prognozy zagrożenia – na podstawie meldunków otrzymanych od elementów 
systemu: 
1)    wstępna ocena rodzaju zagrożenia i możliwości jego rozwoju; 
2)    szacunkowe określenie zasięgu zdarzenia; 
3)    określenie następstw zdarzenia. 

7. Przekazanie prognozy rozwoju sytuacji (w tym o skażeniach) do Punktów Alarmowania, oraz 
podległych i współdziałających sił ratowniczych. 

8. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7
� Kierownik RSO i ZK 
� Szef OC Gminy 

9. Opracowanie komunikatów informujących o zalecanych sposobach postępowania dla ludności. 
� Kierownik RSO i ZK 

10. Opracowanie wniosków i propozycji dla GZZK.  

� Kierownik RSO i ZK 11. Wymiana informacji z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego  oraz z sąsiednimi GCZK lub 
GZZK. 
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Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIE WOJEWÓDZKIEJ DRUŻYNY WYKRYWANIA 
ZAGROŻEŃ RADIACYJNYCH

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

WYKORZYSTYWANIE SPRZĘTU Z MAGAZYNU  
PRZECIWPOWODZIOWEGO I OC 

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu wykorzystania sprzętu OC i magazynu przeciwpowodziowego  w sytuacjach kryzysowych. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Burmistrz / Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa ( RGM i R), pracownicy RGM i R oraz RSO i ZK 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Zaistnienie sytuacji 
kryzysowej wymagającej 
wsparcia sił ratowniczych 
sprzętem 
przechowywanym w 
magazynie gminnym OC 
oraz magazynie 
przeciwpowodziowym.

Wydanie sprzętu do 
wykonania określonych 
prac. 

� art. 7 pkt. 1 ppkt. 14 ustawy z dnia  8 marca 1990 o samorządzie gminnym;
� § 3, pkt 14 rozporządzenia Radu Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.  w 

sprawie szczegółowego  zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 
szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin. 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

Na szczeblu Gminy funkcjonuje: GMINNY MAGAZYN  PRZECIWPOWODZIOWY ORAZ MAGAZYN SPRZĘTU  OBRONY CYWILNEJ

1. Podjęcie decyzji o wsparciu sił ratowniczych sprzętem utrzymywanym w magazynie.  
� Burmistrz 
� Kierownik RGM i R 

2. Zebranie informacji od osób i podmiotów zaangażowanych w działania ratownicze o potrzebach 
sprzętu i materiałów przechowywanych w magazynie p.pow. i OC. 

� Kierownik RGM i R 

3. Wydanie poleceń magazynierowi w sprawie przygotowania do wydania wskazanego sprzętu                
w określonym terminie. 

4. Przekazanie informacji o decyzji w sprawie wydzielenia sprzętu i zasadach jego użyczenia  do 
zainteresowanego podmiotu lub osób. 

5. Zorganizowanie, na polecenie transportu wydzielonego sprzętu do odbiorcy (jeśli odbiorca nie 
posiada możliwości odbioru sprzętu lub ze względu na czas jego dostawy). 

6. Przekazanie osobie upoważnionej sprzętu na podstawie wykazu za pisemnym potwierdzeniem 
odbioru.

� Magazynier 

7. Zgłaszanie do szefa OC Powiatu i OC Województwa konieczności uzupełnienia wydanego sprzętu i 
materiałów oraz potrzeb pozyskania dodatkowego sprzętu i materiałów. 

� Kierownik RGM i R 8. Prowadzenie bieżącego monitoringu i analizy potrzeb podczas występowania sytuacji kryzysowej, 
zwłaszcza uzupełnień w sprzęt i materiały bezpośredniego użycia, a także po zakończeniu działań 
ratowniczych. 

9. Odtworzenie stanu magazynów po zakończeniu działań ratowniczych. 
� Magazynier 
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SPO – 12

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

OCENIANIE I DOKUMENTOWANIE SZKÓD 
Podmiot 

opracowujący
OUW  

– WBiZK 

I. Cel  procedury 

Realizacja działań zmierzających do dokonania oceny, opisania i oszacowania strat powstałych po zdarzeniu kryzysowym. 

II. Lider / uczestnicy procedury 

Burmistrz/komisja wyznaczona przez Wojewodę  do oceny, opisania i oszacowania strat 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Ustalenie zdarzenia 
kryzysowego 

Wykonanie oceny, opisu i 
szacowania strat. 

Przygotowanie 
dokumentacji do 

pozyskania środków 
pomocowych. 

1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej; 

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad 
oraz trybu  ustalania  i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w 
związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych; 

3) wytyczne Ministra Spraw Wew. i Adm. z dnia 13 kwietnia  2021 r. w sprawie „ 
zasad i trybu udzielania  jednostkom samorządu terytorialnego dotacji 
celowych z budżetu państwa na dofinansowanie  zadań własnych a 
związane z remontem, przebudowa , budową, obiektów budowlanych 
zniszczonych  lub uszkodzonych  w wyniku zdarzeń noszących znamio9na 
klęski żywiołowej. 
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IV.OPIS  POSTĘPOWANIA 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Prowadzenie rodzinnych wywiadów środowiskowych prowadzonych przez pracowników 
MGOPS celem oceny możliwości wsparcia dla osób (rodzin) poszkodowanych  w sferze 
socjalno-bytowej. 

2. Powołanie rzeczoznawcy do szacowania szkód w mieniu prywatnym  oszacowaniu wielkości 
szkód może być przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe 
w zakresie szacowania nieruchomości. 

3. Sporządzenie protokołów z przeprowadzonych czynności. 

Pracownicy MGOPS, rzeczoznawca  

1. Zgłoszenie w urzędzie gminy przez producenta rolnego wystąpienia szkody powstałej 
w gospodarstwie rolnym, która powstała w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. 

2. Uruchomienie przez Wojewodę komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie. 
3. Szacowanie przez powołaną Zarządzeniem Wojewody Opolskiego Komisję, w oparciu 

o lustrację w terenie, zakresu i wysokości szkód oraz sporządzenie stosownego protokołu w 
ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód. 

4. Na terenie województwa opolskiego powołane są komisje na terenie wszystkich gmin, zatem 
szacowanie strat może rozpocząć się niezwłocznie po zaistnieniu niekorzystnego zjawiska 
atmosferycznego 

Komisja powołana przez Wojewodę 

1. Powołanie przez Burmistrza komisji ds. szacowania strat i oceny zniszczeń w mieniu 
komunalnym. 

2. Zgłoszenie potrzeb do Wojewody sporządzane jest na podstawie ustaleń komisji do spraw 
szacowania strat powołanej przez Burmistrza. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 
1) oznaczenie jednostki, w tym dane adresowe; 
2) rodzaj klęski żywiołowej oraz datę jej wystąpienia; 
3) opis zadania przedstawianego do dofinansowania, zgodny z protokołem szkód 
sporządzonym przez komisję; 
4) szacunkowy koszt realizacji zadania; 
5) wnioskowaną kwotę dotacji; 
5) przewidywany termin wykonania zadania. 

Komisja powołana przez Burmistrza 
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SPO – 13

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

WYRÓWNYWANIE STRAT MAJĄTKOWYCH WYNIKAJĄCYCH                          
Z OGRANICZENIA W CZASIE STANU NADZWYCZAJNEGO                    

WOLNOŚCI ORAZ PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 14

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

PRZYZNAWANIE ODSZKODOWAŃ ZA PONIESIONE STRATY                  
W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM W ZORGANIZOWANEJ 

AKCJI SPOŁECZNEJ

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 15

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

REFUNDOWANIE KOSZTÓW ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 
UDZIELANYCH W ZWIĄZKU ZE ZWALCZANIEM EPIDEMII

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 16

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

WPROWADZANIE DZIAŁAŃ INTERWENCYJNYCH 
 PO ZDARZENIU RADIACYJNYM 

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 17

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

WPROWADZANIE ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH I OSOBISTYCH 
Podmiot 

opracowujący
Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie zasad wprowadzenia świadczeń osobistych i rzeczowych w sytuacjach kryzysowych, stanach nadzwyczajnych i w czasie wojny. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Burmistrz / Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego ( RSO i ZK ), Skarbnik, pracownicy RSOiZK, sołtysi gminy i 

przewodniczący zarządów Gminy Zdzieszowice , WKU Opole,  osoby wchodzące w skład akcji kurierskiej. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie sytuacji 
kryzysowej, stanu 
nadzwyczajnego i czasu 
wojny 

Rozwój sytuacji kryzysowej 
wymagającej wprowadzenia 
obowiązku świadczeń 
rzeczowych (jeżeli siły i 
środki, którymi dysponuje 
Burmistrz są 

� Art. 22 ustawy z dn. 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowej; 
� Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
� Art. 18-30 ustawy z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o 

kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego 
podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej. 

� Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym;
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

niewystarczające) � Art. 219 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej ; 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny; 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 2004 r. w sprawie 
świadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju; 

� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń 
rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju;

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie wniosku od upoważnionych organów o przeznaczenie nieruchomości lub rzeczy ruchomych 
na cele świadczeń planowanych do wykorzystania w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i 
w czasie wojny oraz o świadczenia osobiste w czasie pokoju, świadczenia w razie ogłoszenia 
mobilizacji i w czasie wojny

� Burmistrz 
� Kierownik RSO i ZK 

2. Wydanie przez Burmistrza decyzji o przeznaczeniu do wykonania świadczeń osobistych i 
rzeczowych, w tym planowanych do wykonania w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. � Burmistrz 

3. Przyjęcie od upoważnionych organów i kierowników jednostek organizacyjnych wniosku o 
konieczności uruchomienia świadczeń osobistych i rzeczowych. � Kierownik RSO i ZK 

Przedsięwzięcia 
Wykonawcy 
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4. Uruchomienie akcji kurierskiej mającej na celu wręczenie wezwań do wykonania świadczeń
podmiotom i osobom na które zostały nałożone. 

� Burmistrz 5. W razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny, nałożenie przez Burmistrza obowiązku
świadczeń osobistych i rzeczowych na podstawie doraźnie zgłoszonych wniosków przez upoważnione 
organy i   kierowników jednostek organizacyjnych. 

6. Opracowanie i doręczenie indywidualnych decyzji lub wydanie obwieszczenia Burmistrza (zbiorczo) 
w sprawie nałożenia obowiązku świadczenia osobistego lub rzeczowego. 

� Kierownik RSO i ZK 
� Przewodniczący GZZK 

7. Uruchomienie akcji kurierskiej mającej na celu wręczenie wezwań do wykonania świadczeń
podmiotom i osobom na które zostały nałożone na podstawie doraźnie zgłoszonych wniosków. 

8. W sytuacji powstania klęski żywiołowej na terenie gminy, analiza posiadanych przez Burmistrza sił i 
środków oraz potrzeb koniecznych do jej zwalczania - przygotowanie propozycji uruchomienia 
świadczeń. 

9. W sytuacji jeżeli siły i środki, którymi Burmistrz dysponuje są niewystarczające, wprowadzenie przez 
obowiązku doraźnych świadczeń w celu zwalczania klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków
polegających na: 

1) udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypadkom; 
2) udostępnieniu pomieszczenia poszkodowanym na czas niezbędny dla udzielenia pierwszej pomocy 

i schronienia; 
3) przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia poszkodowanych; 
4) zabezpieczeniu zagrożonego inwentarza żywego (dostarczenie paszy i pomieszczenia); 
5) pełnieniu warty w celu zapobieżenia rozszerzaniu się klęski; 
6) wykonywaniu określonych robót; 
7) dostarczeniu narzędzi potrzebnych przy prowadzeniu akcji; 
8) dostarczeniu środków przewozowych wraz z niezbędnym inwentarzem pociągowym 

10. Zawiadomienie Wojewodę o nałożeniu doraźnych świadczeń w celu zwalczania klęsk żywiołowych i 
likwidacji ich skutków. 

� Kierownik RSO i ZK 
� Inspektor RSO i ZK 
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Przedsięwzięcia 
Wykonawcy 

11. Wydanie przez Burmistrza zarządzenia w celu powołania świadczeń ogłaszanego w sposób 
zwyczajowo przyjęty w gminie, lub wydanie wezwań  skierowanych do określonych osób. 

W zarządzeniu (wezwaniu) należy podać: 
1) podstawę prawną powołania; 
2) określenie rodzaju świadczeń; 
3) miejsce, dzień i godzinę osobistego stawiennictwa (dostarczenia, udostępnienia przedmiot 

świadczeń itp.); 
4) przypuszczalny czas trwania świadczeń; 
5) skutki prawne niedopełnienia obowiązku świadczeń. 

� Kierownik RSO i ZK 
� Inspektor RSIO i ZK 

12. Doręczenie wezwań osobom na które zostały nałożone świadczenia.  

13. W przypadku gdy zwłoka grozi niebezpieczeństwem, ogłoszenie wezwania ustnie. Wezwanie to na 
żądanie osoby interesowanej potwierdza się następnie na piśmie. 

14. Prowadzenie w czasie pokoju rejestru  wykonanych świadczeń na podstawie pisemnych 
zawiadomień przekazanych przez kierowników jednostek organizacyjnych, na rzecz których te 
świadczenia zostały wykonane. 

15. Prowadzenie w czasie pokoju rejestru wydanych decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń 
osobistych. 

16.  Pokrycie przez gminę kosztów paliwa i innych materiałów, użytych w związku z wykorzystaniem 
środków przewozowych i narzędzi (maszyn), dostarczanych w wykonaniu obowiązku świadczeń od 
chwili ich przejęcia dla celów akcji do chwili ich zwrotu. 

� Skarbnik 

17. Zwrot właścicielom  przedmiotów świadczeń po ustaniu potrzeby ich wykorzystywania. 
� Kierownik SO i ZK 

18. Wypłacenie przez gminę ryczałtu za używanie przedmiotu świadczenia rzeczowego do zwalczania 
klęski żywiołowej i jej skutków na terenie gminy. � Skarbnik 
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SPO – 18

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

OPRACOWYWANIE ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE 
WPROWADZENIA CZASOWYCH OGRANICZEŃ NA OBSZARZE 

ZAGROŻENIA, W TYM PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 19

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

POZYSKIWANIE OSADZONYCH W ZAKŁADACH KARNYCH 
Podmiot 

opracowujący
OUW  

– WBiZK 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ WOLONTARIATU PODCZAS 
PROGNOZOWANEGO ZAGROŻENIA I JEGO WYSTĄPIENIA

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie procesu decyzyjnego przy kierowaniu osób do pracy podczas zagrożenia epidemicznego lub wystąpienia epidemii a  także 
innych prognozowanych zagrożeń lub ich wystąpienia. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Burmistrz /Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK),  Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i 
Zarządzania Kryzysowego (RSO i ZK), Referat Organizacyjny ( RO ) 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Sytuacja powodująca 
wzmocnienie 
prowadzących działania 
ratowniczego  
dodatkowymi siłami – 
podczas wystąpienia 
innych zagrożeń.  

Przywrócenie  
bezpieczeństwa  
obywateli i porządku  
publicznego, oraz  
zapewnienie koordynacji i 
kontroli funkcjonowania  
administracji rządowej. 

� Art. 19 ust.3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

Burmistrz poprzez RSO i ZK   (GZZK) monitoruje sytuację w zakresie zabezpieczenia działań 
ratowniczych.  

� Burmistrz 
� Kierownik RSO i ZK 

1. Opracowanie decyzji o kierowaniu wolontariatu w rejony zagrożone w celu wzmocnienia 
prowadzących działania ratownicze. 

� Radca Prawny 
� Przewodniczący GZZK. 

2. Wydanie przez Burmistrza Zdzieszowic decyzji o skierowaniu w zagrożone rejony dodatkowych sił. � Burmistrz 

3. Ubezpieczenie skierowanych osób od następstw nieszczęśliwych wypadków. � Inspektor  RSO i ZK 

4. Zorganizowanie i przygotowanie: 
1)    środków transportowych do przewiezienia ww. osób do właściwych rejonów zagrożenia; 
2)    odzieży roboczej, narzędzi pracy, środków czystości i warunków higieniczno-sanitarnych  

w  miejscu pracy; 
3)    posiłków regeneracyjnych i napojów. 

� Kierownik RSO i ZK 
� Kierownik RO 

. 

5. Przeszkolenie w zakresie BHP: 
1)    przed podjęciem pracy; 
2)    na miejscu pracy. 

� Kierujący akcją ratunkową lub 
osoba przez niego wyznaczona.

6. Ponoszenie kosztów związanych z realizacją zadań w zakresie: 
1)    wyżywienia wolontariuszy; 
2)    zabezpieczenia warunków pracy. 

� Burmistrz lub organ 
administracji, na rzecz którego 
świadczono pracę.  
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SPO – 21

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

WSPARCIE DZIAŁAŃ ODDZIAŁAMI I PODODDZIAŁAMI  
SIŁ ZBROJNYCH

Podmiot 
opracowujący

Urząd Miejski

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu wnioskowania o wsparcie działań siłami i środkami pododdziałów Sił Zbrojnych RP oraz uzgodnienia ich działań. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Burmistrz/Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK),  Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (RSO 
i ZK),  

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zdarzenia 
wymagającego wsparcia 
cywilnych sił i środków 
ratowniczych przez 
oddziały i pododdziały Sił 
Zbrojnych. 

Zakończenie działań 
oddziałów i pododdziałów 
Sił Zbrojnych. 

� Art. 25 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
�

� § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie 
szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w 
zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu;

� Art. 18 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej.
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Monitorowanie i ocenianie efektywności działań ratowniczych podczas akcji ratunkowej. � Kierownik RSO i ZK 
� Przewodniczący GZZK. 

2. Sporządzenie wniosku do Wojewody o udział wojska do wsparcia sił i środków biorących udział w akcji 
ratunkowej. Określenie zadań dla oddziałów i pododdziałów wojskowych – stosownie do ich 
przygotowania specjalistycznego, zgodnie z powiatowym  planem zarządzania kryzysowego. Do zadań 
tych należy: 

1) współudział w monitorowaniu zagrożeń; 
2) wykonywanie zadań związanych z oceną skutków zjawisk zaistniałych na obszarze występowania 

zagrożeń; 
3) wykonywanie zadań poszukiwawczo-ratowniczych; 
4) ewakuowanie poszkodowanej ludności i mienia; 
5) wykonywanie zadań mających na celu przygotowanie warunków do czasowego przebywania 

ewakuowanej ludności w wyznaczonych miejscach; 
6) współudział w ochronie mienia pozostawionego na obszarze występowania zagrożeń; 
7) izolowanie obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji ratowniczej; 
8) wykonywanie prac zabezpieczających, ratowniczych i ewakuacyjnych przy zagrożonych obiektach 

budowlanych i zabytkach; 
9) prowadzenie prac wymagających użycia specjalistycznego sprzętu technicznego lub materiałów 

wybuchowych będących w zasobach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
10) usuwanie materiałów niebezpiecznych i ich unieszkodliwianie, z wykorzystaniem sił i środków 

będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 
11) likwidowanie skażeń chemicznych oraz skażeń i zakażeń biologicznych; 
12) usuwanie skażeń promieniotwórczych; 
13) wykonywanie zadań związanych z naprawą i odbudową infrastruktury technicznej; 
14) współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych; 
15) udzielanie pomocy medycznej i wykonywanie zadań sanitarnohigienicznych i 

przeciwepidemicznych 

� Burmistrz 
� GZZK, 
� Kierownik RSO i ZK 

3. Podjęcie decyzji o wystąpieniu do Wojewody o wsparcie siłami i środkami wojska. � Burmistrz 
� Kierownik RSO i ZK 4. Przesłanie wniosku do Wojewody 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

5. Po otrzymaniu decyzji Ministra Obrony Narodowej od Wojewody o skierowaniu pododdziałów do 
wsparcia akcji ratunkowej – koordynacja działań w tym zakresie. 

� Burmistrz 
� Przewodniczący GZZK 
� Kierownik RSO i ZK 

. 

6. Wskazanie celów dowódcy wydzielonego pododdziału do wsparcia akcji ratunkowej, zgodnie                           
z zakresem podanym przez Wojewodę. 

7. Organizacja logistycznego zabezpieczenia działań wydzielonych pododdziałów SZ. 

8. Podjęcie decyzji o zakończeniu działania przez wydzielone pododdziały SZ. 
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SPO – 22

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

WSPARCIE EWAKUACJI DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO  

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO STAROSTĘ KRAPKOWICKIEGO I PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 23

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

WNIOSKOWANIE O WPROWADZENIE 
STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z UWZGLĘDNIENIEM PROPOZYCJI  BURMISTRZA 
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SPO – 24

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

WYDANIE ROZPORZĄDZENIA WOJEWODY, 
W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU WYJĄTKOWEGO 

TYLKO NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA 

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 25

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

OGŁASZANIE PRZEZ WOJEWODĘ STANU ZAGROŻENIA 
EPIDEMICZNEGO LUB EPIDEMII 

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 26

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

WPROWADZANIE OBOWIĄZKOWYCH SZCZEPIEŃ PODCZAS           
STANU EPIDEMII LUB ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO 

Podmiot 
opracowujący

PPIS 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ PAŃSTWOWEGO  POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO 
W KRAPKOWICACH  
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SPO – 27

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

URUCHAMIANIE MIEJSC KWARANTANNY I IZOLACJI                                        
WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM LOGISTYCZNYM 

Podmiot 
opracowujący

PPIS 

NA TERENIE GMINY NIE PRZEWIDUJE SIĘ MIEJSC KWARANTANNY I IZOLACJI 
PROCEDURA NIE JEST REALIZOWANA PRZEZ BURMISTRZA ZDZIESZOWIC 
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SPO – 28

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

PODWYŻSZANIE STANU GOTOWOŚCI SZPITALI 
Podmiot 

opracowujący
PCZK  

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ STAROSTĘ KRAPKOWICKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 29

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ JEDNOSTEK SYSTEMU 
PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH 

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK  

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 30

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

KOORDYNOWANIE DZIAŁAŃ JEDNOSTEK SYSTEMU 
PAŃSTWOWEGO RATOWNICTWA MEDYCZNEGO 

W PRZYPADKU STRAJKU PRACOWNIKÓW SYSTEMU 

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK  

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 31

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

OPRACOWANIE WNIOSKU DO MINISTRA GOSPODARKI                             
W SPRAWIE ZWIĘKSZENIA DOSTAW PALIWA  

– ZMNIEJSZENIA ZAPASÓW 

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK  

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO  
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 



293 

SPO – 32

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

WYDAWANIE UPOWAŻNIEŃ DO ZAKUPU PALIW 
I NADZOROWANIE ICH DYSTRYBUCJI 

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
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SPO – 33

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

UDZIELANIE POMOCY TURYSTOM 
W POWROCIE DO KRAJU 

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK  

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
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SPO – 34

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

ZAWIESZANIE ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO I WYZNACZANIE PEŁNOMOCNIKA                                   

DO KIEROWANIA DZIAŁANIAMI 

Podmiot 
opracowujący

OUW  
WBIZK 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 35 

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

KONTROLOWANIE FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ W STANIE WYJĄTKOWYM 

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK  

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 36

Rodzaj 
dokumentu STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu 

ZAWIESZANIE ORGANÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU 
TERYTORIALNEGO I WYZNACZANIE KOMISARZA RZĄDOWEGO 

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK  

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 37

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

OGRANICZANIE DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ 
W DRODZE ROZPORZĄDZENIA, POPRZEZ OKRESOWE 

ZAWIESZANIE DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH 

Podmiot 
opracowujący

OUW 
WBiZK  
– OKO 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO I OPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 

I
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SPO – 38

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

POSTĘPOWANIE I WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWACH 
ODOSOBNIENIA OSÓB  

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK  

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 39

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

WPROWADZANIE CENZURY 
Podmiot 

opracowujący
OUW  

– WBiZK 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 



301 

SPO – 40

Rodzaj 
dokumentu

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

REALIZOWANIE USŁUG POCZTOWYCH 
NA OBSZARACH OBJĘTYCH ZAGROŻENIEM 

Podmiot 
opracowujący

OUW  
– WBiZK  

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ WOJEWODĘ OPOLSKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 
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SPO – 41

Rodzaj 
dokumentu STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

URUCHAMIANIE ZASTĘPCZYCH MIEJSC SZPITALNYCH 
Podmiot 

opracowujący
Starosta 

Krapkowicki 

PROCEDURA REALIZOWANA JEST BEZPOŚREDNIO PRZEZ STAROSTĘ KRAPKOWICKIEGO 
– Z POMINIĘCIEM BURMISTRZA 

I
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SPO – 42 
Numer I 
(ALFA)

Rodzaj 
dokumentu

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data lipiec 2021 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
w ramach pierwszego stopnia alarmowego - ALFA 

Wykonawca 
zadania 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 

Kierownik  
RSO i ZK 

I. Cel zadania 

Pierwszy stopień alarmowy ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze 

terrorystycznym lub sabotażowy, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Wprowadza się go w przypadku uzyskania informacji 

o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego 

wprowadzenie ma charakter  ogólnego ostrzeżenie pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przed możliwością wystąpienia zdarzenia 

o charakterze  terrorystycznym lub sabotażowym. Burmistrz  powinien  posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie 

naruszając zdolności do bieżącego działania Urzędu. 

Celem działań ma być przygotowanie pracowników UM do realizacji zadań wynikających z I stopnia alarmowego oraz, w razie 

konieczności, realizacji zadań po wprowadzeniu kolejnych stopni alarmowych oraz przygotowanie do zabezpieczenia i ochrony budynku UM. 

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  

1. Atmosfera zagrożenia, niepokoju, niepewności, dezorientacja pracowników UM oraz petentów; 
2. możliwość zakłóceń organizacyjnych w funkcjonowaniu Urzędu; 
3. absencja pracowników mająca wpływ na skuteczną realizację zadań przez komórki organizacyjne Urzędu. 

Niezależnie od realizowanych zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego, Burmistrz realizuje przedsięwzięcia na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa gminy Zdzieszowice wynikające z kompetencji ustawowych. 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

1. Zadania na rzecz ochrony infrastruktury: 
1) poinformowanie pracowników o konieczności zachowania wzmożonej czujności wobec osób 

zachowujących się podejrzanie w obrębie budynku UM;   
2) przeanalizowanie możliwości dodatkowego wzmocnienia ochrony budynku UM oraz dostępności 

służb ochronnych w trybie alarmowym;
3) przygotowanie się do prowadzenia wzmożonych kontroli osób wchodzących do budynku oraz 

pojazdów na parkingach;
4) informowanie odpowiednie służby w przypadku zauważenia podejrzanych pojazdów na terenie 

parkingu przy budynku Urzędu, porzuconych paczek i bagaży lub w przypadku zaobserwowania 
jakichkolwiek innych oznakach nietypowej działalności;

5) prowadzenie kontroli terenu przyległego do budynku UM oraz pomieszczeń wewnętrznych,  
zwłaszcza socjalno-bytowych, gospodarczych i  innych nie używanych na co dzień, po względem 
zagrożenie podejrzanymi przedmiotami, pakunkami itp.  oraz  podejrzanego zachowania się osób 
w nich przebywających; 

6) sprawdzenie, zamknięcie i zabezpieczenie pomieszczeń  nie będących w stałym użyciu; 
7) sprawdzenie sprawności technicznej środków łączności przewodowej i bezprzewodowej; 
8) dokonanie przeglądu wszystkich procedur, poleceń oraz zadań związanych z wprowadzeniem 

wyższych stopni alarmowych;  
9) sprawdzenie działania systemów alarmowych oraz przepustowości dróg ewakuacji w budynku 

Urzędu;

10) zapewnienie w trybie alarmowym sił i środków niezbędnych do wzmocnienia ochrony budynku UM 
(Straż Miejska). 

2. Zadania na rzecz ochrony ludności: 
1) Poinformowanie pracowników i petentów o wprowadzonym stanie alarmowym i występujących 

zagrożeniach; 
2) Prowadzenie akcji informacyjno-instruktażowej dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego 

1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o 
ochronie osób i mienia ; 

2. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o 
krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa; 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w 
sprawie zakresu przedsięwzięć; 
wykonywanych w poszczególnych 
stopniach alarmowych i stopniach 
alarmowych CRP; 

4. Umowa na wykonywanie stałej 
konserwacji i napraw instalacji 
sygnalizacji alarmu i włamania 
zawarta z firmą E-ARGOS Systemy 
Alarmowe Monitoring Ochrona  w 
Opolu ul. Nowowiejska 7A;

5. Umowa o usługę ochrony i 
monitorowania lokalnego systemu 
alarmowego zawarta z firmą 

        zawarta z firmą E-ARGOS Systemy   
         Alarmowe Monitoring Ochrona  w   
         Opolu ul. Nowowiejska 7A. 
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Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

zagrożenia, jego skutków i sposoby postępowania; 
3) prowadzenie wzmożonej kontroli budynku Urzędu, jego pomieszczeń oraz terenu przyległego; 
4) Informowanie odpowiednich służb w przypadku:  

a) zauważenia osób znajdujących się w obrębie budynku Urzędu i zachowujących się 
podejrzanie; 

b) zauważenia nieznanych podejrzanych pojazdów na terenie parkingu przed budynkiem 
Urzędu Miejskiego oraz parkingów bocznych 

c) znalezienia porzuconych paczek i bagaży, otrzymania podejrzanej przesyłki 

IV. Koncepcja działania   

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy

W celu realizacji zadań pierwszego  stopnia alarmowego przewiduje się wykonanie 
następujących przedsięwzięć: 

1) przekazanie informacji pracownikom UM o wprowadzonym stopniu alarmowym; 
2) powiadomienie pracowników niezbędnych do wykonania zadania o pozostaniu w gotowości do 
podjęcia  wymaganych działań w  godzinach pracy i  po jej zakończeniu; 
3) przekazanie informacji o wprowadzonym stopniu alarmowym do GJO i WiK  Sp. z o.o.
4) przekazanie potwierdzenia o otrzymanym sygnale do PCZK;
5) zapewnienie dostępności sił i środków będących w dyspozycji UM: 
6) Komendant Straży Miejskiej – patrol 2 osobowy – tel.  501 237 280 lub 503 138 930 , 77 40 64 
417, czas gotowości do działania – 2 godziny w dzień (4 godz. w nocy) 

tel./fax (77) 40 64 400, czas gotowości do działania 2 godziny; 
7) wyznaczeni pracownicy UM (grupa kierowania po wprowadzeniu stopnia alarmowego); 
8) sekretarz gminy – tel. 698 894 914 
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9) kierownik RO  – tel. kom.  660 539 362 tel. 77 40 64 411 ; 
10) informatyk –       tel. kom.  692 197 085 tel. 77 40 64 416  

 Czas gotowości do działania w godzinach pracy 2 godz. po godzinach pracy 4 godziny. 

Sekretarz Gminy 
Kierownik RSO i ZK 

Kierownik RO 
Komendant SM 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy

\ 
1. Określenie zadań oraz zadysponowanie sił i środków do ich realizacji. 

Sekretarz gminy 

2. Sprawdzenie systemów łączności przewodowej i radiowej. Informatyk 

3. Miejsce zgromadzenia grupy kierowania – RSO i ZK  pokój  nr A-109 
Kierownik RSO i ZK 
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1. Realizacją wszystkich przedsięwzięć kieruje Burmistrz Zdzieszowic.
2. Organem pomocniczym Burmistrza jest Grupa Kierowania w składzie:

� sekretarz gminy;  
� Kierownik referatu i  inspektor RSO i ZK; 
� Kierownik  RO; 
� informatyk.

3. Burmistrz wydaje i przekazuje polecenia osobiście, telefonicznie lub pisemnie.
4. Urząd Miejski stara się zachować ciągłość pracy z okresu przed  wprowadzeniem stopnia 

alarmowego.
5. Nie przewiduje się przedstawicieli innych instytucji do kierowania działaniami po wprowadzeniu 

stopnia alarmowego. 
6.  W razie konieczności rozwinięcie  GZZK  następuje decyzją Burmistrza Zdzieszowic. 

Burmistrz Zdzieszowic 
Sekretarz Gminy 

Kierownik RO 
Kierownik RSO i ZK 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy
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W ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla zadań wynikających z wprowadzenia 
pierwszego stopnia alarmowego będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 
1) Poinformowanie pracowników o wprowadzonym stopniu alarmowym; 
2) przekazanie pracownikom Urzędu Miejskiego instrukcji o sposobach zachowania się  

w stosunku do osób podejrzanie zachowujących się oraz w przypadku znalezienia 
niebezpiecznego przedmiotu (drogą elektroniczną, instruktaż na sali posiedzeń);

3) przekazanie informacji o wprowadzonym stopniu alarmowym do GJO i  WiK Sp. z o.o.
4) przekazanie potwierdzenia o otrzymanym sygnale do PCZK;
5) przekazanie do PCZK raportu w czasie do 12 godz. od otrzymania informacji o stanie realizacji 

zadań.

Kierownik RSO i ZK 

6) wstrzymanie urlopów wypoczynkowych i wyjazdów służbowych osób funkcyjnych;
Burmistrz 

7) sprawdzenie systemów teleinformatycznych (poczta elektroniczna) funkcjonujących w Urzędzie; 
8) sprawdzenie systemów łączności telefonicznej i radiowej poprzez nawiązanie łączności Informatyk 

9) powiadomienie Komendanta Straży Miejskiej  w celu wydzielenia pracowników do wzmocnienia 
ochrony Urzędu; 
10) nawiązanie kontaktu z firma realizującą usługi ochrony w celu podpisania umowy dotyczącej 
ochrony fizycznej budynku UM; 
11) sprawdzenie systemów alarmowych budynku UM; 
12) kontrolowanie osób wchodzących do budynku Urzędu Miejskiego; 
13) wzmożone patrole wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu Miejskiego 

Sekretarz Gminy 
Komendant SM 

14) kontrola ruchu pojazdów w obrębie parkingów Urzędu Miejskiego; 
15) patrolowanie terenu przyległego do Urzędu; Straż Miejska 
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16) zamknięcie i zabezpieczenie nieużywanych pomieszczeń; 
17) sprawdzenie węzłów sanitarnych; 
18) sprawdzenie drożności dróg ewakuacyjnych; 
19) w przypadku zauważenia podejrzanego zachowania osób postronnych powiadomienie Sekretarza 
Gminy; 

Kierownik RSO i ZK 

20) informowanie w ramach gminnego systemu informowania, ostrzegania oraz alarmowania 
mieszkańców gminy o potencjalnych zagrożeniach, ich skutkach  i sposobem postępowania  
21) współdziałanie - grupa kierowania współdziała z: 

- Policją; 
- Komendą Powiatowa PSP w Krapkowicach; 
- Strażą Miejską w Zdzieszowicach; 
- Sanepidem Krapkowice; 
- firmą realizującą zadania ochrony na rzecz Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach; 
- Starostą Krapkowickim. 

Kierownik RSO i ZK 
Inspektor RSO i ZK 

22) udzielanie informacji zgłaszającym się mieszkańcom o zaistniałej sytuacji  i podjętych działaniach.
Sekretarz Gminy 

23) dokumentowanie przebiegu działań w dzienniku działań; 
24) Prowadzenie akcji informacyjno-instruktażowej dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego 
zagrożenia, jego skutków i sposoby postępowania. 

Inspektor ds. obronności 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy

1) wsparcie ochrony budynku UM  siłami Straży Miejskiej –  patrol dwuosobowy; 
2) w razie konieczności przewiduje się wnioskowanie o wsparcie służb, straży i inspekcji szczebla 
powiatowego. 

Burmistrz Zdzieszowic 
Sekretarz Gminy 
Komendant SM 
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V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 

W przypadku wyczerpania się zasobów, niezbędnych do zabezpieczenia prowadzenia działalności Urzędu w sytuacji przedłużającego się  
czasu stanu alarmowego, przewiduje się wystąpienie do Burmistrza Zdzieszowic  o uruchomieniu dodatkowych środków finansowych z 
 budżetu Gminy niezbędnych  do sfinansowania dodatkowej ochrony przez firmę realizującą usługi ochrony osób i mienia.  

VI. Budżet   zadania
Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z pierwszego stopnia alarmowego odbywać się będzie ze 
środków budżetowych Gminy Zdzieszowic. 
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SPO – 42

Numer I CRP 
(ALFA CRP)

Rodzaj 
dokumentu

MODUŁ 
ZADANIOWY

Data lipiec 2021 

Treść 
zadania

Przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
w ramach pierwszego stopnia alarmowego ALFA - CRP 

Wykonawca 
zadania

UM w 
Zdzieszowicach 

Informatyk

I. Cel zadania 

Działania podejmowane po wprowadzeniu stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP). Pierwszy stopień wprowadza się  
w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj  
i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia. Wszystkie organy administracji publicznej i 
służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie 
naruszając swoich zdolności do bieżącego działania. 
Celem działanie jest przygotowanie pracowników do działania w sytuacji zakłóceń systemu komputerowego. 

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  

1) Zagrożenie możliwością braku zasilania w energię elektryczną; 
2) możliwość utrudnienia w łączności teleinformatycznej; 
3) możliwość zawirusowania systemu informatycznego; 
4) atmosfera niepokoju, niepewności, strach personelu. 
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Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań

1) Wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych 
Urzędu w szczególności wykorzystując zalecenia Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
lub komórek odpowiedzialnych za system reagowania zgodnie z właściwością, oraz:  

a) monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji 
elektronicznej;  

b) sprawdzać dostępność usług elektronicznych;  

c) dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów;  

2) poinformować pracowników Urzędu o konieczności zachowania zwiększonej czujności w 
stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo systemów;  

3) sprawdzić kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, 
podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym; 

4) dokonać weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na 
incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwymi dla rodzaju działania organizacji 
oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji;  

5) dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni 
alarmowych CRP, w szczególności dokonać weryfikacji posiadanej kopii zapasowej systemów w 
stosunku do systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz 
systemów kluczowych dla funkcjonowania Urzędu, oraz weryfikacji czasu wymaganego na 
przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu;  

6) sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów i ocenić wpływ zagrożenia na 
bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;  

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w 
poszczególnych stopniach alarmowych i 
stopniach alarmowych CRP;

2. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa; 
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Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań

7) informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań grupę kierowania na incydenty 
bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz RSO i ZK. 

IV. Koncepcja działania  

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy

W celu realizacji zadań I stopnia alarmowania CRP przewiduje się wykonanie następujących
przedsięwzięć: 

1) poinformowanie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne o  
wprowadzeniu  stopnia alarmowego; 
2) przekazanie informacji pracownikom UM o wprowadzeniu stopnia alarmowego; 
3) powiadomienie pracowników niezbędnych do wykonania zadania o pozostaniu w gotowości

do podjęcia  wymaganych działań w  godzinach pracy i  po jej zakończeniu; 

4) zapewnienie dostępności sił i środków będących w dyspozycji UM; 
5) określenie zadań oraz zadysponowanie sił i środków do ich realizacji. 

Sekretarz Gminy 

Informatyk 
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B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy

Wyznaczeni pracownicy UM (grupa kierowania po wprowadzeniu stopnia alarmowego): 
� sekretarz gminy – tel. 698 894 914; 
� kierownik RSO i ZK + inspektor  – tel. 691 718 373, 78 69 59m 133; 

� Kierownik RO – tel. kom 660 539 362 tel. służb 77 40 64 411;  
� informatyk – tel.  692 197 085 tel. służ. 77 40 64 416  
Czas gotowości do działania w godzinach pracy 2 godz. po godzinach pracy 4 godziny. 
Informatyk kieruje działaniami dotyczącymi organizacji bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych. 

Sekretarz 
Informatyk 

Kierownik RSO i ZK

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy

W ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla zadań wynikających z wprowadzenia 
 I stopnia alarmowania CRP  będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 

1) przekazanie pracownikom UM, w szczególności odpowiedzialnym za bezpieczeństwo
systemów informatycznych o zaistniałym niebezpieczeństwie oraz konieczności zwiększenia 
 czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy.

Sekretarz Gminy 

Informatyk 
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V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 

W przypadku wyczerpania się zasobów, niezbędnych do zabezpieczenia prowadzenia działalności Urzędu w sytuacji przedłużającego się  
czasu stanu alarmowego, przewiduje się wystąpienie do Burmistrza Zdzieszowic  o uruchomieniu dodatkowych środków finansowych  
z  budżetu Gminy. 

2) sprawdzenie kanałów łączności z podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym 
3) sprawdzenie działania systemów teleinformatycznych, aktualnego stanu bezpieczeństwa 

 poprzez przegląd działających systemów, jednostek końcowych w sieci LAN oraz 
infrastruktury sieciowej; 

4) sprawdzenie działania łączy telekomunikacyjnych wraz z przeglądem zabezpieczeń sieci 
na styku LAN-WAN; 

5) sprawdzenie zabezpieczenia dostępu do pomieszczenia z kluczowym sprzętem          
informatycznym; 
zabezpieczenie dostępu do kopii zapasowych kluczowych systemów dziedzinowych UM; 

6) dokonanie przeglądu procedur i metod ochrony zawartych w dokumencie „Polityka 
Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach”; 

7) Po wykonanych procedur, systematyczne meldowanie o zaistniałych incydentach RSOiZK.

8) sprawdzenie systemów alarmowych; 

9) wstrzymanie urlopów wypoczynkowych i wyjazdów służbowych pracowników 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne; 

Sekretarz Gminy 

Burmistrz 

10) dokumentowanie przebiegu działań w dzienniku działań. Kierownik RSO i ZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy

Nie jest wymagane pozyskanie sił i środków od innych podmiotów (służb). Burmistrz 
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VI.  Budżet zadania 

Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z pierwszego stopnia alarmowego CRP odbywać się 
będzie ze bieżących środków budżetowych Gminy Zdzieszowic..



317 

SPO – 42

Numer II  
(BRAVO)

Rodzaj 
dokumentu

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data lipiec 2021 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w   
Zdzieszowicach w ramach drugiego stopnia alarmowego - BRAVO 

Wykonawca 
zadania 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 

Kierownik  
RSO i ZK 

I. Cel zadania 

Drugi stopień  alarmowy wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o 

charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszystkie organy administracji 

publicznej i służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, 

nie naruszając swoich zdolności do bieżącego działania. 

Celem zadania jest zabezpieczenie pracowników i budynku Urzędu Miejskiego w sytuacji uzyskania informacji o możliwości wystąpienia 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym. 

II. Warunki operacyjne realizacji zadania

4. Atmosfera zagrożenia, niepokoju, niepewności, dezorientacja pracowników UM oraz petentów; 

5. możliwość zakłóceń organizacyjnych w funkcjonowaniu Urzędu; 

6. utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej oraz zakłócenie w funkcjonowaniu w Urzędzie systemu informatycznego; 

7. absencja pracowników mająca wpływ na skuteczną realizację zadań przez komórki organizacyjne Urzędu. 

Niezależnie od realizowanych zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego, Burmistrz realizuje przedsięwzięcia na rzecz 

zapewnienia bezpieczeństwa gminy Zdzieszowic wynikające z kompetencji ustawowych. 
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IV. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Kontynuować lub sprawdzić wykonanie zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień 
ALFA. 

3. Zadania na rzecz ochrony infrastruktury: 
1) Ostrzec pracowników o możliwych sposobach ataku; 
2) zapewnić dostępność w trybie alarmowym  pracowników wyznaczonych do wdrażania 

procedur działania na wypadek ataków terrorystycznych i sabotażowych;
3) sprawdzić system ochrony budynku ochranianych przez służby ochrony oraz 

sprawdzić systemy techniczne ochrony obiektu;  
4) dokonać przeglądu stanu zapasów materiałowych i sprzętu; 
5) wprowadzić  kontrolę wszystkich przesyłek pocztowych i kurierskich przesyłanych do 

UM; 
6) zamknąć i zabezpieczyć nie używane pomieszczenia budynku UM; 
7) zapewnić ochronę środków transportu podczas podróży służbowych poza teren 

obiektu oraz przeprowadzić kontrolę pojazdu przed wejściem do niego oraz jego 
uruchomieniem.  

4. Zadania na rzecz ochrony ludności: 
1) Wprowadzić doraźne patrole do  kontrolowania osób, pojazdów  oraz pomieszczeń 

   budynku UM,
2) przeprowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla personelu dotyczącą 

   potencjalnego zagrożenia, jego skutków oraz sposobu zachowania się w przypadku 
   ich wystąpienia; 

3) przeprowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla mieszkańców gminy dotyczącą 
potencjalnego zagrożenia, jego skutków oraz sposobu zachowania się w przypadku 

   ich wystąpienia;
4) wprowadzić zakaz wstępu osobom postronnym do przedszkoli i szkół gminnych 

1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i 
mienia; 

2. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa; 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć 
wykonywanych w poszczególnych stopniach 
alarmowych i stopniach alarmowych CRP; 

4. Umowa na wykonywanie stałej konserwacji i 
napraw instalacji sygnalizacji alarmu i włamania 
zawarta z firmą E-ARGOS Systemy Alarmowe 
Monitoring Ochrona  w Opolu ul. Nowowiejska 7A;

5. Umowa o usługę ochrony i monitorowania 
lokalnego systemu alarmowego zawarta z firmą 

        zawarta z firmą E-ARGOS Systemy Alarmowe             
        Monitoring Ochrona  w Opolu ul. Nowowiejska 7A. 
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IV. Koncepcja działania   

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy

W celu realizacji zadań drugiego stopnia alarmowego przewiduje się wykonanie następujących 
przedsięwzięć: 

1) przekazanie informacji pracownikom UM o wprowadzeniu stopnia alarmowego; 
2) powiadomienie pracowników niezbędnych do wykonania zadania o pozostaniu w gotowości do 
podjęcia  wymaganych działań w  godzinach pracy i  po jej zakończeniu; 
3) przekazanie informacji o wprowadzonym stopniu alarmowym do GJO i WiK Sp. z o.o.
4) przekazanie potwierdzenia o otrzymanym sygnale do PCZK;

Kierownik RSO i ZK 

1) zapewnienie dostępności sił i środków będących w dyspozycji UM; 
2) określenie zadań oraz zadysponowanie sił i środków do ich realizacji; Sekretarz Gminy 

Sprawdzenie systemów łączności telefonicznej i radiowej UM Informatyk 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy
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7. Realizacją wszystkich przedsięwzięć kieruje Burmistrz Zdzieszowic.
8. Organem pomocniczym Burmistrza jest Grupa Kierowania w składzie:

� sekretarz gminy;  
� kierownik  i inspektor RSO i ZK; 
� kierownik RO; 
� informatyk;

9. Burmistrz wydaje i przekazuje polecenia osobiście, telefonicznie lub pisemnie.
10. Urząd Miejski stara się zachować ciągłość pracy z okresu przed  wprowadzenia stopnia alarmowego
11. Nie przewiduje się przedstawicieli innych instytucji do kierowania działaniami po wprowadzeniu 

stopnia alarmowego.
12. W razie konieczności decyzją Burmistrza Zdzieszowic może zostać rozwinięty GZZK.

Sekretarz Gminy 
Kierownik RSO i ZK 

Kierownik RO

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy

W ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla zadań wynikających z wprowadzenia  
drugiego stopnia alarmowego będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 

1) Poinformowanie pracowników o wprowadzonym stopniu alarmowym; 
2) przekazanie pracownikom Urzędu Miejskiego instrukcji o sposobach zachowania się  

w stosunku do osób podejrzanie zachowujących się oraz w przypadku znalezienia niebezpiecznego 
przedmiotu (drogą elektroniczną, instruktaż na sali posiedzeń);

3) przekazanie informacji o wprowadzonym stopniu alarmowym do GJO i WiK Sp. z o.o.
4) przekazanie potwierdzenia o otrzymanym sygnale do PCZK;
5) przekazanie do PCZK raportu w czasie do 12 godz. od otrzymania informacji o stanie realizacji 

zadań.

Kierownik RSO i ZK 
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6) zobowiązanie kierowników referatów do pozostania w stałym kontakcie z RSO i ZK w przypadku 
konieczności uruchomienia procedur na wypadek ataku terrorystycznego lub sabotażowego; 

7) zwiększenie liczby pracowników ochrony podczas jednej zmiany; 
8) sprawdzenie wszystkich przesyłek (paczek) przychodzących do Urzędu; 
9) weryfikacja stanu technicznego sprzętu przewidzianego do podniesienia poziomu bezpieczeństwa 

budynku (środki łączności, sygnalizacja alarmowa, gaśnice, system oddymiania budynku) 
10) kontrola wchodzących do UM, ich bagażu, paczek oraz innych wnoszonych przedmiotów, 
11) kontrola ruchu pojazdów na terenie parkingu przed budynkiem UM; 
12) sprawdzenie środków transportu przed skorzystaniem z nich przez pracowników UM; 
13) informowanie Policji oraz kierownika ochrony o każdorazowym zdarzeniu dotyczącego 

bezpieczeństwa pracowników oraz budynku UM; 

Sekretarz Gminy 
Straż Miejska 

14) wstrzymanie urlopów wypoczynkowych i wyjazdów służbowych osób funkcyjnych;
Burmistrz 

15) w razie potrzeby podpisanie umowy z firmą realizującą usługi ochrony osób i mienia w celu  
wzmocnienia ochrony budynku UM; Informatyk 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy

16) prowadzenie akcji informacyjno-instruktażowej dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego 
zagrożenia, jego skutków i sposoby postępowania; Kierownik RSO i ZK 

     17) dokumentowanie przebiegu działań w dzienniku działań. Inspektor RSO i ZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy

1) Wsparcie ochrony budynku UM  siłami Straży Miejskiej – patrol dwuosobowy; 
2) w razie konieczności przewiduje się wnioskowanie o wsparcie służb, straży i inspekcji szczebla  
      powiatowego. 

Komendant SM 
Kierownik RSO i ZK 
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V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 

W przypadku wyczerpania się zasobów, niezbędnych do zabezpieczenia prowadzenia działalności Urzędu związanej z realizacją zadań 
wprowadzonego stopnia alarmowego w sytuacji przedłużającego się czasu stanu alarmowego, przewiduje się wystąpienie do Burmistrza 
Zdzieszowic  o uruchomieniu dodatkowych środków z budżetu Gminy. Dodatkowe środki finansowe są niezbędne  do sfinansowania 
dodatkowych usług firmy realizującej zadania ochronne, dodatkowych patroli Straży Miejskiej oraz zabezpieczenia dyżurów zespołu 
kierowania). 

VI.  Budżet - zadania 

Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z drugiego stopnia alarmowego odbywać się będzie ze 
środków budżetowych  Gminy Zdzieszowic.
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SPO – 42

Numer II  
(BRAVO CRP)

Rodzaj 
dokumentu

MODUŁ 
ZADANIOWY

Data lipiec 2021 

Treść 
zadania

Przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
w ramach drugiego stopnia alarmowego BRAVO- CRP 

Wykonawca 
zadania

UM w 
Zdzieszowicach 

Informatyk

I. Cel zadania 

Działania podejmowane po wprowadzeniu II stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP). Drugi stopień wprowadza się  
w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub 
sabotażowym, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszystkie organy administracji publicznej i służby odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich zdolności 
do bieżącego działania. 

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  

1) Zagrożenie możliwością braku zasilania w energię elektryczną; 
2) utrudnienia w łączności telefonii stacjonarnej i komputerowej ; 
3) możliwy chaos organizacyjny; 
4) atmosfera niepokoju, niepewności  personelu, it 

IV. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań

1) Kontynuować lub sprawdzić wykonanie zadań pierwszego stopnia CRP - jeżeli wcześniej był  
wprowadzony stopień ALFA-CRP; 

2) Zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów 
(informatyka); 

1. Rozporządzenie Prezesa Rady   
    Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w  
    sprawie zakresu przedsięwzięć  
    wykonywanych w poszczególnych   
    stopniach alarmowych i stopniach  
     alarmowych CRP;
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Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań

3) wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania Urzędu 
oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych;  

4) wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w tym w 
szczególności wykorzystując zalecenia Szefa ABW lub komórek odpowiedzialnych za system 
reagowania zgodnie z właściwością oraz: 

a)   monitorować i weryfikować czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa  komunikacji 
elektronicznej, 

b)  sprawdzać dostępność usług elektronicznych, 
c) w razie potrzeby dokonywać zmian w dostępie do infrastruktury teleinformatyczne. 

2. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o 
krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa; 

V. Koncepcja działania   

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy

1) Przekazanie informacji pracownikom UM o wprowadzeniu stopnia alarmowego; 

2) powiadomienie pracowników niezbędnych do wykonania zadania o pozostaniu w gotowości do 

podjęcia  wymaganych działań w  godzinach pracy i  po jej zakończeniu; 

3) zapewnienie dostępności sił i środków będących w dyspozycji UM; 

4) określenie zadań oraz zadysponowanie sił i środków do ich realizacji; 

5) sprawdzenie systemów łączności i infrastruktury teleinformatycznej UM.

Sekretarz Gminy 
Informatyk
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B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy

Wyznaczeni pracownicy UM (grupa kierowania po wprowadzeniu stopnia alarmowego): 
� sekretarz gminy – tel. 698 894 914 , tel. służ. 77 40 64 410; 
� kierownik i inspektor RSO i ZK – tel. 691 718 373, tel. służ. 77 40 64 445; 

� kierownik RO – tel. 660 539 362 , tel. słuz.77 40 64 411  
� informatyk – tel. 692 197 085 , tel służ. 77 40 64 416; 
Czas gotowości do działania w godzinach pracy 2 godz. po godzinach pracy 4 godziny. 
Informatyk kieruje działaniami dotyczącymi organizacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Sekretarz Gminy 
Kierownik RSO i ZK 

Informatyk

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy

W ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla zadań wynikających z wprowadzenia 
   II stopnia alarmowania będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 

1) zwiększenie czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy przez pracowników 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo teleinformatyczne; 

2) wprowadzenie dyżurów w trybie alarmowym pracowników odpowiedzialnych za bezpieczeństwo 
 teleinformatyczne; 
3) wprowadzić wzmożone monitorowanie stanów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, a w 

szczególności: 
a. monitorować i weryfikować czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa, poprzez 

przeglądanie logów systemów z urządzeń brzegowych; 
b. wprowadzić możliwość weryfikacji poczty e-mail pod kątem potencjalnego ataku hakerskiego; 
c. sprawdzać dostępność usług elektronicznych, dostępu do Internetu; 
d. przygotować urządzenia zastępcze w razie wystąpienia potencjalnego ataku; 
e. w razie potrzeby dokonać zmian w dostępie do infrastruktury teleinformatycznej; 

      - awaryjna zmiana haseł do urządzeń brzegowych; 
      - awaryjna zmiana haseł do urządzeń sieciowych; 
      - awaryjna zmiana haseł do serwerów; 

- awaryjna zmiana haseł do systemów backupowych.

Sekretarz 
Informatyk
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4) wstrzymanie urlopów wypoczynkowych i wyjazdów służbowych; Burmistrz 

5) dokumentowanie przebiegu działań w dzienniku działań. Inspektor RSO i ZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy

Nie jest wymagane pozyskanie sił i środków od innych podmiotów (służb)
Burmistrz 

V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 

W przypadku wyczerpania się zasobów, niezbędnych do zabezpieczenia prowadzenia działalności Urzędu związanej z realizacją zadań 
wprowadzonego stopnia alarmowego w sytuacji przedłużającego się czasu stanu alarmowego, przewiduje się wystąpienie do Burmistrza 
Zdzieszowic  o uruchomieniu dodatkowych środków z budżetu Gminy.  

VI.  Budżet zadania 

Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z drugiego stopnia alarmowego CRP odbywać się będzie 
ze środków budżetowych  Gminy Zdzieszowice.
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SPO – 42

Numer III 
(CHARLIE)

Rodzaj 
dokumentu

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data lipiec 2021 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski   
w Zdzieszowicach w ramach trzeciego stopnia alarmowego - 

CHARLIE 

Wykonawca 
zadania 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 

Kierownik  
RSO i ZK 

I. Cel zadania 

Trzeci stopień alarmowy wprowadza się w przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia potwierdzającego cel potencjalnego ataku terrorystycznego 
lub sabotażowego godzącego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwo innych państw i stwarzającego potencjalne zagrożenie 
dla Polski, albo w przypadku uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym lub 
sabotażowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź którego celem mają być jej obywatele albo instytucje lub infrastruktura, w tym także 
obywatele polscy przebywający za granicą lub instytucje polskie mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Utrzymywanie tego 
stopnia przez dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie 
bezpieczeństwa. 

Celem zadania jest ochrona infrastruktury oraz pracowników Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w przypadku  wystąpienia zdarzenia 
potwierdzającego cel potencjalnego ataku terrorystycznego oraz w przypadku uzyskania informacji o przygotowywaniu działań 
terrorystycznych i sabotażowych.  

II. Warunki operacyjne realizacji zadania 
8. Atmosfera zagrożenia, niepokoju, niepewności, dezorientacja pracowników UM oraz petentów. 
9. możliwość zakłóceń organizacyjnych w funkcjonowaniu Urzędu; 
10. możliwe zakłócenia w dostawach wody i oleju do ogrzewania budynku; 
11. utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej oraz zakłócenie w funkcjonowaniu w Urzędzie systemu informatycznego; 
12. absencja pracowników mająca wpływ na skuteczną realizację zadań przez komórki organizacyjne Urzędu; 
Niezależnie od realizowanych zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego, Burmistrz realizuje przedsięwzięcia na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa gminy Zdzieszowic wynikające z kompetencji ustawowych. 
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V. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Kontynuować lub sprawdzić wykonanie zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień 
ALFA i BRAVO; 

5. Zadania na rzecz ochrony infrastruktury: 
1) wprowadzić na polecenie Wojewody całodobowy dyżur osób odpowiedzialnych za 
     wdrożenie procedur na wypadek aktów terroru lub sabotażu, 
2) ograniczyć do minimum liczbę miejsc ogólnodostępnych w budynku UM oraz jego 

            obrębie; 
3) w uzasadnionych przypadkach wprowadzić ścisłą kontrole osób przy wejściu do  
     budynku oraz pojazdów przy wjeździe na parking;  
4) wzmocnić skład osobowy służb ochrony; 
5) wprowadzić całodobowy nadzór miejsc podlegających ochronie; 
6) Wprowadzić zakaz parkowania przed budynkiem Urzędu – scentralizowane  
     parkowanie na parkingu przy Biedronce ul. Myśliwca 16  w Zdzieszowicach. 

6. Zadania na rzecz ochrony ludności: 
1) Wzmocnić ochronę imprez masowych organizowanych przez Urząd Miejski lub Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji lub odwołać organizację imprez, jeżeli nie ma 
możliwości wzmocnienia ochrony lub wzmocnienie nie gwarantuje zapobieżenia aktowi 
terrorystycznemu; 

2) zweryfikować dane o obiektach wyznaczonych na zastępcze miejsca  czasowego pobytu na 
wypadek ewakuacji ludności (pracowników Urzędu); 

3) dokonać przeglądu dostępnej infrastruktury, zasobów i posiadanych środków medycznych 
pod kątem możliwości wykorzystania w przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego;

4) rozważyć i zdecydować o wdrożeniu dodatkowych przedsięwzięć właściwych dla rodzaju 
zagrożenia 

5) zapewnić ochronę środków transportu podczas podróży służbowych poza teren obiektu oraz 
przeprowadzić kontrolę pojazdu przed wejściem do niego oraz jego  uruchomieniem.  

1) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i 
mienia; 

2) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa; 

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 
25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć 
wykonywanych w poszczególnych stopniach 
alarmowych i stopniach alarmowych CRP; 

4) Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 
i mienia; 

5) Umowa na wykonywanie stałej konserwacji i 
napraw instalacji sygnalizacji alarmu i włamania 
zawarta z firmą E-ARGOS Systemy Alarmowe 
;Monitoring Ochrona  w Opolu ul. Nowowiejska 7A.

6) Umowa o usługę ochrony i monitorowania 
lokalnego systemu alarmowego zawarta 

         zawarta z firmą E-ARGOS Systemy Alarmowe ;    
         Monitoring Ochrona  w Opolu ul. Nowowiejska 7A.
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IV. Koncepcja działania

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy

W celu realizacji zadań trzeciego stopnia alarmowego przewiduje się wykonanie następujących 
przedsięwzięć: 

6) zaalarmowanie pracowników UM i przekazanie informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego; 
7) powiadomienie pracowników niezbędnych do wykonania zadania o pozostaniu w gotowości do 
podjęcia  wymaganych działań w  godzinach pracy i  po jej zakończeniu; 
8) przekazanie informacji o wprowadzonym stopniu alarmowym do GJO i WiK Sp. z o.o.
9) przekazanie potwierdzenia o otrzymanym sygnale do PCZK;

Inspektor ds. obronności 

10) zapewnienie dostępności sił i środków będących w dyspozycji UM; 
11) określenie zadań oraz zadysponowanie sił i środków do ich realizacji; Sekretarz Gminy 

12) sprawdzenie systemów łączności telefonicznej i radiowej UM 
               Informatyk 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy

13. Realizacją wszystkich przedsięwzięć kieruje Burmistrz Zdzieszowic
14. Organem pomocniczym Burmistrza jest Grupa Kierowania w składzie:

� sekretarz gminy;  
� kierownik i podinspektor RSO i ZK; 
� kierownik RO; 
� informatyk.

15. Burmistrz wydaje i przekazuje polecenia osobiście, telefonicznie lub pisemnie.
16. Urząd Miejski stara się zachować ciągłość pracy z okresu przed  wprowadzenia stopni alarmowego.
17. W razie konieczności  decyzją Burmistrza Zdzieszowic zostaje rozwinięty GZZK

Burmistrz Zdzieszowic 
Sekretarz Gminy 

Kierownik RSO i ZK
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C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy

W ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla zadań wynikających z wprowadzenia  
trzeciego stopnia alarmowego będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 

1) przekazanie pracownikom UM informacji o możliwości wystąpienia ataku oraz  o sposobach    

zachowania się w przypadku wystąpienia ataku ((drogą elektroniczną, instruktaż na sali posiedzeń);

2) sporządzenie grafiku dyżurów osób funkcyjnych;

3) zweryfikowanie  danych o obiektach przeznaczonych dla potrzeb tymczasowego pobytu ludności;

4)   przekazanie informacji o wprowadzonym stopniu alarmowym do GJO i WiK Sp. z o.o.

5)   przekazanie potwierdzenia o otrzymanym sygnale do PCZK;

6)   przekazanie do PCZK raportu w czasie do 12 godz. od otrzymania informacji o stanie realizacji 

zadań;

7) wprowadzenie dyżurów dla osób funkcyjnych odpowiedzialnych za wprowadzenie procedur działania 
na wypadek aktów terroru lub sabotażu; 

8) wzmocnienie służby ochronnej oraz częstotliwości patrolowania obiektu - zwiększenie liczby 
pracowników ochrony  podczas jednej zmiany; 

9) zarządzenie w uzasadnionych przypadkach ścisłej kontroli osób przy wejściu na teren Urzędu; 
10) wprowadzenie całodobowego nadzoru miejsc podlegających ochronie; 
11) niedopuszczanie do skupiania się pracowników w większe grupy; 

Kierownik RSO i ZK 

12) pozyskiwanie przy wejściu do Urzędu informacji o celu wizyty od osób przychodzących/ 
  przyjeżdżających do UM; 

13)   rozważenie i zdecydowanie o wdrożeniu dodatkowych przedsięwzięć właściwych dla rodzaju  
 zagrożenia;

14) wstrzymanie urlopów wypoczynkowych i wyjazdów służbowych pracowników Urzędu;
15) zarządzenie wzmocnienia ochrony organizowanych imprez masowych;

Sekretarz Gminy 
Kierownik RO 

Pracownicy Ochrony 
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16) odwołanie organizacji imprez masowych, jeżeli nie ma możliwości wzmocnienia ochrony lub 
wzmocnienie  nie gwarantuje zapobieżenia aktowi terrorystycznemu;

17) w razie potrzeby podpisanie umowy z firmą realizującą usługi ochrony osób i mienia w celu 
wzmocnienia ochrony budynku UM. 

Burmistrz 

18) dokonanie przeglądu dostępnej bazy i środków medycznych pod kątem możliwości wykorzystania w 
przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego; 

19) prowadzenie akcji informacyjno-instruktażowej dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego 
zagrożenia, jego skutków i sposoby postępowania; 

20) dokumentowanie przebiegu działań w dzienniku działań.  

Kierownik RSO i ZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy

Przewiduje się wnioskowanie do innych służb, straży i inspekcji w chwili wystąpienia zagrożenia 
niemożliwego do opanowanie własnymi siłami i środkami. 

Burmistrz Zdzieszowic 

VI. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 

W przypadku wyczerpania się zasobów, niezbędnych do zabezpieczenia prowadzenia działalności Urzędu związanej z realizacją zadań 
wprowadzonego stopnia alarmowego w sytuacji przedłużającego się czasu stanu alarmowego, przewiduje się wystąpienie do Burmistrza 
Zdzieszowic  o uruchomieniu dodatkowych środków z budżetu Gminy. Dodatkowe środki finansowe są niezbędne  do sfinansowania 
dodatkowych usług firmy realizującej zadania ochronne, dodatkowych patroli Straży Miejskiej oraz zabezpieczenia dyżurów zespołu 
kierowania). 

VI.  Budżet  zadania 

Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z trzeciego stopnia alarmowego odbywać się będzie ze 
środków budżetowych  Gminy Zdzieszowic.



332 

SPO – 42

Numer III CRP
(CHARLIE CRP)

Rodzaj 
dokumentu

MODUŁ 
ZADANIOWY

Data lipiec 2021 

Treść 
zadania

Przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
w ramach trzeciego stopnia alarmowego CHARLIE - CRP 

Wykonawca 
zadania

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 

Informatyk

I. Cel zadania 

Działania podejmowane po wprowadzeniu III stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP). Trzeci stopień wprowadza się  
w przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia potwierdzającego cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub sabotażowego godzącego 
w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwo innych państw i stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Polski, albo w 
przypadku uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bądź którego celem mają być jej obywatele albo instytucje lub infrastruktura,  
w tym także obywatele polscy przebywający za granicą lub instytucje polskie mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 
Utrzymywanie tego stopnia przez dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb 
odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. 

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  

1) Zagrożenie możliwością braku zasilania w energię elektryczną; 
2) utrudnienia w łączności stacjonarnej i telefonii komórkowej; 
3) możliwy chaos organizacyjny; 
4) atmosfera niepokoju, niepewności, strach personelu. 
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VI.                   Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań

1) Kontynuować lub sprawdzić wykonanie zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-
CRP lub BRAVO-CRP; 

2) wprowadzić całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania 
Urzędu oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa 
systemów;  

3) dokonać przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich 
wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku; 

4) przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po 
wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym:  

a) dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz systemów;  
b) przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu możliwości ich szybkiego i 

bezawaryjnego zamknięcia. 

1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu 
przedsięwzięć wykonywanych w 
poszczególnych stopniach alarmowych i 
stopniach alarmowych CRP; 

2) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa; 

                         VII Koncepcja działania   

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

1) Przekazanie informacji pracownikom UM o wprowadzeniu stopnia alarmowego; 

2) powiadomienie pracowników niezbędnych do wykonania zadania o pozostaniu w gotowości do 

podjęcia  wymaganych działań w  godzinach pracy i  po jej zakończeniu; 

3) zapewnienie dostępności sił i środków będących w dyspozycji UM; 

4) określenie zadań oraz zadysponowanie sił i środków do ich realizacji; 

5) sprawdzenie systemów łączności i infrastruktury teleinformatycznej UM. 

Sekretarz 
Informatyk
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B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy

Wyznaczeni pracownicy UM (grupa kierowania po wprowadzeniu stopnia alarmowego): 
� sekretarz gminy – tel. 698 894 914 , tel. służ. 77 40 64 410; 
� kierownik i inspektor RSO i ZK – tel. 691 718 373, tel. służ. 77 40 64 445; 

� kierownik RO – tel. 660 539 362 , tel. słuz.77 40 64 411  
� informatyk – tel. 692 197 085 , tel. służ. 77 40 64 416; 
Czas gotowości do działania w godzinach pracy 2 godz. po godzinach pracy 4 godziny. 
Informatyk kieruje działaniami dotyczącymi organizacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych 

Sekretarz Gminy 
Kierownik RSO i ZK 

Informatyk

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy

W ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla zadań wynikających z wprowadzenia  
III stopnia alarmowania będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 

1) przekazanie pracownikom UM informacji o możliwości wystąpienia ataku (drogą elektroniczną)
 oraz o sposobach zachowania się w przypadku wystąpienia ataku;

2) sporządzenie grafiku dyżurów osób funkcyjnych;
3) dokonanie przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem możliwości ich

               wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku a w szczególności; 
a) sprawdzenie zapasowego dostępu do sieci internetowej; 
b) sprawdzenie zapasowego dostępu do sieci GSM u kilku operatorów; 
c) wykonanie backupu wszystkich systemów teleinformatycznych; 

4) Przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po 
wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym min.: 

a) dokonanie przeglądu infrastruktury teleinformatycznej; 
b) wyznaczenie pracowników do utrzymania ciągłej pracy systemów; 
c) wyznaczenie systemów niezbędnych do utrzymania prawidłowego działania UM; 
d) przygotowanie procedur na wypadek awaryjnego zamykania kluczowych systemów 

informatycznych; 

Informatyk 
Sekretarz  

Inspektor RSO i ZK 
Burmistrz 
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e) zapewnienie niezbędnej opieki administracyjnej użytkownikom korzystającym z zasobów 
informatycznych 

f) pozostawienie przy pracy osób tylko i wyłącznie niezbędnych do utrzymania ciągłości pracy 
g) odebranie dostępu osobom niewytypowanym przez administratora; 

5) dokonanie przeglądu serwerowni oraz pomieszczenia w którym przechowywane są części 
zapasowe oraz dodatkowe urządzenie teleinformatyczne pozwalające na przeciwdziałanie awariom 
6) przygotowanie do uruchomienia wcześniej wykonanych kopii bezpieczeństwa systemów oraz kopii  
konfiguracyjnych urządzeń teleinformatycznych; 
7) przygotowanie infrastruktury do szybkiego odłączenia od sieci Internet jak również sieci  
elektrycznej; 
8) wyłączenie usług sieciowych oraz serwerowych które nie są niezbędne do prawidłowego 
działania Urzędu, a mogą prowadzić do zwiększenia zagrożenia atakiem na infrastrukturę 
teleinformatyczną; 
9) Wyłączenie AP działających w Urzędzie. 

10) wstrzymanie urlopów wypoczynkowych i wyjazdów służbowych, 

11) dokumentowanie przebiegu działań w dzienniku działań. 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy

Nie jest wymagane pozyskanie sił i środków od innych podmiotów (służb)
Burmistrz 

V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
W przypadku wyczerpania się zasobów, niezbędnych do zabezpieczenia prowadzenia działalności Urzędu związanej z realizacją zadań 
wprowadzonego stopnia alarmowego w sytuacji przedłużającego się czasu stanu alarmowego, przewiduje się wystąpienie do Burmistrza 
Zdzieszowic  o uruchomieniu dodatkowych środków z budżetu Gminy. 

VI.  Budżet zadania 
Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z drugiego stopnia alarmowego odbywać się będzie ze środków 
budżetowych  Gminy Zdzieszowic..
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SPO – 42

Numer IV  
(DELTA)

Rodzaj 
dokumentu

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data lipiec 2021 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski   
w Zdzieszowicach w ramach czwartego stopnia alarmowego - 

DELTA 

Wykonawca 
zadania 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach  

Kierownik  
RSO i ZK 

I. Cel zadania 
Czwarty stopień alarmowy  wprowadza się w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego 
zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo w przypadku gdy 
uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
bądź którego celem mają być jej obywatele albo instytucje lub infrastruktura, w tym także obywatele polscy przebywający za granicą lub instytucje 
polskie mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia. 
Utrzymywanie tego stopnia przez dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za 
zapewnienie bezpieczeństwa 

Celem zadania jest ochrona pracowników i budynku Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach w przypadku wystąpienia zdarzenia o 
charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej lub prawdopodobieństwa 
wystąpienia takich działań na terytorium RP.  

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  

1) Możliwość wystąpienia  przerw  zasilania w energię elektryczną oraz energię cieplną; 
2) możliwe zakłócenia w dostawach wody; 
3) utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej;  
4) możliwości zakłóceń organizacyjnych w funkcjonowaniu Urzędu;  
5) absencja pracowników;   
6) bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia; 
7) atmosfera zagrożenia, niepokoju, niepewności, dezorientacja pracowników UM oraz petentów.  
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Niezależnie od realizowanych zadań wynikających z wprowadzonego stopnia alarmowego, Burmistrz realizuje przedsięwzięcia na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa gminy Zdzieszowic wynikające z kompetencji ustawowych. 

VI. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Kontynuować lub sprawdzić wykonanie zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony 
stopień ALFA, BRAVO lub CHARLIE; 

1) Zadania na rzecz ochrony infrastruktury: 
2) zabezpieczyć ciągłość pracy zespołu zarządzania kryzysowego; 
3) przeprowadzić identyfikację wszystkich pojazdów znajdujących się  w rejonie 

obiektu oraz w uzasadnionych przypadkach ich relokację poza obszar obiektu;
4) kontrolować wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren parkingu oraz ich ładunek;
5) kontrolować wszystkie wnoszone na teren Urzędu torby, walizki, torebki, paczki;

   przeprowadzać częste kontrole na zewnątrz budynku i na parkingach;
6) przygotować się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu w przypadku 

braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy;
7) przygotować się do zapewnienia ciągłości funkcjonowania organu w przypadku 

braku możliwości realizacji zadań w dotychczasowym miejscu pracy.

Zadania na rzecz ochrony ludności: 
8) Rozważyć i zdecydować o wprowadzeniu ograniczeń komunikacyjnych w 

rejonach zagrożonych; 
9) wprowadzić zakaz przeprowadzania imprez masowych i zgromadzeń 

publicznych; 
10) ograniczyć liczbę podróży służbowych pracowników Urzędu i wizyt osób nie 

zatrudnionych w Urzędzie.

1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i 
mienia; 

2. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa; 

3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 
lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć 
wykonywanych w poszczególnych stopniach 
alarmowych i stopniach alarmowych CRP. 

4. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie 
imprez masowych; 

5)  Umowa na wykonywanie stałej konserwacji i napraw   
  instalacji sygnalizacji alarmu i włamania zawarta z   
  firmą E-ARGOS Systemy Alarmowe Monitoring   
  Ochrona  w Opolu ul. Nowowiejska 7A. 

5. Umowa o usługę ochrony i monitorowania lokalnego 
systemu alarmowego zawarta . zawarta z firmą E-
ARGOS Systemy Alarmowe Monitoring Ochrona  w 
Opolu ul. Nowowiejska 7A. 

IV. Koncepcja działania   
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A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy

W celu realizacji zadań czwartego stopnia alarmowego przewiduje się wykonanie 
następujących przedsięwzięć: 

1) zaalarmowanie pracowników UM i przekazanie informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego; 
2) powiadomienie pracowników niezbędnych do wykonania zadania o pozostaniu w gotowości do 

podjęcia  wymaganych działań w  godzinach pracy i  po jej zakończeniu; 
3) przekazanie informacji o wprowadzonym stopniu alarmowym do GJO i WiK Sp. z o.o.
4) przekazanie potwierdzenia o otrzymanym sygnale do PCZK;

Kierownik RSO i ZK 

5) zapewnienie dostępności sił i środków będących w dyspozycji UM; 
6) określenie zadań oraz zadysponowanie sił i środków do ich realizacji. 

Sekretarz Gminy 

7) sprawdzenie systemów łączności telefonicznej i radiowej UM. 
Informatyk 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy

1) Realizacją wszystkich przedsięwzięć kieruje Burmistrz Zdzieszowic.
2) Organem pomocniczym Burmistrza jest GZZK w pełni rozwinięty na polecenie Burmistrza :
3) Burmistrz wydaje i przekazuje polecenia osobiście, telefonicznie lub pisemnie.
4) Urząd Miejski stara się zachować ciągłość pracy z okresu przed  wprowadzenia stopni alarmowego.
5)  Nie przewiduje się przedstawicieli innych instytucji do kierowania działaniami po wprowadzenia

stopnia alarmowego. 
Przewodniczący  GZZK 

Kierownik RSO i ZK 
Kierownik RO 
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C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy

W ramach realizacji przedsięwzięć przewidzianych dla zadań wynikających z wprowadzenia  
IV stopnia alarmowania będą realizowane następujące przedsięwzięcia: 

1) przekazanie pracownikom UM informacji o miejscach wystąpienia ataku oraz  o sposobach    
zachowania się w przypadku jego wystąpienia w rejonie Urzędu (drogą elektroniczną, instruktaż na 
sali posiedzeń);

2) sporządzenie grafiku dyżurów osób funkcyjnych;
3) zabezpieczenie ciągłości pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego; 
4) przeprowadzenie identyfikacji wszystkich pojazdów znajdujących się  w rejonie obiektu;
5) kontrolowanie wszystkich pojazdów wjeżdżające na teren parkingu oraz ich sprawdzanie ich 

ładunku;
6) wprowadzenie pełnej kontroli dostępu do obiektu;
7) kontrolowanie wszystkich wnoszonych na teren Urzędu toreb, walizek, torebek, paczek;
8) przeprowadzanie częstych kontroli na zewnątrz budynku i na parkingach;

Kierownik RSO i ZK 
Z-ca Przewodniczącego GZZK 

9) ograniczenie liczby podróży służbowych i wizyt osób nie zatrudnionych w Urzędzie;
10) zapewnienie zaplecza logistycznego oraz medyczno-sanitarnego odpowiednio do możliwego 

zagrożenia; 

Przewodniczący  GZZK 
Kierownik RO 

Pracownicy Ochrony 

11) wstrzymanie wyjazdów służbowych pracowników Urzędu;
12) wprowadzenie zakazu przeprowadzania imprez masowych i zgromadzeń;
13) wprowadzenie ograniczeń komunikacyjnych w rejonach zagrożonych; 
14) podpisanie umowy z firmą realizującą usługi ochrony osób i mienia w celu wzmocnienia ochrony   

   budynku UM.

Burmistrz 
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15) dokonanie przeglądu dostępnej bazy i środków medycznych pod kątem możliwości wykorzystania w 
przypadku ataku terrorystycznego lub sabotażowego. 

16) prowadzenie akcji informacyjno-instruktażowej dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego 
zagrożenia, jego skutków i sposoby postępowania; 

17) dokumentowanie przebiegu działań w dzienniku działań  
Inspektor RSO i ZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy

Przewiduje się wnioskowanie do innych służb, straży i inspekcji w chwili wystąpienia zagrożenia 
niemożliwego do opanowanie własnymi siłami i środkami. 

Burmistrz Zdzieszowic

VII. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 

W przypadku wyczerpania się zasobów, niezbędnych do zabezpieczenia prowadzenia działalności Urzędu związanej z realizacją zadań 
wprowadzonego stopnia alarmowego w sytuacji przedłużającego się czasu stanu alarmowego, przewiduje się wystąpienie do Burmistrza 
Zdzieszowic  o uruchomieniu dodatkowych środków z budżetu Gminy. Dodatkowe środki finansowe są niezbędne  do sfinansowania 
dodatkowych usług firmy realizującej zadania ochronne, dodatkowych patroli Straży Miejskiej oraz zabezpieczenia dyżurów zespołu 
kierowania). 

VI.  Budżet  zadania 

Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z czwartego stopnia alarmowego odbywać się będzie ze 
środków budżetowych  Gminy Zdzieszowic.
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SPO – 42

Numer IV CRP
(DELTA CRP)

Rodzaj 
dokumentu

MODUŁ 
ZADANIOWY

Data lipiec 2021

Treść 
zadania

Przedsięwzięcia realizowane przez Urząd Miejski w Zdzieszowicach 
w ramach czwartego stopnia alarmowego DELTA - CRP

Wykonawca 
zadania

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 

Informatyk  

I. Cel zadania 

Działania podejmowane po wprowadzeniu IV stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA- CRP). Czwarty stopień wprowadza się  

w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa 

Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo w przypadku gdy uzyskane 

informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bądź którego celem mają być jej obywatele albo instytucje lub infrastruktura, w tym także obywatele polscy przebywający za 

granicą lub instytucje polskie mieszczące się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na 

nieuchronność takiego zdarzenia. Utrzymywanie tego stopnia przez dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na 

funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. 

II. Warunki operacyjne realizacji zadania  

Zadanie realizowane jest po uprzednim wprowadzeniu w drodze rozporządzenia III stopnia alarmowego. 

1) Zagrożenie możliwością braku zasilania w energię elektryczną; 

2) zagrożenie możliwością utraty baz danych niezbędnych do realizacji zadań służbowych; 

3) niemożność realizowania zadań służbowych z powodu braku działania systemu komputerowego; 

4) atmosfera niepokoju, niepewności pracowników; 

5) utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej;  

6) możliwości zakłóceń organizacyjnych w funkcjonowaniu Urzędu. 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań

1) Kontynuować lub sprawdzić wykonanie zadań, jeżeli wcześniej był wprowadzony stopień ALFA-
CRP, BRAVO-CRP lub CHARLIE - CRP; 

2) uruchomić plany awaryjne lub plany ciągłości działania UM w sytuacjach awarii lub utraty ciągłości 
działania;  

3) stosownie do sytuacji przystąpić do realizacji procedur przywracania ciągłości działania.  

1. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
    dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu  
    przedsięwzięć wykonywanych w  
    poszczególnych stopniach alarmowych i  
    stopniach alarmowych CRP; 
 2. Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
     systemie cyberbezpieczeństwa.

IV. Koncepcja działania  

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy

1) Przekazanie informacji pracownikom UM o wprowadzeniu stopnia alarmowego; 
2) powiadomienie pracowników niezbędnych do wykonania zadania o pozostaniu w gotowości do 

podjęcia  wymaganych działań w  godzinach pracy i  po jej zakończeniu; 
3) zapewnienie dostępności sił i środków będących w dyspozycji UM; 
4) określenie zadań oraz zadysponowanie sił i środków do ich realizacji; 
5) sprawdzenie systemów łączności i infrastruktury teleinformatycznej UM; 
6) rozpoczęcie przywracania prawidłowego działania zasobów; 

7) utrzymanie  kontaktu i współdziałania z firmami świadczącymi usługi na rzecz Urzędu celem 
zapewnienia wsparcia przywrócenia działania zasobów teleinformatycznych.

Sekretarz Gminy 
Informatyk



343 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy

Wyznaczeni pracownicy UM (grupa kierowania po wprowadzeniu stopnia alarmowego): 
� sekretarz gminy – tel. 698 894 914 , tel. służ. 77 40 64 410; 
� kierownik i inspektor RSO i ZK – tel. 691 718 373, tel. służ. 77 40 64 445; 

� kierownik RO – tel. 660 539 362 , tel. słuz.77 40 64 411  
� informatyk – tel. 692 197 085 , tel służ. 77 40 64 416; 
Czas gotowości do działania w godzinach pracy 2 godz. po godzinach pracy 4 godziny. 
Informatyk kieruje działaniami dotyczącymi organizacji bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych

Sekretarz Gminy 
Kierownik RSO i ZK 

Informatyk

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy

1) Wyłączenie wszystkich urządzeń teleinformatycznych w tym serwery, urządzenia sieciowe, 
komputery stacjonarne, AP i przygotowanie systemu do odtworzenia zasobów z kopii 
bezpieczeństwa jak również kopii konfiguracji z uwzględnieniem słabych punktów które 
sprowokowały atak; 

2) początkowe przywrócenie minimalnych zasobów by jednostka mogła funkcjonować w trybie 
awaryjnym; 

3) stopniowe przywracanie kolejnych systemów do sprawności opierając się o zasoby i urządzenia 
posiadane w Urzędzie; 

4) dalsze monitorowanie sytuacji bezpieczeństwa teleinformatycznego;
5) dokumentowanie przebiegu działań w dzienniku działań.

Informatyk 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy

W sytuacji wystąpienia zagrożenia niemożliwego do opanowanie własnymi siłami i środkami przewiduje 
się wnioskowanie do innych służb, straży i inspekcji. Burmistrz Zdzieszowic 
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V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 

W przypadku wyczerpania się zasobów, niezbędnych do zabezpieczenia prowadzenia działalności Urzędu związanej z realizacją zadań 
wprowadzonego stopnia alarmowego w sytuacji przedłużającego się czasu stanu alarmowego, przewiduje się wystąpienie do Burmistrza 
Zdzieszowic  o uruchomieniu dodatkowych środków z budżetu Gminy. 

VI.  Budżet zadania 

Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z drugiego stopnia alarmowego odbywać się będzie ze 
środków budżetowych  Gminy Zdzieszowic.
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4. WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI UCZESTNICZĄCYMI W REALIZACJI PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ NA WYPADEK 
SYTUACJI KRYZYSOWEJ
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WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI UCZESTNICZĄCYMI W DZIAŁANIACH  W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ

� kieruje realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie 
Zarządzania Kryzysowego, 

� uruchamia Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego,  
� wydaje stosowne akty prawa miejscowego, 
� ogłasza stan pogotowia/alarmu przeciwpowodziow., 
� zarządza ewakuację 
� koordynuje działania zaangażowanych sił organów 

administracji publicznej i innych podmiotów, 
� wnioskuje do Wojewody o wsparcie działań 

oddziałami Sił Zbrojnych RP, o wprowadzenie stanu 

SYTUACJA 
KRYZYSOWA 

� pełni dyżur w celu zapewnienia całodobowego przepływu 
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, 

� współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów 
administracji publicznej, w tym gmin sąsiednich, współdziała z 
podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i 
humanitarne. 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
� przyjmuje informację o zdarzeniu i przekazuje ją burmistrzowie, 
� uruchamia procedury zawarte w Gminnym Planie Zarządzania 

Kryzysowego, 
� utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami) 

zaangażowanymi w działania, 
� na bieżąco informuje Burmistrza o realizowanych i planowanych 

działaniach. 

REFERAT SPRAW OBYWATLSKICH I 

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO  

WYDZIAŁY I STANOWISKA  URZĘDU MIEJSKIEGO 
w obszarze opiniodawczo-doradczym 

� Radca Prawny 
� Referat Budżetowo - Finansowy 

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków 
Pozabudżetowych

� Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa 
� Referat Organizacyjny 
� Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego 
� Urząd Stanu Cywilnego 
� Straż Miejska 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
� przedstawia na posiedzeniu dotychczasowy rozwój 

sytuacji, przebieg działań, prognozy i potrzeby, 
� przygotowuje propozycje działań dotyczących 

wykonania zadań, 
� przekazuje do wiadomości publicznej informacje 

związane z zagrożeniem – we współdziałaniu z RSO i 
ZK

PODMIOT WIODĄCY 
- w zależności od rodzaju zagrożenia 

SZEF WŁAŚCIWEJ SŁUŻBY – kieruje bezpośrednimi 
działaniami przywracającymi stan normalnego 
funkcjonowania 

� przyjmuje i realizuje wspólny wariant działania, 
� wydaj dyspozycje podległym jednostkom, 
� ocenia skutki podejmowanych działań, 
� uzyskuje bieżące informacje, prognozy, 
� przedstawia na posiedzeniu GZZK rozwój sytuacji 

i przebieg działań, 
� koordynuje wykonywanie ustaleń GZZK, 

NA BIEŻĄCO INFORMUJE BURMISTRZA O 
ROZWOJU SYTUACJI – poprzez RSOiZK (GZZK).

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE 

� dokonują przeglądu własnych procedur i możliwości, 
� udzielają podmiotowi wiodącemu informacji, prognoz i innych 

form wsparcia – zgodnie z zapotrzebowaniem, 
� wydają dyspozycje podległym (nadzorowanym) jednostkom 

organizacyjnym o skierowaniu wsparcia, 
� koordynują działanie podległych (nadzorowanych) jednostek, 
� monitorują sytuację, 
� na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym. 

STRAŻ MIEJSKA 

� Monitorowanie   sytuacji w terenie, 
� ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
� ochrona mienia i urządzeń użyteczności publicznej, 
� współdziałanie  z RSOiZK (GZZK) w zakresie wymiany 

informacji. 

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
SĄSIEDNICH GMIN 

LEGENDA: 

OBSZAR DECYZYJNY 

OBSZAR WYMIANY INFORMACJI

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO

BURMISTRZ 

GMINNE JEDNOSTKI OSP 

� Utrzymanie gotowości do działań, monitorowanie 
sytuacji, 

� udział w działaniach ratowniczych, ewakuacji 
ludności i mienia, 

� współdziałanie  z RSOiZK w zakresie prowadzenia 
działań 
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WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI UCZESTNICZĄCYMI W DZIAŁANIACH  PODCZAS STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

WNIOSKUJE  DO WOJEWODY O WPROWADZENIE STANU 
KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

� realizuje przedsięwzięcia wynikające z rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, 

� kieruje realizacją stosownych zadań ujętych w Gminnym  
Planie Zarządzania Kryzysowego, 

� koordynuje działania administracji samorządowej, 
� zawiesza organy jednostek samorządu terytorialnego                     

i wyznacza pełnomocnika do kierowania działaniami, 
� wyznacza podmiot wiodący – w zależności od rodzaju 

zagrożenia, które skutkowało wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej, 

� wydaje stosowne akty prawa miejscowego, 
� wprowadza czasowe ograniczenia, w tym praw człowieka             

i obywatela, 
� koordynuje działania zaangażowanych sił organów 

administracji publicznej i innych podmiotów, 
� wnioskuje do Wojewody o wsparcie działań oddziałami Sił 

Zbrojnych RP. 

        WYDZIAŁY I STANOWISKA  URZĘDU MIEJSKIEGO 
w obszarze opiniodawczo-doradczym 

� Radca Prawny 
� Referat Budżetowo - Finansowy 

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków 
Pozabudżetowych

� Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa 
� Referat Organizacyjny 
� Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego 
� Urząd Stanu Cywilnego 
� Straż Miejska 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

� przedstawia na posiedzeniu dotychczasowy rozwój sytuacji, 
przebieg działań, prognozy i potrzeby, 

� przygotowuje propozycje działań dotyczących wykonania 
zadań, 

� zapewnia politykę informacyjną o sytuacji. 

� pełni dyżur w celu zapewnienia całodobowego przepływu 
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, 

� współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów 
administracji publicznej, w tym gmin sąsiednich, 

� współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne. 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
� przyjmuje informacje o sytuacji i przekazuje je burmistrzowi, 
� uruchamia procedury zawarte w Gminnym  Planie Zarządzania 

Kryzysowego na okoliczność wprowadzenia stanu klęski 
żywiołowej, 

� dostarcza niezbędnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji 
dla potrzeb burmistrza i  GZZK, 

� utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami) 
zaangażowanymi w działania, 

� na bieżąco informuje PCZK o realizowanych i planowanych 
działaniach, 

� planuje wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych, 
� planuje wsparcie podmiotów prowadzących działania środkami 

znajdującymi się w magazynie sprzętu ppow 

REFERAT SPRAW 
OBYWATELSKICH I ZAZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO

POWIATOWE CENTRUM  ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO

CENTRA ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO SĄSIEDNICH 

 GMIN 

LEGENDA: 

OBSZAR DECYZYJNY 

OBSZAR WYMIANY INFORMACJI 

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

PODMIOT WIODĄCY – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE

� kieruje działaniami organów administracji rządowej                    
i samorządowej w związku ze stanem klęski żywiołowej, 

� określa zakres wsparcia, 
� utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami, 

jednostkami zaangażowanymi w działania oraz RSO i ZK 

NA BIEŻĄCO INFORMUJE BURMISTRZA O ROZWOJU 
SYTUACJI – poprzez RSO i ZK. 

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE

� udzielają podmiotowi wiodącemu informacji, prognoz                 
i innych form wsparcia – zgodnie z zapotrzebowaniem, 

� wydają dyspozycje podległym (nadzorowanym) jednostkom 
organizacyjnym o skierowaniu do wsparcia, 

� koordynują działanie podległych (nadzorowanych) 
jednostek, 

� monitorują sytuację, 
� na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym. 

STAROSTA/ WOJEWODABURMISTRZ 
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WSPÓŁDZIAŁANIE MIĘDZY SIŁAMI UCZESTNICZĄCYMI W DZIAŁANIACH  PODCZAS STANU WYJĄTKOWEGO 

WNIOSKUJE  DO WOJEWODY O WPROWADZENIE STANU 
WYJĄTKOWEGO 

� realizuje przedsięwzięcia wynikające z rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 
wprowadzenia stanu wyjątkowego, 

� kieruje realizacją stosownych zadań ujętych w Gminnym  
Planie Zarządzania Kryzysowego, 

� koordynuje działania administracji samorządowej, 
� zawiesza organy jednostek samorządu terytorialnego                     

i wyznacza pełnomocnika do kierowania działaniami, 
� wyznacza podmiot wiodący – w zależności od rodzaju 

zagrożenia, które skutkowało wprowadzenie stanu 
wyjątkowego 

� wydaje stosowne akty prawa miejscowego, 
� wprowadza czasowe ograniczenia, w tym praw człowieka                 

i obywatela, 
� koordynuje działania zaangażowanych sił organów 

administracji publicznej i innych podmiotów, 
� wnioskuje do Wojewody o wsparcie działań oddziałami Sił 

               WYDZIAŁY i STANOWISKA  UM 
               W  obszarze opiniodawczo-doradczym 

� Radca Prawny 
� Referat Budżetowo - Finansowy 

Referat Inwestycji i Pozyskiwania Środków 
Pozabudżetowych

� Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa 
� Referat Organizacyjny 
� Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania 

Kryzysowego 
� Urząd Stanu Cywilnego 
� Straż Miejska 

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

� przedstawia na posiedzeniu dotychczasowy rozwój sytuacji, 
przebieg działań, prognozy i potrzeby, 

� przygotowuje propozycje działań dotyczących wykonania 
zadań, 

� zapewnia politykę informacyjną o sytuacji. 

� pełni dyżur w celu zapewnienia całodobowego przepływu 
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, 

� współdziała z centrami zarządzania kryzysowego organów 
administracji publicznej, w tym gmin sąsiednich, 

� współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 
poszukiwawcze i humanitarne. 

DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
� przyjmuje informacje o sytuacji i przekazuje je burmistrzowi, 
� uruchamia procedury zawarte w Gminnym  Planie Zarządzania 

Kryzysowego na okoliczność wprowadzenia stanu wyjątkowego 
� dostarcza niezbędnych informacji dotyczących aktualnej sytuacji 

dla potrzeb burmistrza i  GZZK, 
� utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami (jednostkami) 

zaangażowanymi w działania, 
� na bieżąco informuje GZZK o realizowanych i planowanych 

działaniach, 
� planuje wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych, 
� planuje wsparcie podmiotów prowadzących działania środkami 

znajdującymi się w magazynie sprzętu ppow 

REFERAT SPRAW 
OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO

POWIATOWE CENTRUM  ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO

CENTRA ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO SĄSIEDNICH 

 GMIN 

LEGENDA: 

OBSZAR DECYZYJNY 

OBSZAR WYMIANY INFORMACJI 

GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE 

PODMIOT WIODĄCY – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE

� kieruje działaniami organów administracji rządowej                    
i samorządowej w związku ze stanem wyjątkowym, 

� określa zakres wsparcia, 
� utrzymuje ciągłą wymianę informacji z organami, 

jednostkami zaangażowanymi w działania oraz RSOiZK 

NA BIEŻĄCO INFORMUJE BURMISTRZA O ROZWOJU 
SYTUACJI – poprzez RSOiZK. 

PODMIOTY WSPOMAGAJĄCE – DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE

� udzielają podmiotowi wiodącemu informacji, prognoz                 
i innych form wsparcia – zgodnie z zapotrzebowaniem, 

� wydają dyspozycje podległym (nadzorowanym) jednostkom 
organizacyjnym o skierowaniu do wsparcia, 

� koordynują działanie podległych (nadzorowanych) 
jednostek, 

� monitorują sytuację, 
� na bieżąco współpracują z podmiotem wiodącym. 

STAROSTA/ WOJEWODABURMISTRZ 
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III. ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE PLANU GŁÓWNEGO 



350 

1. W TYM ZWIĄZANE Z OCHRONĄ INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ (PZK) PROCEDURY REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Numer 
procedury Nazwa procedury Strona 

PZK – 1 
Działanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Krapkowicach podczas zagrożenia 
powodziowego lub wystąpienia powodzi  

353 

PZK – 2 
Działanie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krapkowicach podczas zagrożenia powodziowego lub 
wystąpienia powodzi 

355 

PZK – 3 Działanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach podczas sytuacji kryzysowych 360 

PZK – 4 Działanie Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach podczas sytuacji kryzysowych 364 

PZK – 5 Działanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach podczas pożarów i katastrof budowlanych 369 

PZK – 6 Działanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu podczas skażenia chemiczno-ekologicznego 373 

PZK – 7 Działanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii 375 

PZK – 8 
Działanie TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Opolu, Region SN i nN w Strzelcach Opolskich, podmiotu odpowiedzialnego za 
dostarczanie i dystrybucję energii podczas zakłóceń  w dostawach energii 

379 

PZK – 9 
Działanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu Gazownia w Krapkowicach, 
podmiotu odpowiedzialnego za dostawę i dystrybucję gazu podczas zakłóceń w dostarczaniu gazu 

382 

PZK – 10 
Działanie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach  podczas zakłóceń w dostarczaniu wody (skażenia 
ujęcia wody) 

385 

PZK – 11 Działanie Zarządu Powiatu Krapkowickiego – drogi powiatowe  podczas katastrofy drogowej 387 

PZK – 12 Działanie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu podczas katastrofy drogowej – nie dotyczy gminy 390 

PZK – 13 Działanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu podczas katastrofy drogowej 393 
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Numer 
procedury Nazwa procedury Strona 

PZK – 14 Działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Zakładu Linii Kolejowych w Opolu podczas katastrofy kolejowej 395 

PZK – 15 
Działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krapkowicach podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby 
zwierząt 

396 

PZK – 16 
Działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach  podczas zagrożenia wystąpieniem lub 
wystąpienia choroby   zwierząt 

404 

PZK – 17 Działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Prudniku  podczas zagrożenia 
wystąpieniem     lub wystąpienia organizmu szkodliwego. 

406 

PZK – 18 Działania Nadleśnictwa Strzelce Opolskie   na terenie gminy podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin 409 

PZK – 19 Działania Referatu Organizacyjnego podczas awarii sieci teleinformatycznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach. 410 

PZK – 20 Działanie Komendy Powiatowej Policji  w Krapkowicach  podczas strajków, zamieszek i demonstracji 412 

PZK – 21 
Działania Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej podczas awarii sieci telekomunikacyjnej w urzędzie miejskim w 
sytuacjach kryzysowych  

421 

PZK – 22 
Działania Referatu Organizacyjnego w sytuacji wykrycia w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach naruszenia bezpieczeństwa 
teleinformatycznego. 

422 

PZK – 23 Działania Kryzysowego podczas zagrożenia powodzi Gminnego Zespołu Zarządzania powodziowego lub wystąpienia. 425 

PZK – 24 
Działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Nadzór Wodny w Krakowcach podczas mrozów i opadów 
śniegu. 

427 

PZK – 25 Działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych. 428 
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PZK – 26 Działania Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa podczas zakłóceń w dostawach wody – zatrucie ujęcia wody. 430 

PZK – 27 Działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas katastrofy drogowej 432 

PZK – 28 
Działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas udzielania  pomocy podróżnym uwięzionym w pociągach, w 
pojazdach na drogach publicznych w wyniku intensywnych opadów śniegu i niskich temperatur. 

434 

PZK- 29 
Działanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podczas sytuacji kryzysowych. 

 438 

PZK- 30 
Działanie Ochotniczych Straży Pożarnych podczas sytuacji kryzysowych. 

442 

PZK - 31 
Działanie Straży Miejskiej Zdzieszowicach podczas sytuacji kryzysowych. 

445 

PZK- 33 Działanie Wodociągi i Kanalizacja  Sp. z o.o. w Zdzieszowicach podczas zakłóceń w dostawie wody. 449 
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PZK – 1 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data lipiec  2019 r. 

Nazwa             
dokumentu

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY 
POLSKIE NADZÓR WODNY W  KRAPKOWICACH  PODCZAS 

ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO  
LUB WYSTĄPIENIA POWODZI

Podmiot
opracowujący

PAŃSTWO21  
GOSPODARSTWO 

WODNE                       
WODY POLSKIE 

NADZÓR WODNY W 
KRAPKOWICACH

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Krapkowicach podczas zagrożenia 
powodziowego lub wystąpienia powodzi. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Kierownik Państwowego Gospodarstwa Wodnego  Wody Polskie - Nadzór Wodny w Krapkowicach,  Komendant Powiatowy Państwowej 

Straży Pożarnej, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), Burmistrz, pracownicy Referatu   Spraw Obywatelskich  i 
Zarządzania Kryzysowego  oraz Referat Gospodarki Mieniem i Rolnictwa. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o wystąpieniu           
zagrożenia powodziowego. 

Zrealizowanie                
przyjętych zadań
zarządzania kryzysowego.

� ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 
� ustawa z dnia 25 marca 1995 r. o drogach publicznych; 
� ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Monitorowanie zagrożenia powodziowego. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniu i warunkach                         
hydrologicznych z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu / Nadzór 
Wodny w Krapkowicach , Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

� Kierownik Nadzór Wodny w 
Krapkowicach PGW              
Wody Polskie lub upoważniony              
pracownik Nadzoru Wodnego                     
w Krapkowicach, 

� Pracownicy  Referatu Spraw 
Obywatelskich  i  ZK 

� Referat Gospodarki Mieniem i 
Rolnictwa 

W przypadku ostrzeżenia o wysokim stanie wody lub o nadejściu fali powodziowej na rzekach powiatu                           
krapkowickiego skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych               
szczegółowych informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań. 

2.   Przekazywanie informacji sytuacji na rzekach do PCZK. 

3. Udział w posiedzeniach Gminnego  Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

4.   Przygotowanie sił i sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym na wypadek zagrożenia. 
� Referat Gospodarki Mieniem i 

Rolnictwa 

5.   Wzmacnianie skarp, brzegów rzek na zagrożonym terenie, udrażnianie koryt rzek i innych urządzeń wodnych. 

� Kierownik Nadzór Wodny w 
Krapkowicach PGW              
Wody Polskie lub upoważniony              
pracownik Nadzoru Wodnego                     
w Krapkowicach 

4. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracyjnych (rzeki, kanały, skarpy, brzegi). 
� Kierownik Nadzór Wodny w 

Krapkowicach PGW              
Wody Polskie lub upoważniony              
pracownik Nadzoru Wodnego                     
w Krapkowicach 

5. Realizacja wielozadaniowych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych, zwiększanie naturalnej retencji dolin 
rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego utrzymania rzek. 
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PZK – 2 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa           
dokumentu

DZIAŁANIA  
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ                    

W KRAPKOWICACH 
PODCZAS ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO  

LUB WYSTĄPIENIA POWODZI

Podmiot          
opracowujący

PAŃSTWOWY 
POWIATOWY 

INSPEKTOR SANITARNY 
W KRAPKOWICACH 

.      Cel procedury 
         Określenie sposobu i zasad działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach podczas zagrożenia powodziowego                              

lub wystąpienia powodzi.   

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach  (PPIS)/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach 

(PSSE), Burmistrz, pracownicy  Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego.                   . 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zagrożenia  
sanitarno-epidemiologicznego 
w czasie powodzi. 

   Działania  
Powiatowej Stacji   
Sanitarno-
Epidemiologicznej              
w Krapkowicach 

� ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
� ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi; 
� ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej;           
� ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym      

odprowadzaniu ścieków; 
� rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody          

przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
� ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia;  
� ustawa 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i mieszaninach.
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

I ETAP – ZAGROŻENIE POWODZIOWE NA TERENIE GMINY

1. Uruchomienie  Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej                    
w Krapkowicach w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego 

� PPIS 
� PSSE 

� Pracownicy  Referatu Spraw 
Obywatelskich  i  ZK 

� Burmistrz  

2. Ocena napływających meldunków o stanach poziomu wód w rzekach, pod kątem zagrożenia powodziowego. 

3. Ustalenie potrzeb w zakresie użycia środków dezynfekcyjnych, ich ilości i źródeł zaopatrzenia. 
Uaktualnienie adresów firm przeprowadzających dezynfekcję, dezynsekcję i deratyzację. 

4. Objęcie nadzorem osób będących nosicielami drobnoustrojów mogących stanowić zagrożenie w razie           
wystąpienia  powodzi. 

5. Określenie potrzeb w zakresie wykonania szczepień ochronnych osób narażonych na zakażenie, ich ilości                  
i źródeł zaopatrzenia.  
Wytypowanie zakładów opieki zdrowotnej do przeprowadzania masowych szczepień przeciwepidemicznych,  
na terenach gmin powiatu zagrożonych powodzią. 

6. Skontrolowanie stanu sanitarno-higienicznego obiektów wyznaczonych do ewentualnej ewakuacji ludności             
z terenów zatopionych. 

7. Monitorowanie rozwoju sytuacji i składanie bieżących meldunków Burmistrzowi, Staroście Krapkowickiemu                
i Opolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
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II ETAP – DZIAŁANIA W CZASIE POWODZI

1. Uruchomienie Stałego Dyżuru  

� PPIS 
� PSSE 

2. Analiza informacji o miejscach i rozmiarach zatopień, pod kątem bezpieczeństwa ujęć wody do picia, sklepów, 
magazynów i hurtowni spożywczych, sklepów, magazynów i hurtowni środków ochrony roślin, środków 
chemicznych, podmiotów leczniczych, placówek oświatowo-wychowawczych i innych. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

3. Monitorowanie aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu krapkowickiego - na podstawie 
zgłoszeń otrzymywanych od lekarzy o podejrzeniach lub rozpoznanych zakażeń lub chorób zakaźnych, 
prowadzenie dochodzeń  epidemiologicznych oraz informowanie ludności o zagrożeniach. 

� PPIS 
� PSSE 
� Burmistrz  

4. Monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia – nadzór nad ujęciami wody, nad dystrybucją wody 
dla mieszkańców, pobranie próbek wody  do badań laboratoryjnych  z sieć wodociągowej,  cystern  i innych 
opakowań oraz informowanie ludności o jakości wody. 

5. Monitorowanie jakości zdrowotnej środków spożywczych - kontrola sklepów, magazynów i hurtowni 
spożywczych, zakładów produkujących żywność,  pobranie  próbek żywności do badań mikrobiologicznych  i 
chemicznych oraz informowanie ludności. 

6. Ocena stanu sanitarno – higienicznego  miejsc pobytu ewakuowanej ludności  oraz zasad organizacji 
dystrybucji wody, żywności i środków higienicznych. 

7. Zbieranie zapotrzebowań, zamawianie i dystrybucje szczepionek, zgodnie z aktualną sytuacją 
epidemiologiczną  i wskazaniami Ministra Zdrowia. 

8. Weryfikowanie  osób skierowanych do szczepień ochronnych. 

9. Nadzór na nad  przeprowadzaniem szczepień przeciwepidemicznych. 

10. Przekazywanie  środków dezynfekcyjnych pozyskanych z Bazy Rezerw Materiałowych oraz nadzór nad                               
wykonywaniem zabiegów dezynfekcyjnych.  

11. Prowadzenie akcji oświatowej wśród ludności o postępowaniu w przypadku wystąpienia zagrożeń      
sanitarnych.

12. Składanie bieżących meldunków o podejmowanych działaniach do:  Burmistrza, Opolskiego Państwowego          
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. 

13. Wnioskowanie do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o podejmowanie decyzji  
w sprawach, w których Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie ma kompetencji. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

III ETAP – DZIAŁANIA PO POWODZI

1.   Wydawanie komunikatów o przydatności  wody do spożycia na podstawie przeprowadzonych badań  
mikrobiologicznych i chemicznych. 

� PPIS 
� PSSE 
� Burmistrz 

2.   Przekazywanie informacji o czynnościach, jakie należy podjąć przed przystąpieniem do ponownego   
      użytkowania sklepów, hurtowni, podmiotów leczniczych, obiektów oświatowo-wychowawczych,           
      obiektów użyteczności publicznej oraz lokali mieszkalnych.  

3.   Dopuszczanie wybranych obiektów użyteczności publicznej do ponownego użytkowania.        

4.  Pobieranie środków spożywczych do badań mikrobiologicznych  i chemicznych oraz wydawanie      
      komunikatów  o ich przydatności do spożycia. 

5.   Pobieranie próbek wody do picia  do badań  mikrobiologicznych i chemicznych ze  studni indywidualnych (po 
przeprowadzeniu przez właścicieli czyszczenia i dezynfekcji) oraz  informowanie odbiorców  o wynikach badań

6.   Prowadzenie działań edukacyjnych wśród ludności w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażeń i 
chorób zakaźnych. 

7.  Dokonanie końcowej oceny sytuacji epidemiologicznej i sporządzenie sprawozdania z przebiegu                         
podejmowanych działań. 

8.   Złożenie końcowego  meldunku o podejmowanych działaniach Burmistrzowi, Staroście Krapkowickiemu,                   
Opolskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
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PZK – 3 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa             
dokumentu

DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KRAPKOWICACH 

 PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH

Podmiot             
opracowujący

KOMENDA POWIATOWA  
PAŃSTOWEJ STRAŻY             

POŻARNEJ  
W KRAPKOWIACH  

I. Cel procedury 
Określenie sposobu działania jednostek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  podczas: 
1) zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi; 
2) pożarów; 
3) huraganowych wiatrów i trąb powietrznych; 
4) suszy i upałów; 
5) skażenia chemiczno-ekologicznego; 
6) wystąpienia zdarzeń radiacyjnych; 
7) zagrożenia epidemicznego i epidemii; 
8) zakłóceń w dostawach gazu – wybuchu gazu; 
9) zakłóceń w dostawach wody – awaria sieci wodno-kanalizacyjnej; 
10) katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, Burmistrz, pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich i ZK, 
           Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego  (PZZK). 
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III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o zagrożeniu    
wystąpieniem lub wystąpienie 
powodzi. 

Zrealizowanie przyjętych 
zadań zarządzania           
kryzysowego.

� ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej; 
� ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ; 
� ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 
� rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r.                    

w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gaśniczego;  

� ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Monitorowanie zagrożenia powodziowego. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniu i warunkach 
hydrometeorologicznych. 

� Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej. 

2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił w celu zebrania dodatkowych szczegółowych informacji związanych             
ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu zdarzenia. 

3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją. 

4. Przedstawienie Burmistrzowi przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji zadań przez siły Państwowej 
Straży Pożarnej i OSP gminy Zdzieszowice. 

� Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, 

� Burmistrz, 
� pracownicy Referatu Spraw 

Obywatelskich  i ZK 
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5. Wyposażenie w sprzęt ochrony osobistej, przygotowanie własnych obiektów na wypadek zagrożenia. 

� Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, 

6. Podjęcie działań zgodnie z „Planem Ratowniczym Powiatu Krapkowickiego ” i jego procedurami                           
– zgodnie z przyjętą decyzją: 

1) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia włączenie 
lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo zagrożonych                    
lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników; 

2)  priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych                                
lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

3) przygotowanie dróg ewakuacja i zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników; 

4) likwidacja zagrożeń związanych z pożarem; 

5) likwidacja zagrożeń związanych z huraganowymi wiatrami, w tym szczególnie: 
a) usuwanie połamanych drzew, 
b) zabezpieczanie zerwanych połaci dachowych; 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

6) likwidacja zagrożeń powodziowych – w tym: 
a) pompowanie wody z zalanych terenów i obiektów, 
b)  pomoc w zabezpieczaniu skarp i brzegów rzek w powiecie; 

� Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, 

7) likwidacja zagrożeń związanych ze skażeniem chemiczno-ekologicznym, a w szczególności: 
a) ewakuacja i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz środowiska i mienia przed skutkami 

bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne, 
b) stawianie zapór na zbiornikach, ciekach lub akwenach zagrożonych skutkami rozlania substancji 

niebezpiecznych, 
c) prowadzenia czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej; 

8) współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących; 

9) współudział w prowadzeniu akcji kurierskiej na rzecz zapewnienia przekazywania informacji, danych, 
wiadomości, zwłaszcza w odniesieniu do dostarczania tych informacji do stosownych podmiotów biorących 
udział w realizacji zadań zarządzania kryzysowego. 

7. Udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

8. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców. 
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PZK – 4 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa           
dokumentu

DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI 
 PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

Podmiot             
opracowujący

KOMENDA POWIATOWA   
POLICJI                        

W KRAPKOWICACH 

I.      Cel procedury 

Określenie sposobu działania Komendy Powiatowej Policji  podczas: 

1) zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi; 
2) pożarów; 
3) huraganowych wiatrów i trąb powietrznych; 
4) mrozów i opadów śniegu; 
5) suszy i upałów; 
6) skażenia chemiczno-ekologicznego; 
7) wystąpienia zdarzeń radiacyjnych; 
8) zagrożenia epidemicznego i epidemii; 
9) zakłóceń w dostawach energii cieplnej; 
10) katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

         Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach/ Burmistrz, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Zarząd Powiatu 
Krapkowickiego – drogi powiatowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
Oddział w Głubczycach, Komendant    Wojskowej Komendy Uzupełnień w Opolu, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK), 
pracownicy Referatu  Spraw  Obywatelskich i ZK.
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III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o zagrożeniu  
wystąpienia lub wystąpienie 
powodzi. 

Zrealizowanie przyjętych 
zadań zarządzania  
kryzysowego.

� ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji; 
� ustawa  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 
� ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 
� ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej; 
� ustawa  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym; 
� ustawa  z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej; 
� ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 
� ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 
�  ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni  

         palnej; 
� dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk               

żywiołowych; 
� rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. w sprawie wykonania art. 5             

dekretu o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych; 
� rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2001 r.  

w sprawie sposobu udzielania przez Policję lub Straż Graniczną pomocy lub                 
asysty organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynności               
egzekucyjnych; 

� rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r.  
w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu                                  
ratowniczo-gaśniczego; 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o zagrożeniu  
wystąpienia lub wystąpienie 
powodzi. 

Zrealizowanie przyjętych 
zadań zarządzania  
kryzysowego.

� „Plan działania Komendanta Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia                
katastrofy lub awarii technicznej”. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjmowanie komunikatów o zagrożeniach i warunkach hydrometeorologicznych. Monitorowanie zagrożeń.  

� Komendant Powiatowy Policji. 
2. Skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących  w służbie w celu zebrania dodatkowych szczegółowych               

informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań na miejscu zdarzenia. 

3. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją. 

4. Przedstawienie Burmistrzowi przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji stosownych zadań przez siły 
Policji powiatu krapkowickiemu. 

� Komendant Powiatowy Policji, 
� Burmistrz, 

5. Podjęcie współdziałania poprzez Komendanta Powiatowego Policji, w tym z:

� Komendant Powiatowy Policji 
� PZZK, GZZK, 
� Szef PCZK, 
� Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny, 
� Powiatowy Lekarz Weterynarii 
� jednostki systemu Państwowego 

Ratownictwa Medycznego 

1) zespołami zarządzania kryzysowego powiatu i gmin w zakresie: 
a) wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach, 
b) uzgadniania zadań w sytuacji prowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt i mienia (drogi ewakuacji, punkty 

zbiórek, miejsca rozmieszczenia ewakuowanej ludności i mienia, miejsca rozmieszczenia punktów            
pomocy humanitarnej), 

c)  proponowania wprowadzenia przez właściwe organy administracji publicznej przepisów porządkowych                           
na określonym terenie, 

d) informowania o posiadanych siłach i środkach oraz realizowanych przez nie zadaniach, 
e) uzgadnianie wspólnej polityki informacyjnej;

2) jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie: 
a) uzgadniania i zabezpieczania tras przejazdu karetek pogotowia do miejsc zagrożonych, 
b) wymiany informacji o potrzebach udzielania pomocy przez służbę zdrowia w nagłych wypadkach,

3) organami administracji wojskowej w zakresie: 

a) organizowania i prowadzenia wspólnych patroli prewencyjnych z Żandarmerią Wojskową, 
b) wymiany informacji o przegrupowaniach wojsk i potrzebach odnośnie zabezpieczenia ich przemieszczenia; 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

4) Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w zakresie: 
a) uzgadniania dróg dojazdu sił ratowniczych, dróg ewakuacji ludzi i mienia, 
b) pomocy w egzekwowaniu poleceń wydanych przez kierującego akcją ratowniczą dotyczących ewakuacji 

mieszkańców z zagrożonych rejonów, usunięcie pojazdów lub innego sprzętu utrudniającego prowadzenie 
działań, 

c) wymiany informacji o ofiarach i osobach zaginionych;

� Komendant Powiatowy Policji, 
� Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej, 
� Zarządu Powiatu 

Krapkowickiego – drogi 
powiatowe,  

� Kierownik Rejonu  Dróg 
Krajowych i Autostrad                        
w Opolu – Oddział Terenowy w 
Głubczycach,

� Komendant Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Opolu. 

5) zarządcami dróg w zakresie: 
a) uzgadniania objazdów rejonów zagrożonych oraz ich oznakowanie, 
b) wymiany informacji na temat nieprzejezdnych odcinków dróg oraz sposobu ich zamknięcia, 
c)  wymiany informacji o sytuacji na drogach oraz informowania użytkowników dróg za pośrednictwem środków 

masowego przekazu; 

6) Strażą Graniczną w zakresie: 
a) wymiany informacji o sytuacji mającej wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

� Komendant Powiatowy Policji, 
� Placówka  Straży Granicznej              

w Opolu.

6. Realizacja szczegółowych zadań – zgodnie z przyjętą decyzją oraz „Planem działania Komendanta 
Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia katastrofy lub awarii technicznej”, a w tym: 

� Komendant Powiatowy Policji, 
� (ewentualnie siły wsparcia). 

1) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz      
w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, a także w miejscach pracy punktów medycznych, 
punktów zbiórek poszkodowanych 

2) zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczenie oraz organizowanie objazdów;  

3) wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych – identyfikacja ofiar 
śmiertelnych zdarzeń;
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 IV. Opis postępowia

4) wsparcie ewentualnej ewakuacji poszkodowanej ludności albo ludności, której zagraża bezpieczeństwo utraty 
życia lub zdrowia, ochrona mienia wyewakuowanej ludności;

Przedsięwzięcia Wykonawcy

5) udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych; 

� Komendant Powiatowy Policji, 
� (ewentualnie siły wsparcia). 

6) proponowanie wprowadzenia przez właściwe organy administracji publicznej przepisów porządkowych                     
na określonym terenie; 

7) zabezpieczanie wprowadzonych działań interwencyjnych. 

8) współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących; 

9) współudział w prowadzeniu akcji kurierskiej na rzecz zapewnienia przekazywania informacji, danych, 
wiadomości, zwłaszcza w odniesieniu do dostarczania tych informacji do stosownych podmiotów biorących 
udział w realizacji zadań zarządzania kryzysowego. 

7. Udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

� Komendant Powiatowy Policji. 

8. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych wykonawców. 
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PZK – 5 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data lipiec  2021 r. 

Nazwa            
dokumentu

DZIAŁANIA POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU                
BUDOWLANEGO PODCZAS  

POŻARÓW I KATASTROF BUDOWLANYCH 

Podmiot            
opracowujący

POWIATOWY 
INSPEKTOR          
NADZORU  

BUDOWLANEGO 
W KRAPKOWICACH

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego po pożarze, w wyniku którego obiekt budowlany  
może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia lub środowiska. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach/ Burmistrz,  Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, 
 Komendant Powiatowy Policji, pracownicy  Referatu Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego..  

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Otrzymanie informacji                      
o pożarze w wyniku którego 
mogły ulec uszkodzeniu  
elementy konstrukcyjne  
obiektu. 

Działania zmierzające  
do usunięcia zagrożenia 
bezpieczeństwa  
użytkowników obiektu  
budowlanego,  
bezpieczeństwa mienia 
lub środowiska. 

� ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  
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IV. Opis postępowania 

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o wystąpieniu zagrożenia.  

� Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

2. Sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru budowlanego – WINB lub PINB w zależności od rodzaju 
zagrożonego/ych obiektu/ów budowlanego. 

3. Rozpoznanie, analiza i prognozowanie możliwości wystąpienia zagrożeń. 

       POŻAR 
1. W przypadku stwierdzenia, że obiekt/y budowlany/e może/gą zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia 

organ nakazuje, w drodze decyzji, usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości, określając termin wykonania tego 
obowiązku. W decyzji tej, organ może zakazać użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości. Decyzja o zakazie użytkowania obiektu z powodu na występujące zagrożenie życia ludzi, 
bezpieczeństwa mienia bądź środowiska podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie (art. 61 ust 1 
Pb). 

2. W razie stwierdzenia potrzeby opróżnienia w całości lub w części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio 
grożącego zawaleniem, organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany: 

1)  nakazać, w drodze decyzji, na podstawie protokołu oględzin, właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego 
opróżnienie lub wyłączenie w  określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; 

2)  przesłać decyzję obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych; 

3)  zarządzić: 
a) umieszczenie na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz o zakazie jego 

użytkowania, 
b) wykonanie doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,                            z  

określeniem technicznie uzasadnionych, terminów ich wykonania (art. 68 Pb).

3. W razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, 
właściwy organ zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków 
zabezpieczających. 
Do zastosowania ww. środka upoważnione są również organy Policji i Państwowej Straży Pożarnej. W przypadku podjęcia 
takich działań organy te winny  niezwłocznie zawiadomić właściwy organ nadzoru                budowlanego. 

� Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego,  

� Komendant Powiatowy Policji,  
� Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z wydanych decyzji. 
� Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

KATASTROFA BUDOWLANA 

1. Nawiązanie współpracy w celu wymiany informacji z organem administracji publicznej i innymi instytucjami, 
właściwymi w sprawach ratownictwa technicznego i chemicznego. 

� Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

2. Kontrola  i egzekwowanie działania kierownika budowy, właściciela  lub zarządcy obiektu budowlanego          
dotycząca czynności polegających na doraźnej pomocy poszkodowanym, rozszerzeniu się jej skutków oraz 
miejsca katastrofy przed zmianami uniemożliwiającymi prowadzenie postępowania wyjaśniającego. 

3. Uzgodnienie zadań w zakresie prowadzenia działań na miejscu zdarzenia. 

� Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego,  

� Komendant Powiatowy Policji,  
� Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej. 

4. Niezwłocznie powiadomić o zaistniałej katastrofie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

� Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

5. Wszczęcie postępowania wyjaśniające. 

6. Niezwłoczne podjęcie działań określonych przepisami rozdziału 7 (Katastrofy budowlane) ustawy Prawo       
budowlane, w tym: 

1) sporządzenie 1 części wstępnej ankiety katastrofy budowlanej i przekazanie jej  do Wojewódzkiego            
Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB), dokonanie wpisu o zaistniałej katastrofie do prowadzonego      
przez WINB Rejestru Katastrof Budowlanych (RKB);

2) powołanie komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej (skład komisji                      
w zależności od rodzaju i charakteru obiektu budowlanego który uległ katastrofie; 

� Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

3) wydanie decyzji określającej zakres i termin wykonania niezbędnych robót zabezpieczeń oraz wyznaczenie 
terminu wykonania decyzji. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

7. Po zakończeniu działań komisji sporządzić drugą część ankiety katastrofy budowlanej oraz przesłać ją do 
WINB, jak też uzupełnić w systemie RKB dane dotyczące II części ankiety.

� Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego. 

UWAGI: 

1. Po zakończeniu postępowania właściciel, zarządca obiektu niezwłocznie podejmuje działania w celu usunięcia 
skutków katastrofy.

2. Po upływie terminu decyzji ww. sprawdzić jej wykonanie i – w przypadku nie wykonania decyzji lub nadmiernej 
zwłoki w jej wykonaniu – zapewnić jej wykonanie na koszt zobowiązanego.

3. Zabezpieczyć dokumenty dotyczące obiektu budowlanego, takie jak: dokumentacja budowy, opracowania    
projektowe dotyczące obiektu, książka obiektu budowlanego z załącznikami
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PZK – 6 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa               
dokumentu

DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU 
 OCHRONY ŚRODOWISKA PODCZAS SKAŻENIA  

CHEMICZNO-EKOLOGICZNEGO

Podmiot            
opracowujący

WOJEWODZKI 
INSPEKTOR 
OCHRONY 

ŚRODOWISKA  
W OPOLU

PROCEDURA WOJEWÓDZKA UZGODNIONA PRZEZ WBiZK OUW

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu postępowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska podczas skażenia chemiczno-ekologicznego. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ)/Wojewoda Opolski, Marszałek Województwa Opolskiego, Opolski Komendant                
Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego (WBiZK), Kierownik Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK). 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie skażenia  
chemiczno-ekologicznego. 

Usunięcie skutków 
skażenia  
chemiczno-ekologicznego.

� ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska; 
� ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska ; 
� „Plan działania Opolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska   

na wypadek poważnej awarii”. 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o wystąpieniu poważnej awarii przemysłowej, weryfikacja informacji.  � Kierownik WCZK. 

2. Powiadomienie o otrzymaniu informacji o awarii Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Komendę 
Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej. Przyjęcie Informacji przez WIOŚ.  

� Kierownik WCZK, 
� Opolski Inspektor Ochrony     

Środowiska.  

3. Podjęcie działań poprzez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (oględziny miejsca zdarzenia,      
pobór prób wody, badania wody), zastosowanie środków niezbędnych do usunięcia skutków awarii skażenia 
określenie w szczególności związanych z tym obowiązków organów administracji i podmiotów korzystających 
ze środowiska.  

� Opolski Inspektor Ochrony    
Środowiska. 

4. Wstępna ocena szkód powstałych w wyniku awarii. 

5. Uzgodnienie z przedstawicielami władz samorządowych sposobu i miejsca czasowego gromadzenia        
ewentualnych odpadów powstałych w wyniku akcji ratowniczej, zakres ewentualnej rekultywacji. 

6. Przygotowanie i przekazanie wstępnej informacji Wojewodzie. � Kierownik WCZK. 

7. Stosownie do przebiegu akcji ratowniczej – okresowe przekazywanie Marszałkowi Województwa informacji        
o przebiegu usuwania awarii i jej skutków, w tym informacji o zakończeniu likwidacji jej skutków       
- w formie pisemnej. 

� Opolski Inspektor Ochrony     
Środowiska, 

� Dyrektor WBiZK,  
� Kierownik WCZK. 
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PZK – 7 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa             
dokumentu

DZIAŁANIA 
 POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ                  

W KRAPKOWICACH 
PODCZAS ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO I EPIDEMII

Podmiot             
opracowujący

PAŃSTWOWY 
INSPEKTOR SANITARNY 

W KRAPKOWICACH  

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu i zasad działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach podczas zagrożenia epidemicznego i 

epidemii.  

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
          Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach  (PPIS)/ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach 
(PSSE) 
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.III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie  
zagrożenia  
epidemicznego                 
i epidemii. 

Działania                  
Państwowego             
Powiatowego  
Inspektora                    
Sanitarnego

� ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
� ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób                  

zakaźnych u ludzi;
� ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej;                                               
� ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska; 
� ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 
� ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych; 
� rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody                

przeznaczonej do spożycia przez ludzi ;                                                                            
� rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października   2017 r. w sprawie szczególnego 

sposobu   postępowania z odpadami medycznymi; 
� rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu                                

przechowywania zwłok i szczątków; 
� rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób                 

zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego                         
postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby; 

� rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania                           
ze zwłokami i szczątkami ludzkimi; 

� rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania zezwoleń       
na przewóz zwłok i szczątków ludzkich; 

� rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r.  w sprawie warunków  i sposobu       
przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne          
państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. 



377 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

I. Etap – działania zapobiegawcze 

1. Wzmożenie nadzoru nad zgłaszaniem zakażeń, zachorowań i podejrzeń zachorowań  na choroby          
zakaźne do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach . 

� PPIS 
� PSSE 

2. Ustalenie i wdrożenie zasad  natychmiastowego przekazywania przez pracowników informacji o wystąpieniu 
zakażeń, zachorowań i podejrzeń zachorowań  na choroby zakaźne  bezpośrednim przełożonym. 

3. Bieżące monitorowanie sytuacji epidemiologicznej i podejmowanie stosownych działań przeciwepidemicznych.

4. Współpraca z oddziałami zakaźnymi i innymi podmiotami leczniczymi.  

5. Prowadzenie szeroko zakrojonych akcji  informacyjnych dla ludności dotyczącej profilaktyki zakażeń                  
i zachorowań na choroby zakaźne. 

II. Etap- detekcja – rozwiniecie działań przeciwepidemicznych 

1. Analiza i weryfikacja otrzymywanych zgłoszeń  o przypadkach zakażeń i zachorowań/podejrzeń na choroby 
zakaźne – przekazywanie informacji w tym zakresie, m.in. do OPWIS, GIS, Narodowy Instytut Zdrowia                    
Publicznego, Państwowy Zakład Higieny.

� PPIS 
� PSSE 

2. Wstępne określenie obszaru możliwego skażenia biologicznego. 

3. Wytypowanie pracowników do działań przeciwepidemicznych i  ich przeszkolenie. 

4. Prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego, w tym  ustalenie osób narażonych, osób z kontaktu oraz                
ustalenie dalszego sposobu  postępowania ( np. hospitalizacja, izolacja, zastosowanie chemioprofilaktyki). 

5. Pobranie i przekazywanie do laboratorium  próbek do badań mikrobiologicznych (np. materiał biologiczny                     
od pacjentów, żywność, woda). 

6. Stałe monitorowanie zgłoszeń kolejnych przypadków chorób zakaźnych i czynne wyszukiwanie wśród nich 
nowych przypadków z podobnymi objawami. 

7. Wstępne określenie możliwości przeprowadzania szczepień ochronnych  wśród określonych grup osób        
narażonych na zakażenie w porozumieniu z OPWIS. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

8. Dystrybucja preparatów szczepionkowych do wyznaczonych punktów szczepień. 

� PPIS 
� PSSE 

9. Weryfikowanie list osób wyznaczonych do szczepień ochronnych i nadzorowanie ich przeprowadzenia.  

10. Prowadzenie ciągłej akcji informacyjnej dla ludności o sposobach zapobiegania szerzeniu się zakażeń. 

11. Nadzorowanie przeprowadzania zabiegów dezynfekcyjnych lub/i deratyzacyjnych. 

12. Wnioskowanie do Starosty Krapkowickiego/ Burmistrza / Wójta o wydanie decyzji, w sprawach, w których            
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie posiada kompetencji. 

13. Bieżące przekazywanie meldunków sytuacyjnych do: OPWIS , Starosty Krapkowickiego oraz właściwego            
Burmistrza. 

III. Etap – działania po epidemii – zwinięcie działań przeciwepidemicznych 

1. Nadzór nad realizacją zaleceń wydanych w ramach prowadzonych działań przeciwepidemicznych.  

� PPIS 
� PSSE 

2. Dokonanie analizy i oceny przebiegu epidemii (m.in. źródło zakażenia, drogi szerzenia, zapadalność,        
śmiertelność, ...). 

3. Sporządzenie i przekazanie końcowego meldunku z działań przeciwepidemicznych do OPWIS , Starosty 
Krapkowickiego, oraz właściwego Burmistrza. 
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PZK – 8 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa       
dokumentu

DZIAŁANIA TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ W OPOLU, 
REGION SN i nN   STRZECE OPOLSKIE 

PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA DOSTARCZANIE
I DYSTRYBUCJĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ PODCZAS ZAKŁÓCEŃ                  

W JEJ DOSTARCZANIU

Podmiot            
opracowujący

TAURON 
DYSTRYBUCJA S.A. 

Odział w Opolu  
Region SNinN  

 W STRZELCACH 
OPOLSKICH

PROCEDURA WOJEWÓDZKA UZGODNIONA PRZEZ WBiZK OUW

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu działania podmiotów odpowiedzialnych za dostarczanie i dystrybucję energii elektrycznej podczas zakłóceń w jej 

dostarczaniu: 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Dyrektor TAURON Dystrybucja S.A. w Opolu , Region SN i nN w Strzelcach Opolskich, Dyżurny Oddziałowej Dyspozycji Ruchu (ODR);  
Burmistrz, pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich i ZK. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Otrzymanie informacji                     
o zakłóceniach 
dostarczaniu energii 
elektrycznej

Usunięcie przyczyn           
zakłóceń w dostarczaniu 
energii elektrycznej. 

� ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; 
� ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 
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IV. Opis postępowania   

 Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji  o zakłóceniach w dostarczaniu energii elektrycznej od odbiorców energii elektrycznej lub 
PCZK. Przekazanie informacji o zaistniałej awarii i potencjalnych skutkach dla odbiorców i/lub wytwórców. 

� Pogotowie Energetyczne  
� Burmistrz, 
� Dyrektor Oddziału w Opolu, 

Region SN i nN Strzelce 
Opolskich

� Dyżurny ODR  
� pracownicy Referatu             

Spraw Obywatelskich i ZK 

� Przeprowadzenie oceny zdarzenia awaryjnego. Monitorowanie powstałej sytuacji. 

3. Udostępnienie możliwości indywidualnego zasilania obiektów wysokiej preferencji poprzez system przełączeń 
sieciowych. 

4. Sprawowanie nadzoru nad technicznym działaniem sprawnej części sieci w zakresie: 
1) sprawności technicznej; 
2) bazy referencyjnej użytkowników; 
3) danych  o stanie przełączeń; 
4) wykazu podmiotów o szczególnym znaczeniu. 

5. Sprawdzanie stopnia realizacji ustalonego planu zasilania awaryjnego i dokonanie przełączeń w systemie 
sprawnej sieci energetycznej.  

� Dyrektor Oddziału w Opolu 
� Dyżurny ODR 

6. Zorganizowanie pomocy w usuwaniu skutków zerwania linii energetycznych. 
� Burmistrz 
� Dyrektor WBiZK OUW. 

7. Współdziałanie z Burmistrzem w zakresie: 
1) oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania w obiektach preferencyjnych;  
2) skatalogowania istniejących typów podłączeń w instytucjach wymagających zapasowych źródeł zasilania 

energetycznego; 
3) pozyskania dodatkowych agregatów zasilających z terenów nie objętych awariami energetycznymi                         

w województwie opolskim oraz z innych województw 

� Burmistrz, 
� Dyrektor Oddziału w Opolu, 

Region SN i nN Strzelce 
Opolskie,

� WCZK w Opolu. 
8. Dokonanie rozdziału pozyskanych zapasowych źródeł zasilania energetycznego w zależności od wymaganej 

lub niezbędnej mocy (kW). 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

9. Zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń zapasowych źródeł zasilania z uwzględnieniem                 
podłączeń nieżywotnych obwodów. 

� Dyrektor Oddziału w Opolu 
Dyżurny ODR 

10. Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie: 

1) zorganizowania zastępczego zasilania jak największej grupie operatorów telefonii komórkowej (centrali 
oraz stacji przekaźnikowych); 

2) zorganizowania punktów dla ludności z możliwością ładowania telefonów komórkowych w celu                     
podtrzymania systemu informacyjnego i ratownictwa 

� Dyrektor Oddziału w Opolu, 
Region SN i nN Strzelce 
Opolskich,

� Burmistrz 

11. Działania naprawcze na uszkodzonych sieciach energetycznych zgodnie z podziałem kompetencji                                  
operatywnych. � Kierownik Rejonu Wykonawstwa 

Sieci SN i NN w Opolu, 
� Dyrektor Oddziału w Opolu 12. Przekazanie informacji do Burmistrza (poprzez służbę dyżurną Referatu Spraw Obywatelskich i Obrony 

Cywilnej o odtworzeniu systemu zasilania energetycznego w gminie. 



382 

PZK – 9 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa           
dokumentu

DZIAŁANIE POLSKIEJ SPÓŁKI GAZOWNICTWA SP. Z O.O. ODDZIAŁ 
ZAKŁAD GAZOWNICZY W OPOLU,GAZOWNIA  W KRAPKOWICACH 

PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO 
ZA DOSTARCZANIE  I DYSTRYBUCJĘ GAZU 

PODCZAS ZAKŁÓCEŃ W DOSTARCZANIU GAZU

Podmiot          
opracowujący

POLSKA SPÓŁKA             
GAZOWNICTWA 

Sp. z o.o. ODDZIAŁ 
ZAKŁAD 

GAZOWNICZY                                        
W OPOLU 

GAZOWNIA                          
W KRAPKOWICACH

I.     Cel procedury 
Określenie sposobu działania Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Gazownia w Krapkowicach  
podczas zakłóceń w dostarczaniu gazu. 

II.    Lider/ Uczestnicy procedury 
Dyrektor Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział  Zakład Gazowniczy w Opolu, Kierownik Gazowni w Krapkowicach,  brygady 
pogotowia gazowego, Burmistrz, pracownicy Referatu Spraw  Obywatelskich i ZK, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, 
Komendant Powiatowy Policji. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o zakłóceniach                
w dostawach gazu. 

Usunięcie przyczyny oraz 
skutków zakłócenia               
dostaw gazu. 

� ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie zgłoszenia o zakłóceniach w dostawach gazu od pracowników  Referatu Spraw Obywatelskich 
i Zarządzania Kryzysowego, Komendy Powiatowej Policji lub Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej. 

� Dyspozytor Pogotowia 
Gazowego w Opolu, Gazownia 
Krapkowice 

� Burmistrz,  
� pracownicy Referatu  Spraw 

Obywatelskich  i ZK 

2. Wysłanie osobiście lub poprzez Dyspozytora Pogotowia Gazowego w Krapkowicach brygad pogotowia 
gazowego w rejon zdarzenia. W przypadku zdarzenia o rozległym zasięgu i znacznych skutkach  powiadamia 
Dyrektora Polskiej Spółki Gazownictwa, Oddział Gazowniczy Zakład w Opolu. 

� Dyspozytor Pogotowia 
Gazowego w Opolu,  

� Gazownia Krapkowice 

3. Udział w posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – w przypadku zagrożenia 
mającego rozległy zasięg i mogący wywołać znaczne skutki. 

� Dyrektor Polskiej Spółki 
Gazownictwa sp. z o.o. Oddział 
Zakład w Opolu, 

� Kierownik Gazowni w 
Krapkowicach 

� GZZK 

4. Podjęcie współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Powiatowej Policji, 
pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich i ZK w  zakresie wymiany informacji, udostępniania jednostkom KP 
PSP posiadanego sprzętu specjalistycznego i prowadzenia ewakuacji z obszarów zagrożonych. 

� Dyspozytor Pogotowia 
Gazowego w Opolu 

� pracownicy Referatu  Spraw 
Obywatelskich  i ZK  
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

5. Realizacja zadań zmierzających do usunięcia przyczyn, a także skutków zakłóceń w dostarczaniu gazu: 
w szczególności  

� Dyspozytor Pogotowia 
Gazowego  w Krapkowicach, 

� brygady pogotowia gazowego, 
� służby, inspekcje i straże, 
� Burmistrz, 
� pracownicy Referatu  Spraw 

Obywatelskich  i ZK 

1) zabezpieczenie miejsc awarii na sieciach gazowych; 

2) usuwanie nieszczelności i awarii na gazomierzach i reduktorach;  

3) odcięcie dopływu gazu do instalacji wewnętrznych odbiorców; 

4) prowadzenie kontroli sieci gazowej zakwalifikowanej do I kat. Zagrożenia gazowego; 

5) ratowanie ludzi i mienia; 

6) prowadzenie prac zmierzających do naprawy urządzeń, które uległy awarii; 

7) współdziałanie z odpowiednimi służbami; 

8) utrzymywanie łączności z własnymi jednostkami oraz służbami, inspekcjami i strażami. 

6. Sporządzenie protokołu awarii sieci gazowej, przekazanie informacji o zakończeniu działań Burmistrzowi 
(poprzez pracownicy  Referatu Spraw Obywatelskich i ZK). 

� Kierownik Gazowni w 
Krapkowicach 

� Burmistrz 
� Pracownicy Referatu  Spraw 

Obywatelskich  i ZK 
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PZK – 10 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa           
dokumentu

DZIAŁANIA POWIATOWEJ 
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ  

W KRAPKOWICACH 
PODCZAS ZAKŁÓCEŃ   

W DOSTARCZANIU WODY – SKAŻENIE UJĘCIA WODY

Podmiot           
opracowujący

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY 
INSPEKTOR            
SANITARNY  

W KRAPKOWICACH 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu i zasad działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach podczas zakłóceń w dostarczaniu wody 
w wyniku   zatrucia ujęć wodnych.  

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach (PPIS), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach (PSSE), 

Burmistrz, pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich i ZK, Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o., Arcelor Mittal Poland S.A, Oddział w 
Zdzieszowicach 

II. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zatrucia ujęcia 
wody. 

Działania Państwowego             
Powiatowego Inspektora                    
Sanitarnego 

� ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; 

� ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne; 

� ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków; 

� ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi;              

� rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody                
przeznaczonej do spożycia przez ludzi;                                                                           
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Ocena skutków skażenia ujęcia wody na bezpieczeństwo zdrowotne ludności oraz jego skala.

� PPIS 
� PSSE 
� Burmistrz, 
� pracownicy Referatu  Spraw 

Obywatelskich  i ZK 
� Wodociągi  i Kanalizacja Sp. z 

o.o.  w Zdzieszowicach 
� Arcelor Mittal Poland S.A. 

Oddział w Zdzieszowicach 

2. Wydanie decyzji o ograniczeniu lub zaprzestaniu dostaw wody ze skażonego ujęcia oraz informowanie           
o bieżącej sytuacji OPWIS, Starosty Krapkowickiego, Burmistrza oraz ludności. 

3. Wskazanie ujęcia wody, z którego woda będzie pobierana i dostarczana cysternami dla ludności. 

4. Prowadzenie akcji oświatowej wśród społeczności  lokalnej – Miasta i Gminy Zdzieszowice 

5. Kontrola jakości wody w sieci wodociągowej oraz w cysternach. 

6. Kontrola efektywności działań naprawczych przeprowadzonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo – 
kanalizacyjne poprzez kontrolę jakości wody i  wydanie decyzji stwierdzającej przydatność wody do spożycia. 

7. Wydawanie komunikatów o przydatności wody do spożycia przez ludzi. 

8. Składanie meldunków o podejmowanych działaniach do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego, Starosty Krapkowickiego oraz Burmistrza.

  9.  Podsumowanie działań oraz przekazanie wniosków Burmistrzowi i Opolskiemu Państwowemu                                    
Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 
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PZK – 11 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa          
dokumentu

DZIAŁANIA ZARZĄDU POWIATU KRAPKOWICKIEGO 
 PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ

Podmiot              
opracowujący

ZARZĄD POWIATU 
KRAPKOWICKIEGO 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu działania podczas katastrofy drogowej 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Zarząd Powiatu Krapkowickiego – drogi powiatowe, Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, 
Szef Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Burmistrz, pracownicy  Referatu Spraw Obywatelskich i ZK. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zdarzenia  
na drodze powiatowej. 

Powstanie zdarzenia 
na drodze krajowej  
wymagające objazdu  
po drogach powiatowych. 

Usunięcie skutków  
zdarzenia – przywrócenie 
ruchu na drodze. 

Wyznaczenie trasy  
objazdu po drogach  
powiatowych. 

� ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
�  ustawa z dnia 20  czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. 
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IV. Opis postępowania    

 Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Otrzymanie informacji o zdarzeniu drogowym. 

� Szef PCZK, 
� Komendant Powiatowy Policji,  
� Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej. 
� Burmistrz, 
� pracownicy Referatu  Spraw 

Obywatelskich  i ZK 

2. Zabezpieczenie odcinka drogi, kierowanie ruchem oraz powiadomienie ZPK  o powstałym zdarzeniu.  

� Komendant Powiatowy Policji,  
� Komendant Powiatowy 

Państwowej Straży Pożarnej. 

3. W przypadku wyłączenia odcinka drogi na dłuższy czas, dokonanie oznakowania zamkniętego odcinka drogi, 
wyznaczenie i oznakowania trasy objazdu w uzgodnieniu z jednostką zabezpieczającą zdarzenie                        
(Policja lub Straż Pożarna). 

� ZPK  
� GZZK 

4. Po ustaniu zagrożenia sprawdzenie stanu drogi, w razie potrzeby usunięcie szkód drogowych, naprawa drogi   
i usunięcie tymczasowego oznakowania objazdu. 

� ZPK 
� GZZK 

5. Przy wyłączeniu odcinka drogi krajowej i konieczności zorganizowania objazdu – tranzytu drogami 
powiatowymi, koordynacja zasadniczego wyznaczenia i oznakowania trasy objazdu drogami o nawierzchniach 
dostosowanych do jego przejęcia w wymiarze geometrycznym, wytrzymałościowym i ekologicznym.  

� Komendant Powiatowy Policji, 
� DP w  
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6. Po ustaniu konieczności ruchu objazdowego drogami powiatowymi jak w pkt.5, dokonanie oceny stanu dróg 
powiatowych oraz w razie potrzeby podjęcie decyzji o usunięciu zniszczeń i odtworzeniu parametrów drogi           
w tym przepustów, mostów, nawierzchni.   

� ZPK,  
� PCZK Krapkowicach, 
�  Burmistrz, 
� Pracownicy Referatu  Spraw 

Obywatelskich  i ZK 7. Przekazanie informacji o zakończeniu usuwania skutków katastrofy drogowej w części dotyczącej działań 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego i przywrócenia ruchu drogowego. 
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PZK – 12 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa          
dokumentu

DZIAŁANIA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU 
 PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ

Podmiot              
opracowujący

ZARZĄD  
DRÓG WOJEWÓDZKICH

W OPOLU

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu działania podczas katastrofy drogowej 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Komendant Powiatowy Policji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Szef 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), Burmistrz, pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich i ZK. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zdarzenia  
na drodze powiatowej. 

Powstanie zdarzenia 
na drodze krajowej  
wymagające objazdu  
po drogach powiatowych. 

Usunięcie skutków  
zdarzenia – przywrócenie 
ruchu na drodze. 

Wyznaczenie trasy  
objazdu po drogach  
powiatowych. 

� ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
�  ustawa z dnia 20  czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym. 
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IV. Opis postępowania    

 Przedsięwzięcia Wykonawcy

8. Otrzymanie informacji o zdarzeniu drogowym. 

� Szef PCZK, 

� Komendant Powiatowy Policji,  

� Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej. 

� Burmistrz, 

� pracownicy Referatu  Spraw 
Obywatelskich  i ZK. 

9. Zabezpieczenie odcinka drogi, kierowanie ruchem oraz powiadomienie ZDW w Opolu o powstałym zdarzeniu. 

� Komendant Powiatowy Policji,  

� Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej. 

10. W przypadku wyłączenia odcinka drogi na dłuższy czas, dokonanie oznakowania zamkniętego odcinka drogi, 
wyznaczenie i oznakowania trasy objazdu w uzgodnieniu z jednostką zabezpieczającą zdarzenie        
(Policja lub Straż Pożarna). 

� Dyrektor ZDW w Opolu. 

11. Po ustaniu zagrożenia sprawdzenie stanu drogi, w razie potrzeby usunięcie szkód drogowych, naprawa drogi   
i usunięcie tymczasowego oznakowania objazdu. 

� Dyrektor ZDW w Opolu 

12. Przy wyłączeniu odcinka drogi krajowej i konieczności zorganizowania objazdu – tranzytu drogami 
powiatowymi, koordynacja zasadniczego wyznaczenia i oznakowania trasy objazdu drogami o nawierzchniach 
dostosowanych do jego przejęcia w wymiarze geometrycznym, wytrzymałościowym i ekologicznym.  

� Komendant Powiatowy Policji, 

� Dyrektor ZDW w Opolu 
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13. Po ustaniu konieczności ruchu objazdowego drogami powiatowymi jak w pkt.5, dokonanie oceny stanu dróg 
powiatowych oraz w razie potrzeby podjęcie decyzji o usunięciu zniszczeń i odtworzeniu parametrów drogi           
w tym przepustów, mostów, nawierzchni.    

� Dyrektor ZDW w Opolu 

� PCZK Krapkowicach, 

�  Burmistrz, 

� pracownicy Referatu  Spraw 
Obywatelskich  i ZK. 

14. Przekazanie informacji o zakończeniu usuwania skutków katastrofy drogowej w części dotyczącej działań 
Zarządu Powiatu Krapkowickiego i przywrócenia ruchu drogowego. 
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PZK – 13 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data lipiec 201 r. 

Nazwa          
dokumentu

GENERALNA  DYREKCJA DRÓG  
KRAJOWYCH I AUTOSTRAD, ODDZIAŁ W OPOLU 

 PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ

Podmiot          
opracowujący

GENERALNA 
DYREKCJA DROG 

KRAJOWYCH  
I AUTOSTRAD 

ODDZIAŁ W OPOLU 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu działania GDDKIA  Oddział w Opolu podczas katastrofy drogowej – ograniczenie skutków katastrofy  drogowej dla 
innych użytkowników dróg. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  Opole/  GDDKIA Oddział w Opolu, Komendant Powiatowej Policji w      
         Krapkowicach,Komendant Powiatowy  Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, Burmistrz. 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Zgłoszenie zdarzenia  
przez Policję do Punktu 
Informacji Drogowej Oddziału 
Opole GDDKIA. 

Oddanie drogi do           
ruchu po usunięciu 
skutków katastrofy. 

� ustawa z dnia 20  czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym . 
� ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie od dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach powstania zdarzenia na drodze krajowej. 
� Punkt Informacji Drogowej 

Oddziału Opole GDDKIA   
2. Przekazanie informacji do GDDKIA Oddział w Opolu. 

3. Wysłanie patrolu w miejsce zdarzenia. � GDDKIA    Oddział w Opolu  

4. Współudział w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia wg wytycznych dowodzącego akcją z Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży w Krapkowicach (wytyczenie objazdu, oznaczenie objazdu, pomoc w kierowaniu ruchem). 

� Patrol drogowy  GDDKIA  
Oddział w Opolu 

�Brygada robocza Wykonawcy 
robót związanych z usuwaniem 
skutków nagłych zdarzeń na 
drogach krajowych   

5. Sprawdzenie stanu technicznego drogi po likwidacji skutków zdarzenia. 

6. Usuniecie uszkodzeń lub zabezpieczenie infrastruktury drogowej stwarzającej zagrożenie bezpieczeństwa 
ruchu (ustawienie uszkodzonego oznakowania, naprawa barier ochronnych itp.). 

7. Dopuszczenie drogi do ruchu po likwidacji skutków zdarzenia (wg. wytycznych dowodzącego akcją). 

8. Przywrócenie pierwotnego stanu oznakowania na drogach objazdowych. 

9. Powiadomienie Punktu Informacji Drogowej GDDKIA  Oddział Opole o przywrócenie ruchu. � GDDKIA  Oddział w Opolu 
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PZK – 14 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 r.

Nazwa             
dokumentu

DZIAŁANIA PKP POLSKICH LINII KOLEJOWYCH S.A. 
ZAKŁADU LINII KOLEJOWYCH W OPOLU 

PODCZAS KATASTROFY KOLEJOWEJ 

Podmiot          
opracowujący

PKP PLK S.A.  
ZLK w OPOLU  

PLK WYKONUJE ZADANIA ZGODNIE Z PROCEDURAMI OKREŚLONYMI WE WŁASNYCH PLANACH ORAZ ZGODNIE Z 
OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI
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PZK – 15 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa          
dokumentu

DZIAŁANIA POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII  
W KRAPKOWICACH, PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM  

LUB WYSTĄPIENIA CHOROBY ZWIERZĄT

Podmiot              
opracowujący

POWIATOWY LEKARZ               
WETERYNARII 

W KRAPKOWICACH 

I.      Cel procedury 
 Określenie sposobu działania Powiatowego Lekarza Weterynarii podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt.  

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
� Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW) /, Zespół Kryzysowy PLW, Burmistrz, pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich i ZK.. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o podejrzeniu  
wystąpienia lub wystąpienie 
choroby  zakaźnej zwierząt. 

Zakończenie zagrożenia 
wystąpienia lub         
wystąpienie choroby  
zakaźnej zwierząt. 

� ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej; 
� ustawa z dnia  11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 

zakaźnych zwierząt; 
� ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej; 
� ustawa z o finansach publicznych z dnia 21 sierpnia 2009 r.; 
� stosowne rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instrukcje 

Głównego Lekarza Weterynarii. 
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IV. Opis postępowania  

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Działania PLW w celu utrzymania stanu gotowości zwalczania choroby zakaźnej zwierząt:

� Powiatowy Lekarz Weterynarii w 
Krapkowicach. 

1) aktualizuje – stosownie do nowelizowanego prawa – Powiatowy Plan Gotowości Zwalczania Chorób                
Zakaźnych Zwierząt; 

2) Wydaje i aktualizuje zarządzenia powołujące Zespół Kryzysowy PLW

3) przeprowadza szkolenia podległych służb weterynaryjnych; 

4) dokonuje okresowych przeglądów sprzętu, materiałów i zapasów – sporządzając odpowiednią                                
dokumentację; 

5) występuje do WLW o  ośrodki z rezerwy finansowej pozwalającej na podjęcie działań zmierzających                 
do likwidacji ognisk choroby zakaźnej zwierząt na terenie gminy;  

2. Działania PLW w sytuacji przyjęcia zawiadomienia o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt                   
z terenu powiatu krapkowickiego:

�Powiatowy Lekarz Weterynarii w 
Krapkowicach. 

1) rejestruje zgłoszenie podejrzenia  wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt oraz dokonuje powiadomienia                     
o podejrzeniu choroby systemem RASSF; 

2) zawiadamia WLW o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt; 

3) wysyła środek transportu w celu przejęcia pobranego materiału do badań laboratoryjnych i dostarczenia go 
do laboratorium; 

4) aktywuje Zespół Kryzysowy  przy PLW; 

5) wydaje  decyzję o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

6) dokonuje analizy skali zagrożenia dla powiatu krapkowickiego i sąsiednich powiatów;
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

3. Działania PLW  po wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt w ognisku: 

�Powiatowy Lekarz Weterynarii w 
Krapkowicach. 

1) powiadamia WLW o wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt 

2) wstrzymuje pracę ZK przy PLW; 

3) wydaje decyzję uchylającą wcześniejszą decyzję  o podejrzeniu wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt; 

4) opracowuje dokumentację opisującą zgłoszony przypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej   
zwierząt oraz podjęte działania, a  następnie ją archiwizuje. 

4. Działania PLW  po potwierdzeniu podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt: 

� Powiatowy Lekarz       
Weterynarii w Krapkowicach i 
pracownicy  PIW w 
Krapkowicach, 

� Wyznaczeni wolno praktykujący 
lekarze weterynarii, 

� Starosta Krapkowicki, 
� Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

w Opolu, 
� PCZK, 
� Burmistrz, 
� pracownicy Referatu  Spraw 

Obywatelskich  i ZK. 

1) przekazuje informację o stwierdzeniu choroby zakaźnej zwierząt na terenie gminy; 

2) zgłasza WLW fakt wystąpienia  choroby zakaźnej zwierząt oraz dokonuje powiadomienia o podejrzeniu          
choroby systemem RASSF; 

3) wydaje  decyzję o wystąpieniu choroby zakaźnej zwierząt; 

4) wydaje decyzję wyznaczającą ognisko choroby zakaźnej i określającą okręg zapowietrzony, w razie potrzeby  
wydaje rozporządzenie w sprawie zwalczania choroby na terenie niektórych miejscowości leżących                     
na obrębie gmin zlokalizowanych na terenie powiatu krapkowickiego, a w szczególności wnioskuje                        
o wprowadzenie ograniczeń określonych w art. 23 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej;   

5) analizuje stan zagrożenia, a wnioski przedstawia WLW i Staroście Krapkowickiemu  i kieruje działaniami 
związanymi  z prowadzeniem zwalczania chorób zakaźnych zwierząt; 

6) wnioskuje do WLW o  wsparcie kadrowe i sprzętowe potrzebne do prowadzenia zwalczania choroby  
zakaźnej zwierząt; 
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7) wnioskuje do WLW o wsparcie finansowe z rezerw budżetu Wojewody do prowadzenia zwalczania choroby 
zakaźnej zwierząt; 

�

8) koordynuje współpracę pomiędzy ZK PLW, a PZZK  w Krapkowicach; 

9) uzgadnia zasady współdziałania pomiędzy sąsiednimi ZK PLW z sąsiednich powiatów; 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

10)  zapewnia wspólnie z WLK środki finansowe na wykonanie wyceny wartości rynkowej zwierząt oraz 
odszkodowania za zwierzęta zabite ze swojego nakazu, a także za sprzęt i materiały zniszczone w trakcie 
likwidacji choroby; 

� Powiatowy Lekarz       
Weterynarii w Krapkowicach i 
pracownicy  PIW w 
Krapkowicach, 

� Wyznaczeni wolnopraktykujący 
lekarze weterynarii, 

� Starosta Krapkowicki, 
� Wojewódzki Lekarz Weterynarii 

w Opolu, 
� PCZK. 
� Burmistrz, 
� Pracownicy Referaty Spraw 

Obywatelskich i ZK. 

11)  nadzoruje i koordynuje uśmiercanie zwierząt w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniach     
wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt; 

12)  nadzoruje i koordynuje prowadzenie utylizacji zwłok zwierzęcych – zgodnie z zasadami określonymi    
w rozporządzeniach lub instrukcjach dla  poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt; 

13)  nadzoruje i koordynuje zabiegi oczyszczania i dezynfekcji na każdym etapie zwalczania choroby zakaźnej 
zwierząt w sposób i na zasadach określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych
chorób;  

14)  sporządza raporty dla Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz opracowuje materiały Informacyjne                 
dla PCZK; 

15)  nadzoruje i koordynuje, uwzględniając dobrostan zwierząt, ubój drobiu w sposób i na zasadach określonych               
w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt; 

16)  prowadzi szkolenia pracowników fachowych i innych niezbędnych służb; 

17)  kieruje zespół  monitoringu do ogniska po usunięciu zwierząt i wykonanej dezynfekcji końcowej, w celu                 
wykonania inspekcji, potwierdzającej prawidłowość przeprowadzenia zwalczania; 

5. Działania PLW  po likwidacji ogniska choroby zakaźnej zwierząt:      

� Powiatowy Lekarz Weterynarii w 
Krapkowicach. 

1) występuje do WLW o spowodowanie wycofania wprowadzonych ograniczeń przez Wojewodę 

2) prowadzi monitoring serologiczny na terenie powiatu; 

3) dokonuje archiwizacji dokumentacji związanej z prowadzonym zwalczaniem choroby oraz finansowej.
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

6. Działania komórek organizacyjnych Zespołu Kryzysowego przy Powiatowym Lekarzu Weterynarii: 

� Powiatowy Lekarz Weterynarii w 
Krapkowicach, 

� Zespół Kryzysowego  
przy WLW. 

1) Przewodniczący: 

a) kieruje Zespołem Kryzysowym Powiatowego Lekarza Weterynarii; 

b) współdziała z instytucjami i organizacjami uczestniczącymi w zwalczaniu choroby  zakaźnej zwierząt; 

c)  przygotowuje uzasadnia do wniosków do WLW  o uruchamianie dodatkowych środków finansowych; 

d) wnioskuje do WLW o zwiększenie sił i środków w celu prowadzenia zwalczania choroby zakaźnej zwierząt; 

e) składa WLW meldunki o postępie w zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt. 

2) Zastępca Przewodniczącego – wykonuje w zastępstwie zadania Przewodniczącego Zespołu Kryzysowego. 

3) Koordynator – Sekretarz: 

a) organizuje i koordynuje  prace Zespołu Kryzysowego; 

b) organizuje nadzór nad systemami łączności; 

c)  nadzoruje zaopatrzenie i funkcjonowanie biura Zespołu Kryzysowego przy PLW; 

d) utrzymuje stały kontakt z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowymi, PCZK. 
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4) Zespół Analizy Zagrożeń: 

a) na podstawie zarejestrowanych w zgłoszeniu informacji, dokonuje wstępnej analizy zagrożenia 
rozprzestrzenienia się choroby zakaźnej zwierząt; 

b) na podstawie wstępnych analiz prognozuje zapotrzebowanie na siły i środki potrzebne do likwidacji ogniska 
w sytuacji potwierdzenia podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt; 

c)  opracowuje dokumentację i prowadzi sprawozdawczość związaną z choroby zakaźnej zwierząt, prowadzi 
bieżąca analizę zagrożeń w trakcie prowadzonego zwalczania  tej choroby; 

d) nadzoruje system monitoringu. 

e) współpracuje z zespołami ekspertów WZK i Krajowego Zespołu Kryzysowego. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

5) Zespół Zwalczania Choroby, Organizacji, Nadzoru, Kontroli, BHP i dobrostanu zwierząt: 

a) prowadzi zwalczanie choroby zakaźnej zwierząt poprzez koordynację działań ZK, w sposób i na zasadach 
określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób; 

b) nadzoruje prawidłowość prowadzenia uśmiercania zwierząt w sposób i na zasadach określonych                           
w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, oraz zachowanie 
warunków dobrostanu zwierząt oraz BHP w trakcie prowadzonego zwalczania; 

c)  nadzoruje prawidłowość prowadzenia utylizacji zwłok zwierząt w i na zasadach określonych                                   
w rozporządzeniach wykonawczych dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt; 

d) nadzoruje prawidłowość prowadzenia zabiegów oczyszczania i dezynfekcji na każdym etapie zwalczania 
choroby zakaźnej  zwierząt na zasadach  określonych w rozporządzeniach wykonawczych dla 
poszczególnych chorób; 

e) współpracuje z podmiotami współdziałającymi; 

f)  przedstawianie Przewodniczącemu ZK zapotrzebowania na wsparcie osobowe, techniczne, logistyczne               
w zakresie prowadzonych działań oraz przekazuje wstępną analizę zgłoszonych przez ZK potrzeb;

� Powiatowy Lekarz Weterynarii w 
Krapkowicach, 

� Zespół Kryzysowego  
przy WLW. 

6) Zespół monitoringu

a) obsługa systemu ZCHZZ  ( System Zgłaszania i Rejestracji Chorób zakaźnych )  

b) przeprowadzanie perlustracji okręgu zakażonego i zagrożonego   

c)  przeprowadzanie końcowej inspekcji, wynik której będzie podstawą do cofnięcia restrykcji nałożonych na 
ognisko choroby zakaźnej zwierząt.

7) Obsługa administracyjna: 

a) obsługuje administracyjnie, finansowo i prawnie Zespół Kryzysowy przy PLW; 

b) zaopatruje ZK w niezbędny do funkcjonowania sprzęt i środki; 

c)  zapewnia funkcjonowanie łączności i organizację transportu.
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PZK – 16 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa              
dokumentu

DZIAŁANIA  POWIATOWEJ  
STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ  

W KRAPKOWICACH 
 PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM LUB WYSTĄPIENIA            

CHOROBY ZWIERZĄT

Podmiot           
opracowujący

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY 
INSPEKTOR            
SANITARNY  

W KRAPKOWICACH 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu i zasad działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krapkowicach w przypadku wystąpienia chorób 
zakaźnych   zwierząt. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  w Krapkowicach (PPIS), Powiatowy Lekarz Weterynarii (PLW), Opolski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony    Środowiska (WIOŚ), Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krapkowicach (PSSE), lekarze, Burmistrz, Gminny Zespół 
Zarządzania Kryzysowego. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Zagrożenie wystąpienia lub 
wystąpienie zachorowań na 
chorobę zakaźną zwierząt. 

Zakończenie zagrożenia                
wystąpienia lub  
wystąpienie zachorowań  
na chorobę zakaźną  
zwierząt. 

� rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie współdziałania 
między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz 
Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie zwalczania zakażeń i chorób 
zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na 
zwierzęta    
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Wymiana informacji o wystąpieniu zachorowania na chorobę zakaźną lub chorobę odzwierzęcą pomiędzy 
Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krapkowicach, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii  
oraz Wojewódzkim  Inspektoratem Ochrony Środowiska. 

� PPIS 
� PLW 
� WIOŚ

2. Współdziałanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach, Powiatowego Lekarza    
Weterynarii oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie ich ustawowych kompetencji tj.: 

� PPIS 
� WLW 
� WIOŚ 

1) wspólnego likwidowania ognisk zakażeń i chorób zakaźnych; 

2) wzajemnego udzielania pomocy w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego i epizootiologicznego; 

3) ustalania sposobu wykorzystania posiadanych sił i środków, które mogą być wykorzystane do zwalczania 
chorób zakaźnych i zakażeń; 

4) prowadzenia akcji informacyjnej w zakresie bezpieczeństwa zdrowia publicznego; 

5) uzgadniania sposobów postępowania przy zwalczaniu odzwierzęcych chorób zakaźnych. 

3. Uczestnictwo, w ramach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w zwalczaniu ognisk chorób 
zakaźnych zwierząt.

� PPIS 
� PLW 
� GZZK 
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PZK – 17 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa                
dokumentu

DZIAŁANIA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU  
OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W OPOLU, 

 ODDZIAŁ W  PRUDNIKU  
PODCZAS ZAGROŻENIA WYSTĄPIENIEM  

LUB WYSTĄPIENIA ORGANIZMOW SZKODLIWYCH

Podmiot               
opracowujący

WOJEWODZKI  
INSPEKTORAT 

OCHRONY ROŚLIN I 
NASIENNICTWA 

W OPOLU, ODDZIAŁ                     
W PRUDNIKU 

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAR ROSLIN I NASIEWNICTWA W OPOLU, ODDZIAŁ PRUDNIK WYKONUJE SWOJE ZADANIA ZGODNIE ZE 
SWOIMI PROCEDURAMI OKRESLONYMI WE WŁASNYCH PLANACH 

I.      Cel procedury 
Określenie zagrożenia i sposobu zwalczania agrofagów. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
 Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa (WIORiN)/Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewoda  
           Opolski, Kierownik i pracownicy Oddziału WIORiN w Prudniku: DNF, Laboratorium i Oddziałów WIORiN. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie agrofagów  
(choroby roślin, szkodniki   
i chwasty) w nasileniu, które 
miałoby konsekwencje i wpływ 
na gospodarkę kraju. 

Eradykacja agrofagów 
(choroby roślin, szkodniki 
i chwasty) lub 
opanowanie jej do 
rozmiarów,  
które nie wywierają  
sutków ekonomicznych. 

� ustawa z dnia 13 lutego  2020r. o ochronie roślin przed agrofagami,.
� ustawa z dnia 13 lutego  2020r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i 

Nasiennictwa ,
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Podjęcie decyzji o konieczności kontroli i lustracji upraw w związku z zagrożeniem chorobą. 

� Wojewoda Opolski, 
� Główny Inspektor Nasiennictwa                

i Ochrony Roślin, 
� Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

2. Lustracje i kontrole upraw, roślin, badania laboratoryjne, w celu stwierdzenia zagrożenia wystąpienia lub 
wystąpienie choroby. Przekazywanie wyników z przeprowadzonych lustracji i kontroli upraw, roślin                
do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

� Kierownik i pracownicy Oddziału 
WIORiN w Prudniku,   Dział 
Nadzoru Fitosanitarnego
i Laboratorium WIORiN. 

3. Podjęcie decyzji o sposobach zwalczania agrofagów. 

� Wojewoda Opolski, 
� Główny Inspektor Nasiennictwa                      

i Ochrony Roślin, 
� Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa,   
we współpracy z instytutami 
naukowymi. 

4. Opracowanie komunikatów, ostrzeżeń i innych niezbędnych informacji dotyczących występujących 
agrofagach. 

� Dział Nadzoru Fitosanitarnego 
WIORiN 

5. Dystrybucja komunikatów do prasy, mediów, Internetu i większych jednostek rolniczych. 

� Kierownik i pracownicy Oddziału 
WIORiN w Prudniku 

6. Współdziałanie z instytucjami i jednostkami rolniczymi. 

7. Lustracje i kontrole upraw roślinnych, badania laboratoryjne i sporządzanie doraźnych raportów z sytuacji                 
i prognoz dalszego rozwoju choroby. 
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8. Podjęcie decyzji o zakończeniu kontroli i lustracji upraw 

� Wojewoda Opolski, 
� Główny Inspektor Nasiennictwa               

i Ochrony Roślin, 
� Opolski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 
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PZK – 18 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa         
dokumentu

DZIAŁANIA NADLEŚNICTWA  
W STRZELCACH OPOLSICH PODCZAS ZAGROŻENIA 

WYSTĄPIENIEM  
LUB WYSTĄPIENIA CHOROBY ROŚLIN

Podmiot             
opracowujący

NADLEŚNICTWO 
 W STRZELCACH 

OPOLSKICH 

PODMIOT WYKONUJE ZADANIA ZGODNIE Z PROCEDURAMI OKRESLONYMI WE WŁASNYCH PLANACH ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI 
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PZK – 19 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa        
dokumentu

DZIAŁANIA REFERATU ORGANIZACYJNEGO  
PODCZAS AWARII SIECI TELEINFORMATYCZNEJ                                   

W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH

Podmiot            
opracowujący

KIEROWNIK REFERATU  
ORGANIZACYJNEGO  

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu procedury na wypadek awarii sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Sekretarz Gminy/ Kierownik Referatu  Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach (OR),  Informatyk Urzędu Miejskiego (OR),                  

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

1. Awaria sieci 
Teleinformatycznej Urzędu  
Miejskiego w 
Zdzieszowicach. 

2. Brak dostępu do sieci  
     (Internet, Poczta). 

Prawidłowa praca sieci  
teleinformatycznej Urzędu 
Miejskiego w 
Zdzieszowicach. 

� Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Zidentyfikowanie awarii sieci teleinformatycznej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach 
� Kierownik Referatu 

Organizacyjnego, 
� Informatyk OR,  

2. Uruchomienie procedury przejścia na łącze zapasowe zapewniające dostęp do Internetu i poczty.                
Dostęp do Internetu oraz zapasowej poczty. � Kierownik Referatu 

Organizacyjnego 
3. Przekazanie informacji o awarii sieci Sekretarzowi Gminy. 

4. Ustalenie przyczyny i/lub stopnia awarii. � Informatyk OR. 

5. Podjęcie decyzji o konieczności uruchomienia łącza zapasowego bez poczty dla całego Urzędu. 
� Kierownik Referatu 

Organizacyjnego 

6. Usunięcie awarii lub ustalenie terminu usunięcia awarii. � Informatyk OR, 
� Kierownik Referatu 

Organizacyjnego 7. Przekazanie informacji o zakończeniu awarii. 

8. Przejście z łącza zapasowego na łącze główne. 
� Kierownik Referatu 

Organizacyjnego 
9. Potwierdzenie informacji o usunięciu awarii i prawidłowej pracy sieci teleinformatycznej. 
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PZK – 20 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa               
dokumentu

DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KRAPKOWCACH 
PODCZAS STRAJKÓW, ZAMIESZEK I DEMONSTRACJI

Podmiot             
opracowujący

KOMENDANT                      
POWIATOWY POLICJI 
W KRAPKOWICACH

I.      Cel procedury 
Podjęcie działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa ludzi, ich mienia i zwierząt 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Komendant Powiatowy Policji w Krapkowicach/ Burmistrz, Zarząd Powiatu Krapkowickiego – drogi powiatowe, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, Kierownik Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu Oddział Terenowy w Głubczycach, Komendant 
Placówki Straży Granicznej w Opolu, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego (PZZK),pracownicy Referatu  Spraw Obywatelskich i ZK. 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Otrzymanie informacji o:    

1) planowanych strajkach 
      i demonstracjach, 
2) wystąpieniu zamieszek,  

nieplanowych strajków                 
i demonstracji. 

Działania zmierzające    
do zapewnienia                  
bezpieczeństwa ludzi,              
ich mienia oraz zwierząt. 

� ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji; 
� ustawa  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 
� ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 
� ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;
� „Plan działania Komendanta Powiatowego Policji w przypadku zaistnienia          

katastrofy lub awarii technicznej”. 
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IV. Opis postępowania   

 Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o strajkach, zamieszkach, demonstracjach. 

� Komendant Powiatowy  
Policji. 

� Burmistrz, 
� pracownicy  Referatu Spraw 

Obywatelskich i ZK. 

2. Skierowanie na miejsca zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych               
informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań. 

3. Powiadomienie o zdarzeniu inne służby, straże i inspekcje. 

4. Powołanie sztabu kryzysowego. 

5. Przygotowanie i zabezpieczenie własnych obiektów na strajków, zamieszek, demonstracji. 

6. Udział w posiedzeniach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

7. Przygotowanie i przekazanie Burmistrzowi decyzji o sposobie i zakresie realizacji stosownych zadań przez siły 
Policji. 

8. Podjęcie współdziałania poprzez Komendanta Powiatowego Policji, w tym z:  

� Komendant Powiatowy  
Policji, 

� Kierownik PCZK, 
� Komendant  

Powiatowy Państwowej  
Straży Pożarnej. 

1) zespołami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej w zakresie: 
a) wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach, 
b) uzgadnianie wspólnej polityki informacyjnej; 

2) jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie: 
a) uzgadniania i zabezpieczania tras przejazdu karetek pogotowia do miejsc zagrożonych, 
b) wymiany informacji o potrzebach udzielania pomocy przez służbę zdrowia w nagłych wypadkach. 

3) Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie:
a) uzgadnianie organizacji ruchu drogowego w rejonie prowadzenia działań w sytuacjach zagrożenia             

pożarowego lub skażenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi,
b) pomoc w egzekwowaniu poleceń wydanych przez dowodzącego akcją dotyczących ewakuacji  ludzi                     

z zagrożonego rejonu, usunięcie pojazdów lub innego sprzętu utrudniającego prowadzenie działań.
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                                                                       Przedsięwzięcia Wykonawcy

4) zarządcami dróg w zakresie: 
a) uzgadniania objazdów rejonów zagrożonych oraz ich oznakowanie, 
b) wymiany informacji na temat nieprzejezdnych odcinków dróg oraz sposobu ich zamknięcia, 
c) wymiany informacji o sytuacji na drogach oraz informowania użytkowników dróg za pośrednictwem 

środków masowego przekazu; 

� Zarządcy Dróg 
� Komendant Powiatowy 

Policji, 
� Komendant Placówki              

Straży Granicznej w Opolu. 5) Placówką Straży Granicznej w Opolu w zakresie: 
a) uzgadniania wspólnych działań porządkowych, 
b) wymiany informacji o sytuacji mającej wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2. Uruchomienie działań zgodnie z „Planem działania Komendanta Powiatowego Policji w przypadku    
zaistnienia katastrofy lub awarii technicznej”, w tym: 

ZAMIESZKI 
WARIANT I – zdarzenie nagłe i dynamiczne bez wcześniejszego rozpoznania zagrożenia 

1) Uzyskanie informacji o wystąpieniu strajków, zamieszek (okupacji) obiektu, demonstracji.  

� Komendant Powiatowy 
Policji, 

� ewentualnie siły wsparcia.  

2) Skierowanie w rejon zagrożony patrolu Policji w celu weryfikacji informacji i przeprowadzenia wstępnej oceny 
zagrożenia, tj.: ustalenie przyczyny zamieszek, liczby uczestników, przewidywanego kierunku 
przemieszczania się. 

3) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o zaistniałych utrudnieniach w rejonie  
zagrożonym. 

4) Wysłanie w rejon zamieszek wszystkich dostępnych sił Policji celem izolacji terenu 

5) Ogłoszenie alarmu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w razie konieczności dla sił                      
Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji (SPPP) i Nieetatowych Oddziałów Prewencji (NOP)  w celu  
zapewnienia odpowiednich sił i środków adekwatnych do zagrożenia. �

6) Poinformowanie właściwego miejscowo prokuratora o zaistniałym zdarzeniu.  
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

1) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy operacji, w tym     
pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych i ewakuacyjnych. 

� Komendant Powiatowy 
Policji, 

� ewentualnie siły wsparcia. 

2) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania dowódcy operacji 
(akcji). 

3) Skierowanie w rejon zamieszek adekwatnych do istniejącego zagrożenia sił i środków Policji. 

4) Organizacja systemu łączności.

5) Organizacja współpracy i współdziałania.

6) Przystąpienie do działań zaporowych – izolacji terenu objętego zajściami. 

7) Poinformowanie (w obecności prokuratora o konieczności zaprzestania przez nich działań niezgodnych                       
z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję. 

8) Realizacja działań rozpraszających zmniejszających liczebność tłumu. 

9) Przywracanie naruszonego porządku prawnego  oraz zatrzymanie sprawców dokonujących naruszeń prawa. 

10) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych, 
strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków. 

11) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie dokumentacji                        
filmowo-fotograficznej. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

WARIANT II – zagrożenie jest monitorowane przez Policję z uwagi na poprzedzające informacje                     
o ewentualnym zdarzeniu. W tym przypadku przygotowane są adekwatne siły i środki gotowe do użycia, 
powołany jest sztab akcji /operacji/ wyznaczony jest dowodzący działaniami. W zależności od eskalacji 
zachowań podejmowane będą odpowiednie do zagrożenia działania. 

1) Skierowanie w rejon zamieszek sił pozostających w dyspozycji dowódcy akcji (operacji). 

� Komendant Powiatowy Policji 
� ewentualnie siły wsparcia.  

2) Przystąpienie do działań zaporowych – izolacji terenu objętego zamieszkami. 

3) Poinformowanie (w obecności prokuratora o konieczności zaprzestania przez nich działań niezgodnych           
z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję. 

4) Realizacja działań rozpraszających zmniejszających liczebność tłumu. 

5) Przywracanie naruszonego porządku prawnego oraz zatrzymanie sprawców naruszeń prawa. 

6) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych, 
strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków.  

7) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie dokumentacji                             
filmowo-fotograficznej. 

BLOKADY: dróg, obszarów kolejowych i ruchu kolejowego 

1) Uzyskanie informacji o zorganizowanej blokadzie, zgromadzeniu, manifestacji, wiecu, nawiązanie kontaktu      
z organizatorem. 

� Komendant Powiatowy Policji, 
� ewentualnie siły wsparcia. 

2) Ustalenie zasad organizacji ruchu drogowego i oznakowania objazdów z właściwymi terytorialnie zarządcami 
dróg. 

3) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o utrudnieniach w ruchu drogowym            
w związku z trwającą blokadą z jednoczesnym wskazaniem wyznaczonych objazdów.



417 

Przedsięwzięcia Wykonawcy

4) Określenie sił i środków niezbędnych do właściwego wykonania zadania, (wsparcia działań Służby Ochrony 
Kolei i Straży Granicznej).

� Komendant Powiatowy Policji, 
� ewentualnie siły wsparcia.  

5) Koncentracja Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji (NPPP), Sekcji Antyterrorystycznych (SAT),           
Nieetatowych Pododdziałów Prewencji (NPP). 

6) Zapewnienie obiegu informacji o sytuacji.

7) Organizacja systemu łączności.

8) Organizacja współpracy i współdziałania.

9) Włączenie do działań negocjatorów. 

10) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania dowódcy operacji 
(akcji). 

11) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy operacji, w tym            
pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych i ewakuacyjnych. 

12) W razie konieczności - udzielanie pomocy właściwym podmiotom w prowadzeniu negocjacji. 

13) Poinformowanie blokujących o konieczności zaprzestania przez nich działań niezgodnych z prawem oraz     
możliwości podjęcia przez Policję działań odblokowujących. 

14) Poinformowanie osób posiadających immunitet o konieczności opuszczenia przez nich rejonu działań. 

15) Usunięcie blokujących oraz sprzętu, którym się posługiwali. 

16) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych, 
strat w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków i przesłanie go do szefa sztabu.

17) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie dokumentacji                         
filmowo-fotograficzne. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

OKUPACJA I BLOKADA OBIEKTÓW

1) Uzyskanie informacji o zaistniałej blokadzie (okupacji) obiektu. Skierowanie w rejon obiektu patrolu Policji            
w celu weryfikacji informacji i przeprowadzenia wstępnej oceny zagrożenia, tj.: ustalenie organizatora                   
i przyczyny protestu, liczby uczestników, przewidywanego czasu trwania protestu.  � Komendant Powiatowy Policji, 

� ewentualnie siły wsparcia. 
2) Opracowanie i przekazanie środkom masowego przekazu informacji o zaistniałych utrudnieniach w rejonie  

blokowanego obiektu.  

3) Nawiązanie kontaktu z administratorem obiektu (kierownikiem urzędu administracji) w celu uzyskania          
niezbędnych informacji dotyczących: rozmieszczenia wyjść ewakuacyjnych z uwzględnieniem rozkładu                    
pomieszczeń, danych o liczbie osób przebywających na terenie obiektu (w tym o pracownikach),                               
funkcjonowania na terenie systemów fizycznej i technicznej ochrony obiektu. 

� Komendant Powiatowy Policji 
� ewentualnie siły wsparcia. 

4) Poinformowanie właściwego miejscowo prokuratora o zaistniałym zdarzeniu oraz spowodowanie jego                       
obecności w trakcie działań Policji.

5) Zapewnienie obiegu informacji o sytuacji.

6) Organizacja systemu łączności.

7) Organizacja współpracy i współdziałania.

8) Włączenie do działań negocjatorów. 

9) Zapewnienie obsady personalnej stanowiska dowodzenia, przygotowanie planu działania dowódcy operacji 
(akcji). 

10) Przygotowanie decyzji w sprawie powołania sztabu, opracowanie planu działania dowódcy operacji,                 
w tym pozyskanie planów rejonu działań z uwzględnieniem dróg dojazdowych i ewakuacyjnych. 

11) W razie konieczności - udzielanie pomocy właściwym podmiotom w prowadzeniu negocjacji. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

12) Uzyskanie od administratora (właściciela, zarządcy) obiektu pisemnego wniosku dotyczącego przywrócenia   
na terenie obiektu stanu umożliwiającego normalne funkcjonowanie instytucji. 

� Komendant Powiatowy Policji,
� ewentualnie siły wsparcia. 

13) Skierowanie w rejon obiektu adekwatnych do istniejącego zagrożenia sił i środków Policji. 

14) Poinformowanie (w obecności prokuratora i zarządcy budynku) blokujących o konieczności zaprzestania przez 
nich działań niezgodnych z prawem oraz możliwości podjęcia przez Policję działań odblokowujących. 

15) Poinformowanie osób posiadających immunitet o konieczności opuszczenia przez nich rejonu działań. 

16) Podjęcie działań odblokowujących. 

17) Opracowanie meldunku z działań z opisem przebiegu działań z uwzględnieniem zdarzeń nadzwyczajnych, strat 
w mieniu policyjnym, liczebności użytych sił i środków i przesłanie go do szefa sztabu. 

18) Bieżące dokumentowanie zdarzeń techniką filmową lub fotograficzną. wykonanie dokumentacji                      
filmowo-fotograficznej. 
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PZK – 21 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ 
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa  
dokumentu

DZIAŁANIA REFERATU SPRAW  OBYWATELSKICH I ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO  PODCZAS AWARII SIECI TELEFONICZNEJ I 

INFORMATYCZNEJ  W URZĘDZIE MIEJSKICH  W SYTUACJACH 
KRYZYSOWYCH 

Podmiot  
opracowujący

REFERAT 
ORGANIZACYJNY 

I.      Cel procedury 

Określenie procedury postępowania na wypadek awarii sieci telefonicznej i informatycznej  w Urzędzie . 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Kierownik Referatu Spraw Organizacyjnego, informatyk, pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich i ZK, Przewodniczący Gminnego 
Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GCZK). 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Awaria sieci 
telefonicznej i informatycznej  
Urzędu. 
Brak dostępu do sieci urzędu 
( internet , poczta 
elektroniczna, telefonów).

Prawidłowa praca sieci 
teleinformatycznej urzędu

Regulamin Organizacyjny Urzędu . 
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IV. Opis postępowania 

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przekazanie informacji o awarii sieci kierownikowi Referatu Organizacyjnego. Przewodniczący GZZK. 

2. Ustalenie przyczyny i/lub stopnia awarii. 

� Kierownik Referatu 
Organizacyjnego, 

� informatyk, 
� Kierownik GZZK, 
� pracownicy Referatu Spraw 

Obywatelskich i ZK. 

3. Podjęcie decyzji o konieczności uruchomienia łącza zapasowego bez poczty dla urzędu. 

4. Usunięcie awarii lub ustalenie terminu usunięcia awarii. 

5. Przekazanie informacji o zakończeniu awarii . 

6. Przejście z łącza zapasowego na łącze główne. 

7. Potwierdzenie informacji o usunięciu awarii i prawidłowej pracy sieci teleinformatycznej. 



422 

PZK – 22

Rodzaj  
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 r.

Nazwa  
dokumentu

DZIAŁANIA REFERAU ORGANIZACYJNEGO W SYTUACJI  WYKRYCIA W 
URZĘDZIE MIEJSKIM W ZDZIESZOWICACH NARUSZENIA 

BEZPIECZEŃSTWA TELEINFORMATYCZNEGO

Podmiot 
opracowujący 

REFEAT 
ORGANIZACYJNY 

URZĘDU 
MIEJSKIEGO          

W 
ZDZIESZOWICACH

I.       Cel procedury 

Określenie sposobu procedury postępowania na wypadek ataku hakerskiego w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Administrator Danych Osobowych – Burmistrz Zdzieszowic, Inspektor Ochrony Danych  – Informatyk, Administrator Systemu – Informatyk,  
Kierownik Referatu  Organizacyjnego, pracownicy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach. 

III.      Wejście, wyjście oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury

Niedostępność sieci                        
i systemów 
teleinformatycznych                 
(np. poczty, internetu)  
ze względu na naruszenia 
bezpieczeństwa IT. 

Prawidłowa praca sieci  
i systemów 
teleinformatycznych 
Urzędu Miejskiego          
w Zdzieszowicach. 

� Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach;  
� Zarządzenie Nr SG.120.30.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 223 grudnia  2019 r. w sprawie 

wprowadzenia polityki bezpieczeństwa informacji z późn. zm. 
� Plan Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miejskim  Zdzieszowice – 2011 rok
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IV.     Opis postępowania 

Przedsięwzięcia Wykonawcy

  DZIAŁANIA 

1.   Zgłaszanie problemu niedostępności systemów lub naruszenia bezpieczeństwa IT możliwy jest przez: 
      1) Administratora Systemu – Informatyk (Referat  Organizacyjny) 
      2) pracownicy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, stażyści oraz praktykanci urzędu

� Administrator Systemu  
� Kierownik  Referatu  

Organizacyjnego 
� Pracownicy Urzędu Miejskiego

2.   Zgłoszenie problemu: 
      1) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach  do informatyka tel. wew. 415,416 lub do 

Kierownika Referatu  Organizacyjnego tel. wew. 411 
          a) pracownik, stażysta, praktykant posiadający dostęp do systemu informatycznego ma obowiązek 

przekazać informację o podejrzeniu: informatykowi, Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji oraz 
bezpośredniemu przełożonemu. 

          b) Informatyk ma obowiązek poinformowania Kierownika Referatu Organizacyjnego, a także Administratora 
Bezpieczeństwa Informacji. 

      2) po godzinach pracy do Kierownika Referatu Organizacyjnego i Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

� Administrator Bezpieczeństwa 
Informacji  

� Administrator Systemu  
� Kierownik Referatu  

Organizacyjnego 
3.   Przyjęcie zgłoszenia: 

      1) przy zgłoszeniu do informatyka – zgłoszenie jest weryfikowane i po potwierdzeniu problemu przekazywana   
jest informacja do Kierownika referatu  Organizacyjnego  

      2) przy zgłoszeniu po godzinach pracy: 
          – Kierownik Referatu Organizacyjnego powiadamia Administratora Bezpieczeństwa Informacji (informatyk) 

oraz Administratora Systemu (informatyk)

4.  Weryfikacja zgłoszenia: 
Administrator Systemu jest zobowiązany do przeprowadzenia weryfikacji i potwierdzenia naruszenia oraz do 
natychmiastowego poinformowania Kierownika referatu  Organizacyjnego, a także zabezpieczenie dowodu. 

� Administrator Systemu  



424 

Przedsięwzięcia Wykonawcy

5.    Wykryte naruszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego: 
W przypadku potwierdzenia naruszenia Administrator Bezpieczeństwa Informacji decyduje o dalszych 
czynnościach w porozumieniu Kierownikiem Referatu  Organizacyjnego. 

   W szczególności może: 
1) przekazać Administratorowi Danych Osobowych wniosek o poinformowaniu właściwych służb lub 

organów; 
2) nakazać komórkom organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach podjęcie odpowiednich działań 

np.: nakazać Straży Miejskiej ochronę fizyczną budynku, podjęcie dodatkowej ochrony mienia lub 
nakazać pracownikom wszystkich wydziałów i referatów natychmiastowe wyłączenie komputerów; 

3) polecić zabezpieczenia mienia dowodowego; 
4) wnioskować do Administratora Danych Osobowych o nałożenie kar dyscyplinarnych na osoby winne 

naruszenia bezpieczeństwa lub przekroczenia uprawnień.  

� Administrator Danych 
Osobowych  

� Administrator Bezpieczeństwa 
Informacji  

� Administrator Systemu  
� Kierownik Referatu 

Organizacyjnego  

6.    Działanie pracownika: 
Niezależnie od powyższego, pracownik powinien podjąć niezbędne czynności dla powstrzymania 
niepożądanych skutków zaistniałego naruszenia, o ile jest taka możliwość, dbałości o mienie pracodawcy, 
dbanie o dobro zakładu, konieczność usuwania awarii oraz w interesie publicznym podjąć wszelkie 
niezbędne działania zgodnie z kodeksem pracy.  

� Pracownicy Urzędu Miejskiego   
w Zdzieszowicach. 
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PZK - 23 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ 
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIA GMINNEGO  ZESPOŁU 
ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO 

PODCZAS ZAGROŻENIA POWODZIOWEGO 
LUB WYSTĄPIENIA POWODZI. 

Podmiot  
opracowujący

GZZK 

I.      Cel procedury 

Określenie sposobu działania Gminnego Zespołu  Zarządzania  Kryzysowego  podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia 
powodzi. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK), Przewodniczący Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (GCZK). 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o wystąpieniu 
zagrożenia powodziowego.

Zrealizowanie 
przyjętych zadań
zarządzania 
kryzysowego. 

� ustawa z dnia 20 lipca   2017 r. Prawo wodne  
� ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
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IV. Opis postępowania 

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Monitorowanie zagrożenia powodziowego. Przyjmowanie komunikatów przez dyżurnego               
o zagrożeniu i warunkach hydrometeorologicznych z Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie, Nadzór Wodny w Krapkowicach.. 

Gminny Zespół Zarządzania  
Kryzysowego 

2. Przekazywanie informacji o sytuacji na rzekach. 

3. W przypadku ostrzeżenia o nadejściu fali powodziowej skierowanie na miejsce zagrożenia                  
sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych szczegółowych informacji związanych                 
ze zdarzeniem oraz podjęcia niezbędnych działań. 

4. Przygotowanie sił i sprzętu w magazynie przeciwpowodziowym na wypadek zagrożenia. 

5. Wzmacnianie skarp, brzegów cieków na zagrożonym terenie, udrażnianie koryt. 
Gminny Zespół Zarządzania  
Kryzysowego  

6. Utrzymanie i eksploatacja podstawowych urządzeń melioracyjnych. 
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PZK – 24

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIA PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO WODY  
POLSKIE NADZÓR WODNY W KRAPKOWICACH - PODCZAS 

MROZÓW I OPADÓW ŚNIEGU

Podmiot 
opracowujący

PGWWP 
NADZÓR WODNY 

W 
KRAPKOWICACH

PGWWP WYKONUJE ZADANIA ZGODNIE Z PROCEDURAMI OKREŚLONYMI WE WŁASNYCH PLANACH ORAZ ZGODNIE Z 
OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI
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PZK - 25 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ 
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIA GMINNEGO  ZESPOŁU  ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO PODCZAS 

WYSTĄPIENIA ZDARZEŃ RADIACYJNYCH 

Podmiot 
opracowujący

REFERAT SPRAW 
OBYWATELSKICH 

i ZK 

I.      Cel procedury 

 Określenie sposobu realizacji zadań  dla gminnego  zespołu  zarządzania  kryzysowego podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Burmistrz/ Przewodniczący Gminnego Zespołu  Zarządzania Kryzysowego (GZZK) 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Zaistnienie zdarzenia  
radiacyjnego. 

Likwidacja 
zagrożenia. 

� ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe; 

� ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej .
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IV. Opis postępowania 

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu radiacyjnym. 

GZZK 

2. Przystąpienie, za pośrednictwem GZZK, do współpracy z ekspertami ds. zdarzeń radiacyjnych. 

3. Współdziałanie z Radiofoniczną Drużyną Alarmowania oraz innymi jednostkami wchodzącymi w skład  
SWA  

4. Realizacja wytycznych i poleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

5. Współuczestnictwo w prowadzeniu badań mieszkańców gminy oraz dystrybucji preparatu jodowego 
zgodnie z Planem przygotowania dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek w przypadku 
zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy. 

6. Przekazanie Burmistrzowi informacji o skutkach zagrożenia radiacyjnego  oraz przedstawienie 
wniosków i propozycji do działania. 

7. Monitorowanie, analizowanie i dokonanie końcowej oceny zaistniałego zagrożenia radiacyjnego        
dla  Burmistrza i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
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PZK - 26 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ 
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIA REFERATU GOSPODARKI MIENIEM I ROLNICTWA 
PODCZAS ZAKŁÓCEŃ  W DOSTAWACH WODY  

- ZATRUCIE UJĘCIA WODY 

Podmiot 
opracowujący

REFERAT 
GOSPODARKI  

MIENIEM                        
I ROLNICTWA 

I.      Cel procedury 

Określenie sposobu działania referatu podczas zakłóceń w dostawach wody spowodowanych awarią. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Kierownik Referatu Gospodarki Mieniem i Rolnictwa/pracownicy referatu 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie 
awarii ujęcia 
wody. 

Usunięcie 
przyczyny 
zakłóceń               
i przywrócenie 
dostaw wody. 

� ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

� ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków
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IV. Opis postępowania 

Przedsięwzięcia Wykonawcy

9. Zgłoszenie do PPIS w Krapkowicach zatrucia ujęcia wody.  

Kierownik Referatu Gospodarki 
Mieniem i Rolnictwa, pracownicy 

referatu 

10. Ocena skali zagrożenia i skutków awarii ujęcia wody na bezpieczeństwo mieszkańców  gminy

11. Podjęcie decyzji  o ograniczeniu lub zaprzestaniu dostaw wody z ujęcia. 

12. Wydanie decyzji nakazującej ograniczenie lub zaprzestanie dostaw wody z ujęcia. 

13. Wskazanie ujęcia wody, z którego woda może być pobierana w celu dostarczenia jej cysternami do 
ludności  (w oparciu o prowadzony monitoring jakości wody). 

14. Prowadzenie akcji oświatowej wśród ludności gminy. 

15. Kontrola jakości wody w sieci wodociągowej oraz w  cysternach. 

16. Wydawanie komunikatów o przydatności wody do spożycia przez ludzi. 

17. Informowanie Burmistrza, GZZK oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego o podjętych 
działaniach.

18. Podsumowanie prowadzonych działań, przekazanie wniosków  Burmistrzowi oraz Inspektorowi 
Sanitarnemu. 
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PZK - 27 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIA GMINNEGO  CENTRUM  ZARZĄDZANIA  
KRYZYSOWEGO 

 PODCZAS KATASTROFY DROGOWEJ 

Podmiot 
opracowujący

RREFERAT 
SPRAW 

OBYWATELSKICH 
I ZK 

    W gminie brak jest Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego- jego zadania realizuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. 

I.      Cel procedury 

Określenie sposobu działania podczas katastrofy drogowej na drogach i ulicach gminy. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Burmistrz/ Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego (GZZK). 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Powstanie zdarzenia na 
drogach i ulicach gminy. 

Usunięcie skutków 
zdarzenia - 

przywrócenie ruchu na 
drodze. 

� ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. 
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

15. Otrzymanie informacji o zdarzeniu drogowym. 
Służby dyżurne : Komendy Powiatowej  Policji, 
Przewodniczący  GZZK, 

16. Podjęcie decyzji o wysłaniu służb na miejsce zdarzenia. 
Służby dyżurne : Komendy Powiatowej  Policji, 
Przewodniczący GZZK, 

17. Powiadomienie zarządcy drogi o zaistniałym zdarzeniu i podjęcie współdziałania                
w usuwaniu jego skutków polegającego na:. 

Kierownik Referatu GMiR 
� zorganizowaniu brygad, przygotowanie sprzętu i oznakowania. 

� dojazd do miejsca zdarzenia. 

4. Zabezpieczenie i oznakowanie miejsca zdarzenia. 

Komenda Powiatowa Policji  we współdziałaniu 
ze służbami zarządców dróg. 5. Wprowadzenia ograniczeń  w ruchu, organizacja objazdów. 

6. Przekazanie informacji o sytuacji na drodze. 

7. Usunięcie oznakowania i ograniczeń w ruchu po ustaniu zagrożenia. 
(po opinii Komendanta Powiatowego Policji). 

8. Przekazanie informacji Burmistrzowi o zakończeniu prac  i przywróceniu ruchu 
drogowego. 

Dyżurny GZZK. 
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PZK - 28 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ 
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 r. 

Nazwa 
dokumentu 

DZIAŁANIA GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO PODCZAS UDZELANIA POMOCY 

PODROŻNYM 
UWIĘZIONYM W POCIĄGACH, W POJAZDACH NA 

DROGACH PUBLICZNYCH W WYNIKU INTENSYWNYCH 
OPADAÓW ŚNIEGU I NISKICH TEMPERATURY

Podmiot 
opracowujący

GZZK 

I.      Cel procedury 

Określenie procedury postępowania na wypadek awarii sieci telefonicznej w Urzędzie. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

         Burmistrz, MGOPS, OSP z terenu gminy, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach, Komendant Powiatowy 
Policji w Krapkowicach, Zarządcy dróg, Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK). 

III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
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Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie na obszarze gminy 
sytuacji powodującej 
wzmocnienie prowadzonych
działań ratowniczych przy 
udzielaniu pomocy osobom 
poszkodowanym – podczas 
wystąpienia zagrożenia.

Przywrócenie 
bezpieczeństwa 
obywateli i porządku 
publicznego, oraz 
zapewnienie koordynacji 
kontroli funkcjonowania 
administracji rządowej. 

Art. 19. Ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

IV. Opis postępowania 

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Przyjęcie informacji o zaistniałej sytuacji, w tym o czasie i miejscu zdarzenia, rodzaju zdarzenia, liczbie  
osób poszkodowanych, siłach i środkach zaangażowanych w działania, dotychczasowych i planowanych 

    działaniach. 
2.Zorganizowanie punktu informacyjnego dla ludności zgodnie z procedurą SPO-1 Gminnego Planu  
   Zarządzania Kryzysowego. 
3. Informowanie ludności o ewentualnych zagrożeniach – zgodnie z SPO 3. 
4. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO-7. 
5. Monitorowanie rozwoju sytuacji. 
6. Działanie GZZK po otrzymaniu informacji zgodnie z SPO-9I. 

Zespół  GZZK 
Sekretarz 
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7. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO-8.
8. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 
9. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – zgodnie 
    z procedurą SPO-21. 
10.Redagowanie i przekazywanie komunikatów na stronę internetową tut. urzędu. 
11.Organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych. 

Burmistrz/Sekretarz 

12. Prowadzenie działań zgodnie z SPO-8 , w tym m.in.: 
a) przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi  wniosków dot. wykonania, zmiany lub  
    zaniecha działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. 
b) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń. Prognozowanie tych zagrożeń. 
c) wyznaczenie swoich przedstawicieli do całodobowego dyżurowania w GZZK – na polecenie  
     Burmistrza 

Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego 

13. W przypadku wyłączenia odcinka drogi na dłuższy czas, dokonanie oznakowania zamkniętego odcinka 
drogi, wyznaczenie i oznakowanie trasy objazdu w uzgodnieniu z jednostką zabezpieczającą zdarzenie     

      (Policja lub Straż Pożarna). 
14. Po ustaniu zagrożenia sprawdzenie stanu drogi, usunięcie tymczasowego oznakowania objazdu. 

Zarządcy  dróg 
Burmistrz 

15. Prowadzenie działań zgodnie z PZK-28, w tym m.in.: 
a) skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych szczegółowych  
     informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcie niezbędnych działań na miejscu zdarzenia, 
b) podjęcie stosownych decyzji związanych z zaistniałą sytuacją, 
c) przedstawienie Burmistrzowi sposobu realizacji zadań przez siły Policji, 
d) lokalizowanie miejsc newralgicznych, ich zabezpieczanie oraz organizowanie objazdów, 
e) wsparcie ewentualnej ewakuacji poszkodowanej ludności, której zagraża niebezpieczeństwo utraty życia 
    lub zdrowia, 
f) ochrona mienia ewakuowanej ludności, 
g) udostępnianie policyjnych środków transportu na potrzeby działań ratowniczych, 
h) współudział w informowaniu ludności z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących, 
16. Podjęcie współdziałania z GZZK, jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej i zarządcami dróg. 

Komendant Powiatowy Policji w 
Krapkowicach 
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17.Prowadzenie działań zgodnie z PZK-3, w tym m.in.: 
a)  skierowanie na miejsce zdarzenia sił będących w służbie w celu zebrania dodatkowych szczegółowych   
     informacji związanych ze zdarzeniem oraz podjęcie niezbędnych działań na miejscu zdarzenia, 
b) podjęcie stosownych decyzji związanych z zaistniałą sytuacją, 
c) przedstawienie Burmistrzowi sposobu realizacji zadań przez siły Komendy Powiatowej Państwowej  
     Straży  Pożarnej i OSP, 
18.Podejmowanie działań zgodnie z „Planem ratowniczym Powiatu Namysłowskiego” i jego procedurami,  
    m.in.: 
a) wyznaczanie stref działań ratowniczych, 
b) priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych lub 
poszkodowanych osób wraz z udzieleniem kwalifikowanej pierwszej pomocy, 
c) przygotowanie dróg ewakuacji dla zagrożonych lub poszkodowanych osób, 
d) współudział w informowaniu ludności z wykorzystaniem urządzeń głośno  mówiących, 
19. Podjęcie współdziałania z GCZK, jednostkami systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, 
Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej i zarządcami dróg. 

Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej  w Krapkowicach 

20. Działania gminy - realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego, w tym: 
a) prowadzenie analizy informacji; rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, 
b) przygotowanie miejsc – pomieszczeń dla ewakuowanej ludności, 
c) prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
    - w zakresie pomocy społecznej, finansowej i materiałowej,     
    - środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów, 
d) ustalenie przewoźnika i sposobu transportu zastępczego. 

Burmistrz 
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PZK – 29

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIE MIEJSKO-GMINNEGO  
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

 PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

Podmiot 
opracowujący

MGOPS 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu działania Miejsko-Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej  podczas: 
11) zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi; 
12) pożarów; 
13) huraganowych wiatrów i trąb powietrznych; 
14) suszy i upałów; 
15) skażenia chemiczno-ekologicznego; 
16) wystąpienia zdarzeń radiacyjnych; 
17) zagrożenia epidemicznego i epidemii; 
18) zakłóceń w dostawach gazu – wybuchu gazu; 
19) zakłóceń w dostawach wody – awaria sieci wodno-kanalizacyjnej; 
20) katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,  Burmistrz Zdzieszowic, Referat Spraw Obywatelskich i Zarzadzania  
            Kryzysowego,  Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (GZZK). 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o zagrożeniu  
Zrealizowanie przyjętych 
zadań z zakresu pomocy 
społecznej

� Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
� Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
� Ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Utrzymanie gotowości stanu osobowego MGOPS do udziału w działaniach pomocowych dla 
poszkodowanej ludności

� Kierownik MGOPS 
� Kierownik RSO i ZK 2. Współpraca z  Referatem Spraw Obywatelskim i Zarządzania Kryzysowego -  rozpoznanie zakresu 

działań pomocowych. 

3. Analiza i ocena skali zdarzenia nadzwyczajnego pod kątem zapotrzebowania na świadczenia pomocy 
społecznej. 

4. Określenie zasobów infrastruktury mieszkaniowej i publicznej możliwych do wykorzystania dla celów 
pomocy społecznej w sytuacji określonego zdarzenia - przedstawienie Burmistrzowi propozycje 
dotyczące liczby i lokalizacji urządzeń pomocy społecznej koniecznych do uruchomienia. 

� Kierownik MGOPS 

5. Koordynacja działania pomocy społecznej w czasie kryzysu. 

6. Wyznaczenie urządzeń pomocy społecznej (miejsca na doraźne schronienie poszkodowanych) do 
uruchomienia na podstawie: 

1) Wyników analizy zagrożenia i wrażliwości na nie urządzeń pomocy społecznej; 
2) położenia w stosunku do dróg ewakuacyjnych; 
3) usług dostępnych w tych urządzeniach; 
4) uwag przewodniczącego GZZK. 

7. Powiadomienie kierowników urządzeń pomocy społecznej o potrzebie jego uruchomienia.  

8. Powołanie i uruchomienie komisji ds. oceny szkód i udzielenia niezbędnej pomocy poszkodowanym 

9. Organizacja i koordynacja  zaopatrzenie dla osób potrzebujących (woda, żywność, artykuły sanitarne, 
ubrania, pościel itp.) 

10. Organizacja  łączności, oznakowania dróg do urządzeń pomocy społecznej oraz odpowiedniej kontroli 
ruchu drogowego. 

� Przewodniczący GZZK 
� Komendant SM 

11. Dostarczanie właściwej informacji o działaniach pomocy społecznej (liczbie podopiecznych, 
wydawanych posiłkach itp.) do rzecznika prasowego Urzędu. � Kierownik MGOPS 
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IV. Opis postępowania   
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

12. Przedstawianie Burmistrzowi wykazów osób samotnych, które z racji podeszłego wieku, choroby lub 
innych przyczyn wymagają natychmiastowej pomocy, gdyż znajdują się na obszarze nadzwyczajnego 
zdarzenia (proponuje sposób udzielenia pomocy). 

� Kierownik MGOPS 
� Kierownik RSO i ZK 

13. Przygotowanie planu pozyskania środków na potrzeby osób poszkodowanych (koce, łóżka, żywność, 
wodę, świece, artykuły medyczne, sanitarne itp.) 

� Kierownik MGOPS 

14. Pozyskiwanie niezbędnych środków pomocowych z darów (żywność, odzież, środki higieny itp.) i ich 
rozdysponowywanie dla osób potrzebujących pomocy. 

15. Przygotowanie porozumień z organizacjami pozarządowymi określającymi zasady współpracy na czas 
kryzysu. 

16. Udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub 
ekologicznej. 

17. Po zakończeniu sytuacji kryzysowej opracowanie zestawienie kosztów pomocy społecznej  
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PZK – 30

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data Lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ 
 PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

Podmiot 
opracowujący

Komendant 
Gminny OSP 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu działania jednostek ochotniczej Straży Pożarnej  podczas: 
21) zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi; 
22) pożarów; 
23) huraganowych wiatrów i trąb powietrznych; 
24) suszy i upałów; 
25) skażenia chemiczno-ekologicznego; 
26) wystąpienia zdarzeń radiacyjnych; 
27) zagrożenia epidemicznego i epidemii; 
28) zakłóceń w dostawach gazu – wybuchu gazu; 
29) zakłóceń w dostawach wody – awaria sieci wodno-kanalizacyjnej; 
30) katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
         Komendant Gminny OSP, Burmistrz Zdzieszowic, Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Gminny Zespół Zarządzania  
           Kryzysowego  (GZZK), gminne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.  
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III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o zagrożeniu  Zrealizowanie przyjętych 
zadań działań ratowniczych.

� ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej;
� rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 

września  2021 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego; 

� ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 
� ustawa z dn. 18 kwietnia 2002r. o stanie klęski żywiołowe. 

IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Utrzymanie gotowości sprzętu i stanu osobowego do udziału w akcji ratowniczej, uzupełnienie paliwa, 
sprawdzenie sprawności technicznej pojazdów i sprzętu 

� Komendant Gminny OSP 
� Naczelnik OSP 
� Kierownik RSO i ZK 

2. Po ogłoszeniu alarmu przez stanowisko kierowania KP PSP lub Referatu Spraw Obywatelskich i 
Zarządzania Kryzysowego osiągnięcie gotowości do wyjazdu.

3. Nawiązanie kontaktu ze stanowiskiem kierowania KP PSP (Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania 
Kryzysowego )-  rozpoznanie zakresu działań ratowniczych. 

4. Udanie się na miejsce zdarzenia , ocena i rozpoznanie sytuacji, przyjęcie taktyki działania.  � Naczelnik – d-ca 
wyjeżdżającego zastępu 

� Kierownik RSO i ZK
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

5. Przystąpienie do działań ratowniczych.

� Komendant Gminny OSP; 

� Naczelnicy OSP; 

� Kierownik RSO i ZK; 

� Przewodniczący GZZK 

� GZZK 

10) zabezpieczenie strefy działań ratowniczych, w tym wyznaczenie i oznakowanie strefy zagrożenia 
włączenie lub wyłączenie instalacji, urządzeń i mediów mających wpływ na bezpieczeństwo 
zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz na bezpieczeństwo ratowników; 

11)  priorytetowe wykonanie czynności umożliwiających dotarcie i wykonanie dostępu do zagrożonych 
lub poszkodowanych osób, wraz z udzieleniem im kwalifikowanej pierwszej pomocy; 

12) przygotowanie dróg ewakuacja i zagrożonych lub poszkodowanych osób oraz ratowników;
13) likwidacja zagrożeń związanych z pożarem; 
14) likwidacja zagrożeń związanych z huraganowymi wiatrami, w tym szczególnie: 

c) usuwanie połamanych drzew; 
d) zabezpieczanie zerwanych połaci dachowych;

15) likwidacja zagrożeń powodziowych – w tym: 
c) wypompowywanie wody z zalanych terenów i obiektów, 
d)  pomoc w uszczelnianiu i zabezpieczaniu wałów; 
e) budowa doraźnych zabezpieczeń z worków z piaskiem budynków ; 
f) ewakuacja osób, zwierząt i mienia 

16) likwidacja zagrożeń związanych ze skażeniem chemiczno-ekologicznym, a w szczególności: 
d) ewakuacja i ratowanie osób, a następnie zwierząt oraz środowiska i mienia przed skutkami 

bezpośrednich zagrożeń stwarzanych przez substancje niebezpieczne, 
e) stawianie zapór na ciekach lub akwenach zagrożonych skutkami rozlania substancji 

niebezpiecznych, 
f) prowadzenia czynności z zakresu dekontaminacji wstępnej;

17) likwidacja zagrożeń związanych z  masową chorobą zwierząt, zakłóceń w dostawach wody, 
katastrofach budowlanych  

18) współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących 

6. Bieżąca współpraca z Referatem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
� Komendant Gminny OSP 

7. Nadzór nad realizacją zadań przez poszczególne jednostki.
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PZK – 31

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIE STRAŻY MIEJSKIEJ 
 PODCZAS SYTUACJI KRYZYSOWYCH 

Podmiot 
opracowujący Straż Miejska 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu działania jednostek Policji  podczas: 

11) zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi; 
12) pożarów; 
13) huraganowych wiatrów i trąb powietrznych; 
14) mrozów i opadów śniegu; 
15) suszy i upałów; 
16) skażenia chemiczno-ekologicznego; 
17) wystąpienia zdarzeń radiacyjnych; 
18) zagrożenia epidemicznego i epidemii; 
19) zakłóceń w dostawach energii cieplnej; 
20) katastrofy budowlanej, drogowej i kolejowej. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Komendant Straży Miejskiej/Burmistrz Zdzieszowic, Komendant Komisariatu Policji w Zdzieszowicach,  Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej, Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, Mijekso-Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Zdzieszowicach. 
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III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Informacja o zagrożeniu 
wystąpienia lub 
wystąpienie sytuacji 
kryzysowej 

Zrealizowanie 
przyjętych zadań 
zarządzania 
kryzysowego.   

1) Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych; 
2) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; 
3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 
4) ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej; 
5) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej; 
6) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej; 
7) ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

IV. Opis postępowania  

Przedsięwzięcia Wykonawcy

9. Przyjmowanie komunikatów i zbieranie informacji o występujących zagrożeniach, patrolowanie terenu  

� Komendant  Straży Miejskiej 
10. Podjęcie decyzji o realizacji stosownych zadań związanych z zaistniałą sytuacją. 

11. Przedstawienie Burmistrzowi  przyjętej decyzji o sposobie i zakresie realizacji stosownych zadań przez 
Straż Miejską. 
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Przedsięwzięcia Wykonawcy

12. Podjęcie współdziałania, w tym z:

� Kierownik RSO i ZK; 
� Przewodniczący  GZZK; 
� Komendant Straży Miejskiej; 
� Ratownictwo Medyczne  

7) Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w zakresie: 
f) wymiany informacji o istniejących i przewidywanych zagrożeniach; 
g) bieżące prowadzenie rozpoznania zagrożeń; 
h) przeprowadzanie rekonesansu terenów zagrożonych powodzią, uszczegółowienie danych 

dotyczących osób planowanych do ewakuacji; 
i) uzgadniania zadań w sytuacji prowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt i mienia (drogi 

ewakuacji, punkty zbiórek, miejsca rozmieszczenia ewakuowanej ludności i mienia, miejsca 
rozmieszczenia punktów pomocy humanitarnej); 

j) proponowania wprowadzenia przez właściwe organy administracji publicznej przepisów 
porządkowych na określonym terenie; 

k) informowania o posiadanych siłach i środkach oraz realizowanych przez nie zadaniach, 
l) informowania, ostrzegania i alarmowania mieszkańców, rozplakatowywania obwieszczeń  i 

innych dokumentów;

8) Jednostkami systemu Ratownictwa Medycznego w zakresie: 
c) uzgadniania i zabezpieczania tras przejazdu karetek pogotowia do miejsc zagrożonych; 
d) wymiany informacji o potrzebach udzielania pomocy przez służbę zdrowia w nagłych wypadkach;

9) Jednostkami Państwowej Straży Pożarnej w zakresie: 
d) uzgadniania dróg dojazdu sił ratowniczych, dróg ewakuacji ludzi i mienia, 
e) pomocy w egzekwowaniu poleceń wydanych przez kierującego akcją ratowniczą dotyczących 

ewakuacji mieszkańców z zagrożonych rejonów, usunięcie pojazdów lub innego sprzętu 
utrudniającego prowadzenie działań, 

f) wymiany informacji o ofiarach i osobach zaginionych; 

� Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, 

� Dyrektor Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu 

� Komendant Straży Miejskiej 
� Starostwo Powiatowe w 

Krapkowicach 
� Urząd Miejski w 

Zdzieszowicach 

10) Zarządcami dróg w zakresie: 
d) uzgadniania objazdów rejonów zagrożonych oraz ich oznakowanie; 
e) wymiany informacji na temat nieprzejezdnych odcinków dróg oraz sposobu ich zamknięcia; 
f) wymiany informacji o sytuacji na drogach oraz informowania użytkowników dróg za 

pośrednictwem środków masowego przekazu; 



448 

Przedsięwzięcia Wykonawcy

11) Komendant Komisariatu Policji w Zdzieszowicach w zakresie:
a) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach 

publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, a także w miejscach 
pracy punktów medycznych, punktów zbiórek poszkodowanych;

b) zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczenie oraz organizowanie 
objazdów;

c) współudział w informowaniu ludności – z wykorzystaniem urządzeń głośnomówiących;

� Komendant Komisariatu 
Policji w Zdzieszowicach; 

� Komendant Straży Miejskiej 

13. Realizacja bieżących zadań w tym: 

� Komendant Straży Miejskiej, 
� Skład osobowy SM 

10) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach publicznych,  

11) zlokalizowanie miejsc newralgicznych na drogach i ich zabezpieczenie oraz organizowanie objazdów

12) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego.

13) zabezpieczanie ewakuacji poszkodowanej ludności albo ludności, której zagraża bezpieczeństwo 
utraty życia lub zdrowia, ochrona mienia wyewakuowanej ludności; 

14) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania  życia i zdrowia obywateli, 
pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych 
miejscowych zagrożeń.

15) Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.

16) Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń z wykorzystaniem 
urządzeń głośnomówiących 

17) współudział w prowadzeniu akcji kurierskiej na rzecz zapewnienia przekazywania informacji, danych, 
wiadomości, zwłaszcza w odniesieniu do dostarczania tych informacji do stosownych podmiotów 
biorących udział w realizacji zadań zarządzania kryzysowego.

14. Udział w pracach Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. � Komendant SM. 
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PZK – 33 

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA REALIZACJI ZADAŃ  
Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Data Styczeń 2021 

Nazwa 
dokumentu

DZIAŁANIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA SPÓŁKA Z O.O.  PODCZAS 
ZAKŁÓCEŃ   

W DOSTAWACH WODY – ZATRUCIE UJĘCIA WODY 

Podmiot 
opracowujący

WiK 
 Sp. z o.o w 

Zdzieszowicach

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu działania Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  podczas zakłóceń w dostawach wody w wyniku zatrucia 
ujęć wodnych.  

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
� Prezes Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Zdzieszowicach / Dyrektor Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 

Krapkowicach, Przewodniczący GZZK,                                                    

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zatrucia 
ujęcia wody. 

Działania Komunalnego 
Przedsiębiorstwa 
Wielobranżowego po 
wystąpieniu zdarzenia..

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym; 
2) ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
3) ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
4) ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków; 
5) ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi;);
6) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia  2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi ;
7) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie 

wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane 
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia .
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IV. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

19. Zgłoszenie do PPIS w Krapkowicach zatrucia ujęcia wody, ocena skutków wystąpienia zdarzenia, 
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz jego skali.

� Prezes WiK 
� Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny. 20. Na podstawie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ograniczenie lub 
zaprzestanie dostaw wody z zatrutego ujęcia. 

21. Ustalenie ujęcia, z którego woda może być pobierana i zmiana organizacji systemu zaopatrywania w 
wodę

� Prezes WiK 
� Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

22. Pozyskanie dodatkowych cystern i zbiorników na wodę. 

23. Organizacja dostaw wody za pomocą cystern i zbiorników na wodę. 

24. Organizacja awaryjnego systemu zaopatrywania ludności w wodę.

25. Prowadzenie działań naprawczych zgodnie z zaleceniami PPIS.

26. Składanie meldunków o podejmowanych działaniach do Burmistrza Zdzieszowicach poprzez GZZK 
oraz PPIS w Krapkowicach 

27. Prowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców dotyczącej możliwości zaopatrywania się w 
wodę

� Przewodniczący GZZK 
� Prezes WiK 

28. Uruchomienie ujęć wody na podstawie decyzji państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego po 
usunięciu przyczyn zatrucia wody oraz przeprowadzeniu stosownych badań jakości wody. 

� Prezes WiK 
� Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 
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2. ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI MIĘDZY PODMIOTAMI REALIZUJĄCYMI ZADANIA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO. 

Do skutecznej realizacji zadań przez Burmistrza oraz inne podmioty realizujące zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na terenie Gminy, 
niezbędny jest odpowiedni system łączności. Burmistrz utrzymuje i zapewnia funkcjonowanie następujących systemów i środków łączności:  

1. Dostęp do publicznej sieci telekomunikacyjnej umożliwiającej realizację usług powszechnych. W działaniach kryzysowych wykorzystuje 
telefony przewodowe jako podstawowy system łączności . 

2. Korzystanie z łączności mobilnej (komórkowej), gdzie można nawiązać łączność zarówno z pracownikami Urzędu i Gminnych 
Jednostek Organizacyjnych oraz z wszystkimi podmiotami współpracującymi– łączność komórkowa jest uzupełnieniem łączności 
stacjonarnej. 

3. Rezerwowym systemem łączności jest łączność radiowa w której Burmistrz dysponuje możliwością pracy radiowej w sieci Wojewody. 
Jako dodatkowa sieć radiowa, którą można użyć w działaniach występuje sieć radiowa Straży Miejskiej  
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Gminne środki łączności stacjonarnej i radiowej 

Lp. Rodzaj środka łączności Ilość Miejsce przechowywania Zakres działania

1. 2. 3. 4 5 

1. 
Stacjonarna łączność 
telefoniczna Urzędu  
- centrala telefoniczna ; 
- telefony stacjonarne 

1 
50/60 

Budynek UM Łączność zewnętrza i wewnętrzna Urzędu 

2. 

Łączność radiowa: 
- radiotelefon bazowy  

- radiotelefon nasobny 

            1 

3 

Referat Spraw Obywatelskich i 
Zarzadzania Kryzysowego, 

Referat Spraw Obywatelskich i 
Zarzadzania Kryzysowego 

Łączność radiowa z PCZK, WCZK, terenem 
Gminy, sąsiednimi gmin. 

3. 

Łączność radiowa Straży 
Miejskiej: 
- telefon komórkowy            2 

Pomieszczenie SM Łączność telefonii komórkowej 

4. 
Łączność telefonii komórkowej  
- telefony komórkowe 

5 Kadra kierownicza, wyznaczone osoby Łączność w systemie telefonii komórkowej 

5. 

Łączność faksowa i poczta 
elektroniczna: 
- sekretariat  
- Referat SO i ZK 
- Jedn. Organ Gminy 
- Sołtysi i Przewodniczący 
Zarządów  Dzielnic Zdzieszowic 

1 
5 
4 

11 

Sekretariat; 
Jedn. Org. Gminy; 
Sołtysi i Przewodn. Zarz. Dzielnic 

Łączność  
faksowej z instytucjami  
i sołtysami 



453 

Schemat łączności radiowej. 

Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego 
Wojewody Opolskiego 

Referat Spraw Obywatelskich i ZK 
(Gminny Zespół Zarządzania 

Kryzysowego) 
Radiotelefon stacjonarny

BURMISTRZ 

Radiotelefon nasobny 

PRZEWODNICZĄCY GZZK 

Radiotelefon nasobny 

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO GZZK 

Radiotelefon nasobny 

CZŁONEK GZZK x 5 

Telefon komórkowy 
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Zapasowy system łączności - dane radiowe. 

Kryptonim Nazwa korespondenta, jednostka organizacyjna, służba Kanał roboczy Nazwa grupy 
Indeks Grupa cyfrowa

1 2 3 4 5 

OW 

Kryptonim okólnikowy OMEGA
Kryptonim KSWA GRANIT
Sygnał zagrożenia RATUNEK 
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Wykaz osób oraz dane teleadresowe członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Lp Nazwisko i Imię Stanowisko 
służbowe 

Funkcja w zespole Adres i telefon służbowy Telefon 
prywatny 

Adres domowy 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Artur Gasz Z-ca Burmistrza Przewodniczący zespołu UM Zdzieszowice  
pokój – B 009 

2. Arkadiusz Mróz Komendant SM Z-ca przewodniczącego UM Zdzieszowice  
pokój – A 202 

3. Sabina Kurdyna Kierownik RI i PSP członek UM Zdzieszowice  
pokój – B 205 

4. 
Adrian 
Zimerman 

Kierownik GK i OŚ 
członek UM Zdzieszowice  

pokój – B 207 

5. Michał Kilisz Kierownik GM i R 
członek 

UM Zdzieszowice  
pokój – A 108 

6. Ryszard Jantos 
Komendant  
Gminny OSP 

członek 
UM Zdzieszowice  
pokój – A 109 

7. Robert Jasionek 
Inspektor ds. 
obronności i OC 

członek 
UM Zdzieszowice  
pokój – A 109 
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Wykaz 
Adresów,  numerów telefonów,  fax-ów i e-mail  dyżurów GZZK oraz stałych  dyżurów organów nadrzędnych i 

współdziałających 

Lp Nazwa instytucji Adres

Numery telefonów, fax-ów i e -mail

Centrali telef. 
(sekretariat)

Zespół Zarządz. Kryz. 
(Stały dyżur)

Fax
E-mail

Strona www

1 2 3 4 5 6 7

1
Wojewódzkie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Wojewody Opolskiego 

ul. Piastowska 14 
45-082 Opole  

77 45 24 125 
77 45 24 126 

77 45 24 243 
77 45 24 715 
77 45 24 469 

77 45 24 716 
77 45 13 131

www.opole.uw.gov.pl
czk@urzad.opole.uw.gov.pl

2
Powiatowe Centrum Zarządzania 
Kryzysowego w Krapkowicach 

ul. Kilińskiego 1 
47-303 Krapkowice 

77 40 74 303 
77 40 74 300 

77 40 74 333 
kom. 663 736 399 

77 40 74 334 
www.powiatkrapkowicki.pl
pczk@powiatkrapkowicki.pl

3
Urząd Miasta i Gminy w 
Krapkowicach 

ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice 

77 44 66 800 77 44 66 800 77 44 66 888 
www.krapkowice.pl
umig@krapkowice.pl

4
Urząd Miejski w Gogolinie ul. Krapkowicka 4 

47-320 Gogolin 
77 40 76 800 77 40 76 823 77 40 64 444 gcr@gogolin.pl 

5
Urząd Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 

47-344 Walce 
77 46 60 108 
77 46 67 540 

77 46 60 108 
77 40 76 070 

77 46 60 784
77 46 67 556

www.walce.pl
ug@walce.pl

6
Urząd Gminy Strzeleczki ul. Rynek 4 

47-364 Strzeleczki, 
77 40 76 660 77 46 68 105 

77 40 76 668
77 40 76 661 

www.strzeleczki.pl
ug@strzeleczki.pl

7
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich 

Plac Myśliwca 1 
47-100 Strzelce Opolskie

77 40 49 300 d 
do 06)
77 40 49 308

77 40 49 307 77 46 12 288 

www.strzelceopolskie.pl
zkw@strzelceopolskie.pl
um@strzelceopolskie.pl

8
Urząd Gminy Izbicko 

ul. Powstańców Śl. 12 
46-049 Izbicko 

77 46 17 260
77 46 17 221
77 46 17 266

77 46 17 260 77 46 31 254 
www.izbicko.pl
ug@izbicko.pl
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9
Urząd Gminy Tarnów Opolski 

ul. Dworcowa 6 
45-050 Tarnów Opolski 

77 46 44 133 
77 46 44 132 
77 46 40 850 

77 46 40 853 77 46 44 282 
www.tarnowopolski.pl
gzr@tarnowopolski.pl
ug@tarnowopolski.pl 

10
Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle 

ul. Piramowicza 32 
47-200 Kędzierzyn-Koźle 77 4050 311

77 40 50 390 
77 40 34 466

77 4050 305 
77 4821200

www.kedzierzynkozle.pl
zk@kedzierzynkozle.pl
infoprom@kedzierzynkozle.pl

11
Wojskowa Komenda Uzupełnień w 
Opolu 

ul. Niemodlińska 90
45-865 Opole  261 625 575 

261 623 045 
261 623 367 

261 626 054 wkuopole@ron.mil.pl

12
Jednostka Wojskowa w Krapkowicach

JW  4229 
Skład 4. RBLog – 
Krapkowice

26 162 4100 – 
kierownik składu 
26 162 4204 d-ca 
warty 

13
Komenda Powiatowa Policji w 
Krapkowicach 

ul. Sądowa 25 
47-300 Krapkowice 47 286 262 03 47 862 62 00 

dyżurny.kr@op.policja.gov.pl
www.krapkowice.policja.gov.pl

14
Państwowa Straż Pożarna w 
Krapkowicach 

ul. 3 Maja 19 
47-303 Krapkowice 

47 861 6702 (sekr)

47 861 67 00  

(St. Kierowania) 

77 40 79 719 
krapkrsk@psp.opole.pl
www.kppsp.com

15 Nadzór Wodny w Krapkowicach
ul. Drzymały 8 
47-300 Krapkowice 

 661 221 562 
 77 466 14 56 

e-mail: nw-
krapkowice@wody.gov.pl

16 Nadzór Wodny w Opolu 
ul. Kochanowskiego 9 
45-094 Opole 

 661 221 654 e-mail: nw-opole@wody.gov.pl 

17. 
Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny  w Krapkowicach 

ul. Ks Koziołka 30 
47-303 Krapkowice  

tel.77 44 66 70 40 
alarmowy : 
502 635 535 

77 44 66 70 41
psse.krapkowice@pis.gov.pl. 
http://pssekrapkowice.pis.gov.pl.
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Wykaz  adresów  Prezesów  i  Naczelników OSP  na  terenie Gminy  Zdzieszowice 

Lp
.

Jednostka Funkcja Nazwisko i Imię 
Numer telefonu/ 

email 
Adres domowy 

1 2 3 4 6 7 

1. 
OSP Januszkowice 
ul. Wypoczynkowa 2 
47-330 Januszkowice 

Prezes Henryk Bielica   

Naczelnik Adam Kroll   

2. 
OSP Jasiona 
ul. Główna 25a 
47-330 Jasiona 

Prezes Adrian Baron   

Naczelnik Ryszard Paczuła   

3. OSP Krępna 
ul. Jasiońska 11a 
47-316 Górażdże 

Prezes Tomasz Włosek   

Naczelnik Karol Gołąbek   

4. OSP Rozwadza 
ul. Szkolna 36 
47-330 Rozwadza 

Prezes 
Szymon Kauf   

Naczelnik Krzysztof Deszka   

5. 
OSP Żyrowa 
ul. Wojska Polskiego 14a 
47-330 Zdzieszowice 

Prezes 
Marian Wygasz   

Naczelnik Jacek Jeziorowski   
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Wykaz  adresów  sołtysów  z  Gminy  Zdzieszowice  oraz przewodniczących  zarządów dzielnic Zdzieszowic 

L
p.

Sołectwo/ 
dzielnica

Imię i nazwisko Adres Telefon/e-mail. 

1 2 3 4 5 5 

1. Krępna Karol Gołąbek   
karol.golabek2@gmail.com 

2. Jasiona Piotr  Santura   
piotr.santura@gmail.com 

3. Żyrowa Józef Wilczek   
jozefwilczek@wp.pl 

4. Rozwadza  Rita Grądalska   soltysrozwadza@onet.pl 

5. Januszkowice Danuta Filipczyk   
filipdan48@wp.pl 

6. Oleszka Anna Knop   amknop@wp.pl 

7. 
Przewodniczący 
Dzielnicy 
Stara Część Miasta 

Eryka Wykop   
eri58@interia.eu 

8. 

Przewodniczący 
Dzielnicy 
Kościuszko - 
Korfantego 

Joanna Hryczyńska   hryczynska23@gmail.com 

9. 
Przewodniczący 
Dzielnicy 
Piastów I 

Krystyna Zielińska   
kzielinska2016@gmail.com 

1
0. 

Przewodniczący 
Dzielnicy 
Akacjowa - Zielona 

Artur Udała   szafart1@#wp.pl 

1
1. 

Przewodniczący 
Dzielnicy 
Piastów II 

Tomasz Nowicki   tnowicki73@gmail.com 
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3. ORGANIZACJA SYSTEMU MONITOROWANIA ZAGROŻEŃ, 
OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA

ZAGROŻENIE 

Referat Spraw 
Obywatelskich i 
Zarządz. Kryzys.

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE PRZYJMUJĄCE 
ZGŁOSZENIA NA NUMERY ALARMOWE 

1) PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA         
2) POLICJA                                                  
3) POGOTOWIE ENERGETYCZNE   
4) POGOTOWIE GAZOWE 
5) POGOTOWIE CIEPŁOWNICZE 
6) POGOTOWIE WODNO-KAN.       
7) POGOTOWIE DROGOWE 
8) POGOTOWIE DŹWIGOWE 
9) POGOTOWIE WETERYNARYJNE   

112 
112 
991 
992 
993 
WiK 
SP 

  brak 
brak

JEDNOSTKI 
SYSTEMU 

PAŃSTWOWEG
O 

RATOWNICTWA   
MEDYCZNEGO 

999 
112 

Powiatowe Centrum 
Zarządzania 

Kryzysowego

BURMISTRZ 
Zdzieszowic

INNE PODMIOTY 
1) Powiatowy Inspektor Sanitarny 
2) Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego 
3) Powiatowy Lekarz Weterynarii 
4) Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska 
5) Wody Polskie- Nadzór Wodny w 

Krapkowicach 

ZAKŁADY PRACY 
STOSUJĄCE W PRODUKCJI 

NIEBEZPIECZNE 
SUBSTANCJE CHEMICZNE 

LUDNOŚĆ 
KOMUNIKATY 
OSTRZEŻENIA 

TELEFONY 
SYRENY ALARMOWE 

URZĄDZENIA 
GŁOŚNOMÓWIĄCE 
OBWIESZCZENIA 

PLAKATY, ULOTKI 

Gminny Zespół 
Zarządzania 

Kryzysowego 

1. SOŁTYSI, PRZEWODNICZĄCY 
ZARZĄDÓW DZIELNIC 

2. STRAŻ MIEJSKA 
3. PREZESI, NACZELNICY OSP, 
4. DYREKTORZY/PREZES  

GMINNYCH JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH 

Lokalne 
Media (prasa, radio, 

telewizja) 
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1. Monitorowanie zagrożeń i zdarzeń zagrażających zdrowiu lub życiu mieszkańców gminy Zdzieszowice, bezpieczeństwu ich mienia oraz 
ochronie środowiska realizowane jest przez wszystkie inspekcje, służby i straże oraz instytucje, zgodnie z ich ustawowymi kompetencjami i 
zadaniami statutowymi. 

2. Główne przedsięwzięcia w tym zakresie to: 
1) zbieranie, ewidencja, analizowanie i ocena danych o zdarzeniach zaistniałych na obszarze gminy związanych z rozwojem cywilizacyjnym 

lub działaniem sił natury.  
2) prognozowanie rozwoju powstałego zagrożenia; 
3) prowadzenie komputerowo wspomaganej analizy i oceny sytuacji zagrożenia gminy; 
4) posiadanie dostępu do pełnej i aktualnej informacji o infrastrukturze drogowej, komunikacyjnej, energetycznej, komunalnej itp. na 

obszarze powiatu. 
5) przesyłanie danych z baz danych (zbiorów) poszczególnych służb  
6) rejestrowanie i ewidencjonowanie meldunków z zaistniałych pożarów, wypadków, katastrof technicznych, chemicznych, ekologicznych i 

innych zgodnie z wymaganymi potrzebami. 

3. Podmioty prowadzące monitoring zagrożeń i zdarzeń przekazują ich wyniki, zgodnie z wzajemnymi ustaleniami, do określonych służb, 
inspekcji i straży oraz podmiotów   współdziałających w zakresie ich likwidacji, w ramach rutynowych działań profilaktycznych czy 
ratowniczych. Natomiast w przypadku, gdy zagrożenie lub zdarzenie na terenie gminy  nosi znamiona sytuacji kryzysowej, wyniki od 
wszystkich monitorujących przekazywane są obligatoryjnie dodatkowo do referatu Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego. 

4. Zgłoszenia alarmowe przychodzące na numery alarmowe 112 (Policja), 998, 112 (Państwowa Straż Pożarna), 999,112 (Pogotowie 
Ratunkowe) są przekazywane do odpowiednich służb. W dalszej kolejności powiadamiane RSOiZK. 

W zależności od rodzaju zdarzenia (zagrożenia) informowany jest o sytuacji Burmistrz Zdzieszowic oraz Przewodniczący Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego. 

Burmistrz na wniosek szefa GZZK podejmuje decyzję o uruchomieniu Zespołu (w składzie determinowanym rozwojem sytuacji, z 
ewentualnym rozszerzeniem o inne osoby spoza Zespołu - ekspertów, specjalistów).  

5. W celu zapewnienia uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności w sytuacji ich wystąpienia na terenie gminy 
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funkcjonuje System Wykrywania i Alarmowania (SWA) - działający w przypadku wprowadzenia stanów wojennego i wyjątkowego. 

6. Do głównych zadań realizowanych w ramach działania systemu należy:  
1) rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiających natychmiastowe stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte 

normy i standardy krajowe; 
2) powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach; 
3) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach  zachowania się przed i w trakcie ich wystąpienia; 
4) zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności; 
5) opracowywanie ocen eksperckich stanu zagrożenia i przygotowywanie postępowania ochronnego; 
6) doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczania zasięgu i skutków oddziaływania  zagrożeń; 
7) wprowadzanie przedsięwzięć dotyczących ochrony przez zagrożeniami i związanych  z tym stanów alarmowych, zgodnie z procedurami 

określonymi w Wykazie Przedsięwzięć   Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego; 
8) uruchamianie działań interwencyjnych. 

7. W skład Systemu Wykrywania i Alarmowania dla gminy Zdzieszowice wchodzą: 
1) Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego; 
2) Radiofoniczna Drużyna Alarmowania; 
3) Straż Miejska w Zdzieszowice; 

8. Jednostki i instytucje wchodzące w skład Systemu Wykrywania i Alarmowania zobowiązane  są do wzajemnej wymiany informacji uzyskanych 
w toku własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek z wystąpieniem zagrożeń ludności lub środowiska. 
Włączenie jednostek i instytucji do Systemu Wczesnego Ostrzegania nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu 
realizowanych zadań. 

9. Koordynację działań w ramach systemów przejmuje Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty Krapkowickiego w wypadku wystąpienia 
zdarzenia wykraczającego poza obszar jednej z gmin powiatu. 

10. Burmistrz Zdzieszowic - poprzez Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego - współdziała ze środkami masowego przekazu w 
zakresie przekazywania komunikatów ostrzegawczych zgodnie z art.34. ust. 1. pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe  
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11. Rozwinięcie Systemu Wykrywania i Alarmowania dla gminy Zdzieszowice następuje w przypadku wprowadzenia stanów wojennego i 
wyjątkowego oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie systemu przez: 

1) Wojewodę Opolskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa- na terenie całego województwa; 

2) Starostę Krapkowickiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu na terenie całego powiatu; 

3) Burmistrza Zdzieszowic – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Zdzieszowic na terenie gminy. 

12. System wczesnego ostrzegania oraz system wykrywania i alarmowania. wchodzi w skład krajowego systemu wykrywania i alarmowania 
zdefiniowanego. 

13. Podmioty prowadzące monitoring zagrożeń i zdarzeń przekazują informacje w tym zakresie zgodnie z ustaleniami, do określonych służb, 
inspekcji i straży oraz podmiotów współdziałających w zakresie ich likwidacji, w ramach rutynowych działań profilaktycznych czy ratowniczych.  
Natomiast w przypadku, gdy zagrożenie lub zdarzenie na terenie gminy nosi znamiona sytuacji kryzysowej, wyniki od wszystkich 
monitorujących przekazywane są obligatoryjnie do Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzosowego. 
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Występujące zagrożenia i służby je monitorujące. 

RODZAJ 
MONITORINGU 

SŁUŻBA PROWADZĄCA 
MONITORING 

UWAGI 

Monitoring wypadków 
w komunikacji 
kolejowej 

Polskie Koleje Państwowe 
Polskich Linii Kolejowych S.A. 
Zakładu Linii Kolejowych w 
Opolu 

Służby PKP są zobowiązane informować burmistrza o 
wszelkich wypadkach i katastrofach kolejowych na 
terenie gminy , które w konsekwencji wiążą się 
z powstaniem poważnej awarii w transporcie z 
uwolnieniem środków  chemicznych lub wystąpieniem 
zdarzenia radiacyjnego. 

Monitoring 
hydrometeorologiczny 

Dyrektor Instytutu Meteorologii i 
Gospodarki Wodnej  we 
Wrocławiu – Państwowy Instytut 
Badawczy

RSO i ZK otrzymuje od IMGW komunikaty 
ostrzegawcze   i alarmowe o zagrożeniach 
hydrometeorologicznych bezpośrednio lub przez 
PCZK. 

Monitoring stanu 
sanitarno-
epidemiologicznego 

Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny 

RSO i ZK otrzymuje od PSSE informacje o 
występujących ogniskach zachorowań lub zatruciach 
zbiorowych oraz innych zagrożeniach sanitarnych i 
epidemiologicznych. 

Monitoring chorób 
zakaźnych zwierząt 

Powiatowy Lekarz Weterynarii 
RSO i ZK otrzymuje od PIW informacje o 
występujących chorobach zakaźnych zwierząt. 

Wypadki   
komunikacyjne  w 
transporcie 
drogowym,  jeśli 
poszkodowanych jest 
więcej niż 3 osoby 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, 
dysponenci jednostek systemu 
Państwowego Ratownictwa 
Medycznego, Komendant 
Powiatowy Policji 

Doraźne informacje o występujących wypadkach. 

Monitoring zagrożeń 
bezpieczeństwa i 
porządku publicznego

Komendant Powiatowy Policji Doraźne informacje o występujących wypadkach. 

Monitoring awarii 
przemysłowych 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej Doraźne informacje o występujących awariach. 

Monitoring katastrof 
budowlanych 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej, 
Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 

Doraźne informacje o występujących katastrofach. 

Monitoring rozległych 
pożarów 

Opolski Komendant Wojewódzki 
Państwowej Straży Pożarnej 

Doraźne informacje o występujących pożarach. 

Przydatne informacje dotyczące monitorowania zagrożeń można pozyskiwać z wykorzystywaniem 
stron internetowych m.in.: 

http://new.meteo.pl/ - aktualna prognoza pogody 

http://www.pogodynka.pl/ - zakładka „Rzeki” – „Zlewnia górnej Odry” – „Wodowskazy na Odrze” – 
pokazany jest aktualny stan wody w Odrze 

http://www.pod.cz/portal/sap/pl/ wodowskazy w Czechach na Odrze i dopływach 

www.gddkia.gov.pl – warunki komunikacji drogowej 
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4. ZASADY INFORMOWANIA LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH I SPOSOBACH 
POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAGROŻEŃ. 

WOJEWODA 
OPOLSKI 

WOJEWÓDZKIE CENTRUM 
ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

PUNKT INFROMACYJNY 
DLA LUDNOŚCI 

MIESZKAŃCY

SYSTEM 
RADIOWYCH 
URZĄDZEŃ 

STEROWANIA 

WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA 
I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

OPOLSKIEGO URZĘDU 
WOJEWÓDZKIEGO

WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

KONFERENCJE 
PRASOWE

POWIATOWE 
CENTRUM ZARZĄDZANIA 

KRYZYSOWEGO 

RZĄDOWE CENTRUM 
BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHOME URZĄDZENIA 
NAGŁAŚNIAJĄCE 

TELEWIZJA 

RADIO

PRASA 

ULOTKI, PLAKATY 

TELEFONIA CYFROWA 

REFERAT SPRAW 
OBYWATELSKICH I 

ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

KOMUNIKATY  DO MIESZKAŃCÓW 
URZĄDZENIA GŁOSNOMÓWIĄCE  SM 
STRONA INTERNETOWA 
WWW.ZDZIESZOWICE.PL
POCZTA ELEKTRONICZNA DO SOŁTYSÓW 
ULOTKI, AFISZE, PLAKATY 
OGŁOSZENIA NA TABLICACH OGŁOSZEŃ 
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Zasady  informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na 
wypadek zagrożeń. 

Informowanie ludności odbywa się poprzez przekazanie bezpośrednich  informacji z administracji 
domów mieszkalnych, przez  kierowników zakładów pracy, sołtysów oraz przy pomocy  
komunikatów z radiowozów policyjnych, straży miejskiej i regionalnych rozgłośni radiowych, a 
także syren alarmowych. 

Wojewoda Opolski 
Szef OC 

Województwa 

Starosta Powiatu 
Krapkowickiego 

Szef OC Powiatu

Burmistrz  
Zdzieszowic  

Szef OC Gminy

Wojewódzki Zespół 
Zarządzania Kryzysowego 

Powiatowy Zespół 
Zarządzania Kryzysowego 

Gminny Zespół Zarządzania 
Kryzysowego 

Komunikaty podawane przez 
radiowęzły zakładowe, itp. 

Komunikaty podawane prze ruchowe 
środki nagłaśniające – policji, straży, 
pożarnej, itp. 

Komunikaty (zarządzenia szefów OC) 
w formie obwieszczeń rozplakatowane 
na administrowanym terenie. 

Komunikaty w formie ulotek 
(zawiadomień) rozplakatowanych w 
miejscach zamieszkania informujących 
szczegółowo o  prowadzonej akcji 
ratowniczej (ewakuacji). 

Komunikaty i instrukcje dostępne np. 
poprzez strony internetowe, w sieciach 
komórkowych SMS itp. 

Komunikaty podawane przez regionalne 
rozgłośnie radiowe i telewizyjne. 

.  
Komunikaty podawane przez środki 
masowego przekazu w sieci  
ogólnokrajowej.

WCZK

SK  
KP PSP 

WSKR SK KW Policji

SK  
Policji 

PCZK 

Referat  
Spraw Obywatelskich i 

Zarządzania Kryzysowego

Dyżurni

Administracja domów 
mieszkalnych, kierownicy 
zakładów pracy, sołtysi 
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Informowanie ludności o zagrożeniach prowadzone jest za pomocą następujących 
środków:

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

2) instrukcje postępowania w razie zaistnienia zagrożenia w formie elektronicznej, dostępne 
publicznie za pośrednictwem ogólnie dostępnych łączy telekomunikacyjnych (internetowych), 
na stronach organów administracji publicznej - www.zdzieszowice.pl

3) instrukcje, poradniki, ulotki, plakaty i inne publikatory informujące o zagrożeniach, sposobach 
zapobiegania i postępowania w razie ich wystąpienia, opracowywane przez organy 
administracji publicznej, organy służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów realizujących 
zadania w zakresie ochrony ludności, 

4) komunikaty informujące o zagrożeniach, sposobach zapobiegania i postępowania w razie ich 
wystąpienia, podawane w środkach masowego przekazu. 

Rodzaje środków ostrzegania i alarmowania.

Realizacja ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach prowadzona jest za pomocą 
następujących środków:

1) dźwiękowe sygnały alarmowe, 
2) komunikaty ostrzegawcze i alarmowe nadawane za pośrednictwem lokalnych środków 

masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem rozgłośni radiowych i telewizyjnych 
oraz portali internetowych, 

3) komunikaty przekazywane za pośrednictwem stałych urządzeń nagłaśniających, zwłaszcza w 
zakładach pracy oraz obiektach użyteczności publicznej, 

4) komunikaty przekazywane za pośrednictwem ruchomych urządzeń nagłaśniających, ze 
szczególnym uwzględnieniem pojazdów służb, inspekcji i straży, 

5) komunikaty przekazywane z wykorzystaniem nowoczesnych systemów teleinformatycznych – 
aplikacja mobilna; 

6) komunikaty przekazywane poprzez strony internetowe 
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Sposób informowania, ostrzegania i alarmowania ludności. 

Lp.

Podmiot 
odpowiedzialny 
za informowanie 

ludności 

W jakim trybie 
następuje 

informowanie 

Jakie siły i środki 
mogą być 

wykorzystane do 
informowania 

ludności 

Kto i w jaki 
sposób 

opracowuje i 
przekazuje 

wskazówki do 
informowania w 
danej sytuacji

Uwagi 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 
RSO i ZK 

Na bieżąco 
Strona internetowa 
www.zdzieszowice.pl

Komunikaty 
publikowane  
przez RSO i ZK 
na stronie 
internetowej UM 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 
RSO i ZK 

W sytuacji 
zagrożenia z 
wyprzedzeniem 

Poczta elektroniczna 
czk@zdzieszowice.pl

Ostrzeżenia 
przekazywane 
przez RSOiZK 
pocztą 
elektroniczną do 
określonych grup 
mieszkańców 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 
RSO i ZK 

W sytuacji 
zagrożenia z 
wyprzedzeniem 
oraz po 
wystąpieniu 
zdarzenia

Przekazywanie 
komunikatów dla 
mieszkańców za pomocą  
aplikacji mobilnej i strony 
internetowej 

RSO i ZK 
przygotowuje 
treść komunikatu 

Stanowisko 
Kierowania  
KP PSP  
i RSO i ZK 

W sytuacji 
zagrożenia 
alarmowo 

Syreny OSP uruchamiane 
w systemie DSP. Ze 
stanowiska kierowania KP 
PSP Krapkowice oraz z 
pomieszczenia 
pracownikówj  RSO i ZK 
poprzez DSP ręcznie- 
jednostki OSP 

RSO i ZK  

Straż Miejska w 
Zdzieszowicach 

W sytuacji 
zagrożenia z 
wyprzedzeniem i 
po zaistnieniu 
zdarzenia 

Urządzenie 
głośnomówiące na 
samochodzie SM 
Rozwiezienie i 
rozplakatowanie 
komunikatów na tablicach 
ogłoszeń

RSO i ZK 
przekazuje treść 
komunikatów do 
SM 

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach 
RSO i ZK 

W sytuacji 
zagrożenia z 
wyprzedzeniem i 
po zaistnieniu 
zdarzenia 

Tablety - komunikaty 
pocztą elektroniczną do 
sołtysów i Przewod. 
Zarządów Dzielnic, 
komunikaty głosowe 
poprzez syreny 
elektroniczne 

RSO i ZK 
przygotowuje i 
przekazuje 
komunikaty 
droga 
elektroniczną  

Urząd Miejski w 
Zdzieszowicach, 
RSO i ZK 

W sytuacji 
zagrożenia z 
wyprzedzeniem i 
po zaistnieniu 
zdarzenia 

Komunikaty do 
mediów 

RSO i ZK 
przygotowuje 
treść 
komunikatu i 
przekazuje do 
mediów
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                   Wykaz mediów które można wykorzystać do ostrzegania i alarmowania ludności w Gminie Zdzieszowic 

Lp.

Rozgłośnie radiowe 
(regionalne, lokalne)

Ośrodki telewizyjne 
(regionalne, lokalne, kablowe)

Nazwa rozgłośni Zasady współpracy Nazwa rozgłośni Zasady współpracy 

1. Radio Opole – ul. Strzelców Bytomskich 8, 45-084 
Opole, tel. 77 4013150, Infolinia: 800 30 50 50, e-
mail biuro@radio.opole.pl
fax. 77 45 43 656

Poprzez Starostwo 
Powiatowe w 
Krapkowicach lub 
bezpośrednio 

Telewizja Polska S.A. Oddział Opole, 
ul. Szpitalna 1 

Redakcja TVP Opole 
tel. 077 423 27 83 lub 77 423 27 87 
e-mail: sekretariat.opole@tvp.pl 
tel.  77 423 27 91  
Fax 77 4232798 

Poprzez Starostwo Powiatowe 
 w Krapkowicach 
 lub bezpośrednio 

2. Radio Plus Opole – Opole ul. Koraszewskiego 7-9, 
77 4566700 
antena: 77 456 67 77, 77 456 67 99, 
 Fax: 77 456 76 21, e-mail: radio@plus.opole.pl
Radio Doxa 
ul. Koraszewskiego 7-9, 45-011 Opole 
e-mail: radio@doxa.fm Sekretariat 

tel.: 77 45 66 700 

3. Radio ESKA – ul. Reymonta 14 
45-066 Opole 
tel. 77 453 74 44 

Prasa lokalna

Nazwa i adres Zasady współpracy

1 Tygodnik Krapkowicki: Krapkowice ul. Sienkiewicza 9, 
  tel. 77 44 60 020, 77 44 60 000 
 fax. 77 44 60 030 e-mail: redakcja@tygodnik-krapkowicki.info

Zgodnie z art. 34 ust.1 i ust.2 pkt.2 ustawy Prawo prasowe z dnia 26 
stycznia 1984 r. redaktorzy naczelni gazet, stacji radiowych i telewizyjnych 
są zobowiązani opublikować nieodpłatnie, w miejscu i w czasie właściwym 
ze względu na tematykę i na charakter publikacji, komunikaty urzędowe 
wydawane przez organy administracji rządowej oraz samorządowej.   

2 Nowiny Krapkowickie: Krapkowice ul. Moniuszki 1 tel./fax. 77 4749300
e-mail: redakcja@nowinykrapkowickie.pl
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3 Nowa Trybuna Opolska Opole ul. Powstańców Śląskich, 9 
 tel. 77 44 32 500, fax. 77 44 32 515 e-mail: nto@nto.pl
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Zasady koordynacji przepływu informacji o zagrożeniach i zdarzeniach.

1) W przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia lub wystąpieniu zagrożenia dla ludności na terenie Gminy, podmiot, który ją 
uzyskał informuje o tym fakcie właściwą służbę oraz Referat Spraw Obywatelskich i zarządzania Kryzysowego.. 

2) Referat Spraw Obywatelskich i Zarzadzania Kryzysowego  powiadamia Burmistrza. 
3) równocześnie RSO i ZK przekazuje uzyskaną informację do PCZK w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach 
4) Burmistrz, zgodnie z zakresem realizowanych zadań, poprzez dostępne służby dokonuje sprawdzenia wiarygodności uzyskanej informacji. 
5) w zależności od skali zagrożenia, Burmistrz podejmuje decyzję o uruchomieniu procedury informowania, ostrzegania lub alarmowania, 

określonej w planie reagowania kryzysowego. 
6) zasady określone w punkcie 5 nie wykluczają w uzasadnionych przypadkach możliwości uruchomienia procedury przez organ wyższego 

szczebla. 

Elementy składowe komunikatu o zagrożeniu 
Komunikaty dzieli się na: 

1) informacyjne – zawierają informacje o sposobach zapobiegania zagrożeniom, sposobach postępowania na wypadek powstania zagrożenia 
oraz po jego ustaniu, w tym o możliwości uzyskania pomocy, np. sposobach usunięcia skutków zdarzenia, dezynfekcji, miejscach rozdziału 
pomocy itp.; 

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

3) alarmowe – zawierają informacje o aktualnym zagrożeniu występującym na określonym terenie oraz podawane są wskazówki i polecenia co 
do sposobów postępowania ludności, np. kierunków i środków ewakuacji, miejsc zbiórki dla ewakuowanych, sposobów ochrony dróg 
oddechowych itp.  

Podstawowymi elementami składowymi komunikatu są: 
1) data i godzina przekazania komunikatu, 
2) numer komunikatu (który to jest komunikat z kolei dotyczący danego zagrożenia), 
3) podmiot przekazujący komunikat (osoba odpowiedzialna za treść komunikatu), 
4) osoba (lub osoby) wyznaczona do kontaktu ze strony podmiotu przekazującego komunikat oraz numer jej telefonu, 
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5) przyczyna podawania komunikatu (krótka charakterystyka zagrożenia), 
6) obecny stan zagrożenia i obszar jego występowania oraz prognozowany rozwój zagrożenia, 

7) określenie grupy osób, do których skierowany jest komunikat, 

8) zalecenia dla ludności związane z zagrożeniem, 

9) ewentualnie – stan przygotowania służb i organów administracji publicznej na nadchodzące zagrożenie (każdorazowo należy rozważyć 

zasadność umieszczenia takiej informacji).Podczas wyboru rodzaju środków masowego przekazu, do których w pierwszej kolejności należy 

wysłać komunikat, należy się kierować m.in. rodzajem wielkością zdarzenia, porą dnia, czasem pozostającym do nadejścia zagrożenia oraz 

liczbą odbiorców. 

Im bliżej niebezpieczeństwa, tym częstotliwość nadawania komunikatu powinna być większa. 

Zalecane jest powtórzenie komunikatu przez stacje radiowe lub telewizyjne raz po razie, by mieć pewność, że jego treści dotrą do adresatów. 

Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. redaktorzy naczelni są obowiązani opublikować nieodpłatnie komunikaty przekazywane 
przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie sytuacji kryzysowych. 

Materiały, na bazie których sporządzono komunikaty oraz opracowane komunikaty przekazywane do mediów, należy zbierać i archiwizować. 

Informowanie społeczeństwa w zakresie potencjalnych zagrożeń oraz sposobów zachowania się na wypadek zagrożenia.

1. W celu zapewnienia właściwego stopnia percepcji przez ludność przekazywanych informacji w ramach informowania, ostrzegania lub 
alarmowania o zagrożeniu, właściwe organy administracji publicznej szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, działając wspólnie, 
powinny zapewnić opracowanie oraz rozpowszechnianie wśród mieszkańców instrukcji postępowania zawierającej informacje o sposobach 
zapobiegania danemu zagrożeniu, postępowania na wypadek jego zaistnienia i po ustąpieniu zagrożenia, obejmujących rodzaje zagrożeń 
mogące wystąpić na danym terenie (powinno się zapewnić dostarczenie minimum 1 egzemplarza przedmiotowej instrukcji do każdej rodziny). 

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

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

podjęcie działań operacyjno – ratowniczych, 
6) wykaz punktów kontaktowych w zakresie uzyskiwania dodatkowych informacji i wyjaśnień. 

4. W procesie informowania społeczeństwa powinno się wykorzystywać także inne instrukcje, poradniki, ulotki, plakaty i tym podobne publikatory, 
informujące o zagrożeniach, sposobach zapobiegania im i postępowania w przypadku ich wystąpienia,  opracowywane przez organy 
administracji publicznej, organy służb, inspekcji, straży oraz innych podmiotów realizujących zadania w zakresie ochrony ludności. 
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5. ORGANIZACJA EWAKUACJI Z OBSZARÓW ZAGROŻONYCH. 

Podstawy  prawne   
1) Art. 31a Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ; 
2) Art. 5, ust. 2, pkt 3 lit. e oraz art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym; 
3) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek 

masowego zagrożenia wraz z Instrukcją .

Cel i zamiar ewakuacji 
Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, w tym 

zabytków oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Jej prowadzenie może mieć miejsce w różnych 
stadiach sytuacji kryzysowej. W praktyce najczęściej przeprowadza się ewakuację osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych (także 
zagrożonego mienia) po wystąpieniu sytuacji kryzysowej (np. pożaru, wybuchu lub innego miejscowego zagrożenia) w obiektach lub terenach.  

Ewakuacja może mieć również charakter prewencyjny, tzn. może być prowadzona z terenów i obiektów, w przypadku zbliżającego się 
zagrożenia, np. związanego z rozprzestrzenianiem się zaistniałej sytuacji kryzysowej (powódź, katastrofa chemiczna itp.) lub groźbą prowadzenia 
działań militarnych, w przypadku zagrożeń wojennych. 

Zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji oraz przedsięwzięć z nią związanych (np. zapewnienie warunków do 
przetrwania ewakuowanej ludności, zabezpieczenie ewakuowanego mienia) realizowane są przez wiele podmiotów, których kompetencje 
określone są w wielu aktach prawnych. W przypadku tego typu skomplikowanych i prowadzonych wielokierunkowo działań konieczna jest ich 
właściwa koordynacja. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi burmistrz zarządza ewakuację w oparciu o : 
1) Ewakuacja  na terenie Gminy będzie realizowana zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Zdzieszowic  w sprawie składu i  zakresu  

działania  Miejsko –Gminnego Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności . 

Burmistrz zarządza ewakuację na terenie gminy, w związku z wystąpieniem nw. sytuacji kryzysowych:  
1) powodzi powstałych w wyniku topnienia śniegu lub intensywnych opadów deszczu; 
2) pożarów przestrzennych; 
3) skażeń toksycznymi środkami przemysłowymi (TŚP) w zakładach produkcyjnych oraz transporcie; 
4) groźnych zjawisk meteorologicznych (huraganowe wiatry, trąby powietrzne itp.); 
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5) zdarzeń radiacyjnych; 
6) katastrof budowlanych, drogowych i kolejowych; 
7) zdarzeń związanych z zewnętrznym zagrożeniem państwa (militarnym); 
8) zagrożenia lub ataku terrorystycznego. 

wydając stosowne zarządzenia w sprawie zarządzenia/odwołania ewakuacji na określonym terenie. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy zagrożeń wymagających ewakuacji ludności w gminie, założono, że największe i najczęściej 
występujące masowe zagrożenie dla zdrowia i życia ludności to zagrożenie powodziowe. Ewakuacja ludności będzie zamykała się w granicach 
administracyjnych gminy zgodnie z opracowanym planem ewakuacji. 

Przewidywana ewakuacja zarówno w czasie powodzi jak i innych zdarzeń nie powinna być długotrwała. Dotychczasowe doświadczenia 
związane z powodzią wskazują konieczność ewakuacji osób, zwierząt i mienia z zagrożonych terenów na okres kilku dni do czasu zejścia wody 
powodziowej z zalanych terenów. Osoby ewakuowane znajdują schronienie u krewnych i znajomych – istnieje jedynie potrzeba zabezpieczenia 
przez gminę pojedynczych miejsc zakwaterowania dla osób ewakuowanych. 

Do ewakuacji mieszkańców i zabezpieczeni miejsc zakwaterowania na dłuższy okres może dojść w sytuacji przejścia trąby powietrznej 
powodującej zniszczenia budynków na dużą skalę. 
Również w wyniku innych zdarzeń (skażenie toksyczne w razie sytuacji wypadku drogowego czy kolejowego, katastrofy budowlanej czy tez 
pożaru budynku mieszkalnego) może wystąpić konieczność ewakuacji krótkoterminowej. 
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6. ORGANIZACJA RATOWNICTWA, OPIEKI MEDYCZNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ. 

1. Ratownictwo medyczne. 

Ratownictwo medyczne na terenie powiatu krapkowickiego zabezpiecza Ratownictwo medyczne Falck 47-303 Krapkowice ul. Kamienna 9. 
Centrala tel. 510 202 377 

W Zdzieszowicach  znajduje się zespół wypadkowy „W”  na ul. Filarskiego 19  dysponujący  karetką reanimacyjną. Wezwanie karetki pogotowia 
poprzez numer alarmowy 999 lub 112. 

W Krapkowicach znajduje się punkt stacjonowania karetek na ul. 3 Maja dysponujący dwoma karetkami reanimacyjnymi. Wezwanie karetki 
pogotowia poprzez numer alarmowy 999 lub 112. 

2. Organizacja opieki medycznej. 

Na terenie gminy Zdzieszowic nie występuje szpital ani nie są planowane do rozwinięcia zastępcze miejsca szpitalne. Najbliższy szpital znajduje 
się w Krapkowicach tam również planowane są do rozwinięcia zastępcze miejsca szpitalne  

Szpital Powiatowy w Krapkowicach-Otmęcie 

Adres: 47-303 Krapkowice-Otmęt, oś. XXX-lecia 21 tel. 77 44 67 200  

Opieka szpitalna w strukturach KCZ Sp. z o.o w Krapkowicach funkcjonuje w pięciu podstawowych oddziałach szpitalnych oraz zespołach chirurgii 
jednego dnia 

Wykaz komórek organizacyjnych w szpitalu:

1) Oddział Wewnętrzny- tel. 77 4467279 
2) Oddział Chirurgii Ogólnej - tel. 77 4467205 
3) Okulistyka – Zespół Chirurgii Jednego Dnia – tel. 77 3334111 
4) Urologia – Zespół Chirurgii Jednego Dnia - tel. 77 4467271 



477 

5) Oddział Ginekologiczno – Położniczy – tel. 77 4467274 
6) Oddział Noworodków – tel. 77 44 67256 
7) Oddział Pediatryczny -77 4467210 
8) Izba Przyjęć 
9) Blok Operacyjny 
10) Poradnia Chirurgii Ogólnej 
11) Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej 
12) Poradnia Alergologiczna 
13) Gabinet zabiegowy 
14) Zakład Diagnostyczny: 

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej: 
� Laboratorium analityczne 
Dział Diagnostyki Obrazowej: 
� Pracownia RTG 
� Pracownia USG 
� Pracownia Endoskopii 
� Pracownia Kardiologiczna 
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                                         Wykaz placówek służby zdrowia na terenie Gminy Zdzieszowice 

L.p. Nazwa zakładu Adres Kontakt Uwagi

1.
Specjalistyczna Praktyka lekarza 
Rodzinnego Schindzielorz Dariusz

Zdzieszowice ul. Piastów 24 
e-mail: brak 
tel. 732 012 009

Lekarzy         – 1 
Pielęgniarka - 1

2.
Usługi Pielęgniarskie i Masażu 
Maria Banach 

Zdzieszowice  
ul. Plac 1 Maja 14/3 

e-mail: brak 
tel.+48 77 54 61 284 

Lekarzy         – 1 
Pielęgniarka  -  1 

3.
Gabinety Lekarskie  
WILKOSZ-MED. s.c 

Zdzieszowice ul. Strzelecka 54 
e-mail:wilkoszmed@o2.pl
tel. +48 77 484 48 55 

Lekarzy         – 1 
Pielęgniarka - 1

4. NZOZ Grupowa Praktyka lekarza 
Rodzinnego 
R.Cieślewicz.R.Romanowicz. 
Spółka Jawna

Zdzieszowice ul. Filarskiego 19 
e-mail: nzoz@crmed.pl
tel. +48 77 484 27 46 

Lekarzy        – 6 
Pielęgniarka  - 7 
Laborantka   - 1 

5.
NZOZ Poradnia Medycyny 
Rodzinnej s.c. 
A.Ryzner, A.Rzemińska

Zdzieszowice ul. Filarskiego 19 
e-mail: NZOZ_PMR@vip.interia.pl
tel.+48 77 484 27 45 

Lekarzy        – 3 
Pielęgniarka  - 3 
Położna         - 1 

6.

NZOZ MEDICA Krępna ul. Jasiońska 8 
e-mail: nzozmedika@gmail.com
tel. 77 484 44 97 

Lekarzy         – 2 
Pielęgniarka  - 1 
laborantka      - 1 

7.
NZOZ MISIA-MED. 
Anna Kuriata-Pakuła 

Zdzieszowice ul. Filarskiego 19 
e-mail:pako61o2.pl
tel.+48 77 484 27 94 

Lekarzy        – 1 
Pielęgniarka -1

8. Niepubliczny Stomatologiczny 
zakład Opieki Zdrowotnej 
„EURODENT” 

Zdzieszowice ul. Filarskiego 19 
e-mail: 
tel. 

Lekarzy        – 1 
Pielęgniarka   -1 

9. Gabinet Stomatologiczny 
Lek.stom.B.Schindzielorz 

Zdzieszowice ul. Piastów 24 
segm.B lok. 12 

e-mail: 
tel.  

Lekarzy        – 1 
Pielęgniarka - 1 
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Wykaz obiektów przewidzianych do wykorzystania na wypadek epidemii –leczenie, kwarantanna, izolowanie chorych – z 
określeniem liczby miejsc. 

Na terenie gminy Zdzieszowice w chwili obecnej nie planuje się obiektów przewidzianych do wykorzystania na wypadek epidemii – leczenie, 
kwarantanna, izolowanie chorych. W razie potrzeby mogą być doraźnie określone.  

Wykaz adresów punktów szczepień, przewidzianych do wykorzystani na wypadek epidemii lub wystąpienia chorób 
szczególnie niebezpiecznych,  

Placówka służby zdrowia Adres Telefon 

1 2 3 4 
1 NZOZ Grupowa Praktyka lekarza Rodzinnego 

R.Cieślewicz.R.Romanowicz. 
Spółka Jawna

Zdzieszowice ul. Filarskiego 19 e-mail: nzoz@crmed.pl
tel. +48 77 484 27 46 

2 NZOZ Poradnia Medycyny Rodzinnej s.c. 
A.Ryzner, A.Rzemińska 

Zdzieszowice ul. Filarskiego 19 e-mail: 
NZOZ_PMR@vip.interia.pl 
tel.+48 77 484 27 45 

3 NZOZ MEDIKA Krępna ul. Jasiońska 8 e-mail: 
nzozmedika@gmail.com 
tel. 77 484 44 97

Ponadto dodatkowe punkty szczepień mogą być organizowane w placówkach szkolnych  

Organizacja pomocy społecznej – w tym wykaz i zadania podmiotów realizujących ww. zadanie np. miejsko-gminny  ośrodek pomocy 
społecznej, ośrodek interwencji kryzysowej itd. 

Podmioty i organizacje realizujące zadania opieki społecznej w sytuacji kryzysowej: 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach 
2. Stacja Caritas Diecezji Opolskiej – biura w Leśnicy, 
3. Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Okręgowy w Opolu. 
4. Inne podmioty w zależności od rodzaju występującego zagrożenia 
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Zadania uczestników działań: 

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 
a) ustala liczbę osób poszkodowanych oraz rozpoznają potrzeby osób i rodzin poszkodowanych 
b) przyjmuje i weryfikuje potrzeby osób poszkodowanych,  
c) przekazuje do Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego i PCK zbiorcze zestawienia liczby osób i rodzin poszkodowanych 

oraz potrzeby w zakresie pomocy, 
d) przekazuje do Referatu Budżetowo-Finansowego  Urzędu Miejskiego zapotrzebowanie finansowe  celem pozyskania środków finansowych 

dla osób poszkodowanych; 
e) występuje do Urzędu Wojewódzkiego z wnioskami o przydzielenie pomocy finansowej dla poszkodowanych; 
f) przyznają i wypłacają pomoc pieniężna ze środków finansowych budżetu państwa, osobom poszkodowanym na zasadach określonych 

przepisami prawa oraz sporządzają bieżące raporty w zakresie wydatkowanych środków 
g) monitoruje realizację pomocy, 
h) współpracuje z pozostałymi uczestnikami działań realizacji ww. zadań; 

i.  
2. Polski Czerwony Krzyż – Zarząd Okręgowy w Opolu: 

a) określa ramy współpracy z organami pozarządowymi województwa oraz innymi podmiotami w zakresie przyjmowania,  podziału i 
dystrybucji pomocy rzeczowej, 

b) przyjmuje i dystrybuuje otrzymaną pomoc, 
c) ocenia stan potrzeb dokonuje rozdziału darów rzeczowych. 

3. Stacja Caritas Diecezji Opolskiej w Zdzieszowicach realizuje system usług opiekuńczo-medycznych a w razie potrzeby usług socjalnych i 
pomocowych. Stacja współpracuje z placówkami służby zdrowia, MGOPS  oraz parafiami. 

Zabezpieczenie socjalno – bytowe poszkodowanej ludności
Wyżywienie. 

Zabezpieczenie doraźnego wyżywienia dla osób poszkodowanych organizuje Miejsko-Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Zdzieszowicach w porozumieniu z Referatem Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego . W zależności od sytuacji posiłki będą 
dostarczane do miejsca zamieszkania poszkodowanych lub ich pobytu po przeprowadzonej ewakuacji. MGOPS może również wskazać 
poszkodowanym miejsca gdzie będą wydawane posiłki. Gmina oraz MGOPS nie posiada w tym zakresie żadnych umów ale w razie kryzysu  
dokonuje rozpoznanie rynku i doraźnie zabezpiecza posiłki. 

Decyzję o rozpoczęciu żywienia osób poszkodowanych podejmuje Kierownik MGOPS w porozumieniu z Burmistrzem. 
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Zakwaterowanie. 
W przypadku konieczności zapewnienia miejsca pobytu (noclegu) dla większej liczby osób poszkodowanych podczas powodzi, gmina 

Zdzieszowice  zorganizowała  miejsca czasowego pobytu w szkołach i placówkach oświatowych oraz w obiektach będących w zarządzie Gminy 
jak świetlice młodzieżowe i środowiskowe, remizy OSP, obiekty sportowe itp. Ten sposób zapewnienia schronienia dla ludności realizowany jest 
przez inspektora RSO i ZK, który powiadamia osoby odpowiedzialne za udostępnienie obiektów o konieczności przygotowania miejsc dla osób 
poszkodowanych. Ponadto osoby poszkodowane mogą zostać zakwaterowane miejscowych w  Ośrodku Wypoczynkowym RUEDA w 
Januszkowicach ul. Wolności 64 ( kom. 609 773 373 ) lub Hotel Pracowniczy AS w Zdzieszowicach ul. Fabryczna 8a . 

W celu zapewnienia poszkodowanym mieszkańcom warunków do krótkotrwałego noclegu w szkołach i placówkach oświatowych w 
gminnym magazynie OC znajduje się  10 łóżek polowych.  
Po zakończeniu akcji ratowniczej i umieszczeniu osób ewakuowanych w miejscach czasowego lub stałego pobytu zabezpieczenie pomocy 
socjalnej, w tym wyżywienia, odzieży, podstawowych środków niezbędnych do życia i środki czystości przejmuje  Miejsko-Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach który współpracuje w zakresie zabezpieczenia wyżywienia z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w 
Luboszycach oraz innymi organizacjami charytatywnymi. 
Wykaz i dane teleadresowe placówek w których mogą być zakwaterowane osoby poszkodowane znajduje się w Referacie Spraw Obywatelskich i 
Zarządzania Kryzysowego MGOPS w Zdzieszowicach

Organizacja pomocy psychologicznej: 

Opiekę psychologiczną dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia o charakterze masowym, zarówno w miejscu zdarzenia, jak i w 
punkcie organizacji pomocy medycznej, psychologicznej i socjalnej zapewniali będą psychologowie pracujący na co dzień w Ośrodku  Profilaktyki i  
Wspierania  Rodziny w Zdzieszowicach ul. Chrobrego 18, ( dotacja z gminy ) oraz może nas wspomóc centrum pomocy Rodzinie ( PCPR) w 
KrapkowicaCH. 

W przypadku wystąpienia zdarzenia potrzebni specjaliści będą zawiadomieni przez przedstawiciela zespołu zarządzania kryzysowego i w razie 
potrzeby dowiezieni na miejsce zdarzenia. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR)  w Krapkowicach 
ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice  
 tel. 77 44 66 015, 77 44 66 030  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krapkowicach
47-303 Krapkowice, ul. Kilińskiego 1, tel. 077 4661263, 
telefon zaufania – 77 4667272 

Ośrodek Profilaktyki i Wsparcia Rodziny w Zdzieszowicach 

ul. Chrobrego 18, 47-330 Zdzieszowice  tel. 77 484 60 86 

Ponadto wojewoda dysponuje trzema grupami pomocy psychologicznej w ramach umów i porozumień z instytucjami na terenie województwa, a w 
razie dużych potrzeb może wnioskować do ministra obrony narodowej o możliwość wykorzystania pracowników Wojskowej Przychodni 
Psychologicznej w Opolu. 

Organizacja pomocy grupom ludności  wymagającej szczególnej ochrony. 

W sytuacjach szczególnego zagrożenie  dla ludności należy wyszczególnić grupy ludności wymagającej specjalnej ochrony. Do takich osób 
można zaliczyć: 

1) osoby chore wymagające specjalistycznej aparatury podtrzymującej życie; 
2) osoby starsze wymagające dodatkowej opieki ze względy na swój stan zdrowia lub zaawansowany wiek i nie mogący samodzielnie dać sobie 

rady w sytuacjach zagrożenia;  
3) osoby niepełnosprawne wymagające profesjonalnego wsparcia osób trzecich; 
4) matki karmiące i ich dzieci. 

W sytuacji kryzysowej (braku energii elektrycznej, braku ogrzewania, konieczności ewakuacji itp.) osoby zaliczane do powyższych grup 
powinny uzyskać dodatkową pomoc oraz w razie potrzeby być umieszczone w miejscach gdzie taka pomoc zostanie udzielona. 
 W celu realizacji tego zadania w sytuacji zagrożenia będzie prowadzony na bieżąco  monitoring osób potrzebujących pomocy. 
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Działanie to będzie prowadzone przez: 
1) Lekarzy POZ; 
2) pielęgniarki środowiskowe rodzinne; 
3) pracowników socjalnych MGOPS; 

Informacje z monitoringu będą przekazywane do GZZK a następnie do określonych punktów i placówek pomocowych. 

Ponadto w Gminie działają Domy Dziennego Pobytu  „Jarzębina”  Zdzieszowice ul. Fabryczna 34 „B” i Stokrotka”  Zdzieszowice ul. 1-go Maja 2 
które mogą być wykorzystane do ewakuacji  osób starszych zwłaszcza samotne i niepełnosprawne potrzebujące dodatkowej pomocy. 

W skrajnych przypadkach osoby takie będą kierowane do Szpitala w Krapkowicach – Krapkowickie Centrum Zdrowia. 
Osobom pozostającym w miejscach zamieszkania w razie takiej konieczności pomocy będą udzielać pracownicy socjalni MGOPS.   
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7. ORGANIZACJA OCHRONY PRZED ZAGROŻENIAMI CHARAKTERYSTYCZNYMI DLA OBSZARU GMINY. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny, wymienionych w katalogu zagrożeń oraz map zagrożeń– charakterystycznym 
zagrożeniem dla gminy Zdzieszowice – jednocześnie negatywnie wpływającym na poziom bezpieczeństwa ludności gminy (w zakresie ich życia i 
zdrowia), mienia w znacznym rozmiarze i środowiska oraz wywołującym ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej – 
jest zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie POWODZI. 
W związku z tym, na wszystkich szczeblach administracji publicznej, szczególny nacisk kładzie się na zorganizowanie na administrowanych 
terenach właściwej ochrony przed tym zagrożeniem, biorąc pod uwagę częstotliwość jego występowania i zasięg oddziaływania – przede 
wszystkim w pierwszej kolejności w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, mienia oraz środowiska, ale również 
zminimalizowania skutków powodzi. 

W gminie Zdzieszowice organizacja ochrony przed zagrożeniem powodziowym oparta jest na systemie ujętym w cztery fazy – 
wywodzącym się z definicji zarządzania kryzysowego (na podstawie art. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007  

o zarządzaniu kryzysowym – 
1) zapobiegania;
2) przygotowania; 
3) reagowania; 
4) odbudowy. 

Zasady działania w poszczególnych fazach zostały szczegółowo przedstawione w „Planie operacyjnym ochrony przed powodzią Gminy 
Zdzieszowice” – załącznik dodatkowy do planu. 
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Zadania w poszczególnych fazach prowadzenia działań przeciwpowodziowych 

� opracowanie planu zarządzania 
kryzysowego, planu operacyjnego 
ochrony przed powodzią 

� ewidencja zasobów specjalistycznych                  
sił i środków reagowania, 

� określenie zasad obiegu informacji, 
� określenie systemów monitorowania, 

alarmowania i ostrzegania, 
� uświadamianie społeczeństwa                                 

i powszechna edukacja w zakresie 
prawidłowych zachowań przed i w czasie 
sytuacji kryzysowych, 

� doskonalenie służb, 
� organizowanie i prowadzenie szkoleń, 

ćwiczeń i treningów w zakresie 
reagowania na potencjalne zagrożenia 

� analiza zagrożeń i ich monitorowanie, 
� ocena wrażliwości społeczeństwa na 

zagrożenia, 
� ocena możliwych strat ludzkich, mienia                    

i infrastruktury, 
� wspieranie badań stosowanych, 
� uświadamianie społeczeństwa  

i powszechna edukacja w zakresie 
przeciwdziałania zagrożeniom, 

� racjonalne planowanie zagospodarowania 
przestrzennego, 

� określenie zasad oraz sposobów kontroli                                
i nadzoru  

� uruchomienie procedur reagowania 
kryzysowego, 

� uruchomienie sił i środków, 
� zapewnienie sprawnego obiegu informacji, 
� zorganizowanie punktu kontaktowego 

(informowanie ludności), 
� uruchomienie systemów ostrzegania                          

i alarmowania, 
� zapewnienie opieki medycznej, 
� ewakuacja prewencyjna ludności, 
� wnioskowanie o ewentualną pomoc 

zagraniczną, 
� wsparcie działań przez Siły Zbrojne RP, 
� udział organizacji społecznych                                   

i humanitarnych, 
� uruchomienie pomocy społecznej                                                

i psychologicznej, 
� stworzenie doraźnych warunków do 

przetrwania osób poszkodowanych 

� szacowanie szkód, 
� odtworzenie kluczowej infrastruktury 

telekomunikacyjnej, energetycznej, 
paliwowej, transportowej i dostarczania 
wody, 

� zapewnienie opieki medycznej                                    
i rehabilitacji, 

� zapewnienie długofalowej pomocy 
społecznej osobom poszkodowanym, 

� przyznawanie i wypłacanie zasiłków                         
i odszkodowań, 

� odtworzenie i uzupełnienie zapasów                            
i gotowości służb, 

� rozliczenie kosztów działań, 
� inicjatywa legislacyjna, 
� przygotowanie sprawozdań i raportów, 
� modyfikacja i aktualizacja procedur 

reagowania 

PRZYGOTOWANIE 

Podejmowanie działań planistycznych 
dotyczących sposobu reagowania                     
w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowej oraz działań mających na celu 
przygotowanie zasobów sił i środków 

niezbędnych do efektywnego reagowania 

REAGOWANIE 

Uruchomienie działań mających na celu 
udzielanie pomocy poszkodowanym, 
zahamowanie rozwoju występujących 

zagrożeń oraz ograniczenie strat                          
i zniszczeń 

ZAPOBIEGANIE 

Działania uprzedzające, eliminujące lub 
redukujące prawdopodobieństwo 

wystąpienia sytuacji kryzysowej albo               
w znacznym stopniu ograniczające jej 

skutki 

ODBUDOWA 

Realizacja zadań mających na celu 
przywrócenie zdolności reagowania oraz 

odtwarzania kluczowej dla 
funkcjonowania danego obszaru 
infrastruktury, tak aby była mniej 

wrażliwa na kolejne zdarzenia krytyczne  
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Schemat działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w czasie powodzi 

PRZEWODNICZĄCY 
Kierowanie działaniem GZZK 

ZESPÓŁ KIERUJĄCY 
AKCJĄ W TERENIE 

1) Prowadzenie ciągłego 
monitoringu terenu i 
ocena sytuacji; 

2) podejmowanie decyzji 
dot. prowadzonych 
działań (co zabezp. i w 
jakiej kolejności, co 
ewakuować itp.) 

3) uruchamiania sił i 
środków (OSP, PSP, 
SM, pracow. UM, WiK) 
samochody i ciągniki, 
sprzęt ciężki, dowóz 
piasku, worków  

4) kierowanie działaniami w 
terenie. 

5) współdziałanie z PSP, 
OSP, sołtysami, WiK, 
GZZK 

ZESPÓŁ MONITORUJĄCY 
1) Bieżąca analiza sytuacji, 

przewidywanie prognoz i 
zagrożeń; 

2) określenie priorytetów 
oraz zakresu 
podejmowanych działań 

3) opracowywanie ostrzeżeń, 
komunik., zarządzeń 
Burmistrza itp.; 

4) sporządzanie meldunków 
okresowych i doraźnych; 

5) utrzymanie bieżącego 
kontaktu z zespołem 
kieruj. akcją w terenie; 

6) współpraca z służbami 
ratowniczych oraz 
podmiotami zewnętrzn. ;  

7) informowanie Burmistrza 
o przebiegu akcji i 
prognozach; 

8) bilans sił i środków; 
9) uruchamianie sił i środków 

firm zewnętrznych 

SŁUŻBA DYŻURNA GZZK 
1) Przyjmowanie informacji z 

instytucji zewnętrznych – PZZK, 
Meteo, Policja, PSP, SM, inne 
(komunik., ostrzeżenia, 
decyzje); zbieranie informacji od 
mieszkańców i sołtysów; 

2) przekazywanie do mieszkańców 
i instytucji gminnych informacji, 
ostrzeżeń, komunikatów, 
zarządzeń Burmistrza itp.; 

3) przekazywanie meldunków 
okresowych i doraźnych do 
PZZK; 

4) prowadzenie książki przyjętych i 
przekazanych informacji (oraz 
stanów wody w czasie 
powodzi). 

5) utrzymanie bieżącego kontaktu 
z zespołem kierującym akcją – 
przekaz. i przyjmowanie 
informacji.; 

6) archiwizowanie meldunków 

POLICJA 
Działanie w zakresie 

utrzymania 
bezpieczeństwa na 

terenie Gminy

STRAŻ MIEJSKA 
Monitoring terenu; 

ostrzeżenia ludności; 
zabezpieczenie mienia-

patrole; 

KP PSP

Dysponowanie siłami  
 PSP i OSP; 

prowadzenie działań 
ratownicz.

OSP 
Prowadzenie działań 

ratowniczych

SOŁTYSI
1) prowadzenie 

monitoringu, 
informowanie GZZK; 

2) przekazywanie 
komunikatów do 
mieszkańców; 

3) współorganizacja 
działań ratowniczych. 

INNE INSTYTUCJE I ORGANIZACJE 
Sanepid, Powiatowy Lekarz Weterynarii, 

Powiat. Insp. Budowlany, Caritas, 
organizacje społeczne, proboszczowie 

PZZK 
Przekazywanie 

meldunków, 
przyjmowanie informacji 

GZZK gmin sąsiednich

Wymiana informacji 

ZABEZP.SOCJ.-BYTOWE 
MGOPS 

Współdziałanie w zakresie 
udzielania pomocy osobom 
poszkodowanym- żywność, 

woda, środki higieny itp. 

ZESPÓŁ ZABEZ.ZDROWOT., 
MATER. TECH., SOCJ.-BYT. I 

ŁĄCZNOŚCI 

ZABEZP. ZDROWOTNE 
GOZ 

Współdziałanie w zakresie 
udzielania pomocy medycz i 

przedmedycznej 
poszkodowanym 

ZABEZP. MATER. TECHN. 
WiK SP. Z O.O Zd-ce 
oraz inne firmy specj. 

zabezpieczające materiały, 
sprzęt i usługi 

ZABEZPIECZENIE 
ŁĄCZNOŚCI 
Informatyk 

Zabezp. łączności  
stacjonarnej i radiowej 

PODMIOTY 
WYDZIELAJĄCE SPRZĘT  

- wydzielenie do akcji 
środków 
transportu i maszyn 
- ewakuacja, dostarczanie 
piasku, naprawa sprzętu, 
wywóz nieczystości i inne 
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8. WYKAZ  ZAWARTYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZAWARTYCH 
W PLANIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO. 

Lp. Forma umowy 
(porozumienia) 

Jakiego zakresu działania 
dotyczy 

Podmiot z którym zawarto 
uzgodnienie 

1 Porozumienie ustne Wykorzystanie pojazdów do 
przeprowadzenia ewakuacji Krzysztof Ocipiński9 “Wegatur” 

Usługi Transportowe 

2 Porozumienie ustne Wykorzystanie pojazdów do 
przeprowadzenia ewakuacji 

Inter –Tour 
Joachim Fait 
Zdzieszowice 

3 Porozumienie ustne Warsztat Samochody z 
mechanikami 

Przedsiębiorstwo Remontowo –
Produkcyjne ZK-REM Spółka z 
o.o. w Zdzieszowicach

4 Porozumienie ustne Zabezpieczenia miejsc 
noclegowych dla osób 
poszkodowanych 

Ośrodek Wypoczynkowy RUEDA 
w Januszkowicach 

5 Porozumienie ustne Przygotowanie w sytuacjach 
kryzysowych i dostarczenie w 
wyznaczone miejsce posiłków 

Restuaracja „Promień” i 
Atmosfera” w Zdzieszowicach 

6 Porozumienie ustne Wydzielenie ciągników do 
ewakuacji zwierząt i mienia WiK Sp. z o.o,. w Zdzieszowicach 

7 Porozumienie ustne Naprawa samochodów i sprzętu 
– dojazd do miejsca awarii w 
sytuacji prowadzenia działań 
ratowniczych  

  8. 

Umowa pisemna Umowa na wykonywanie stałej 
konserwacji i napraw   instalacji 
sygnalizacji alarmu i włamania 
zawarta z   

Firmą E-ARGOS Systemy 
Alarmowe Monitoring  Ochrona  w 
Opolu ul. Nowowiejska 7A. 

 9. 

Umowa pisemna Umowa o usługę ochrony i 
monitorowania lokalnego 
systemu alarmowego  

zawarta . zawarta z firmą E-
ARGOS Systemy Alarmowe 
Monitoring Ochrona  w Opolu ul. 
Nowowiejska 7A. 

8 Umowa pisemna Porozumienie w sprawie 

wydawania w imieniu Wojewody 

Opolskiego blankietów 

upoważnień do zakupu paliwa w 

sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa paliwowego 

państwa i zakłóceń na rynku 

naftowym  

Wojewoda Opolski  

Urząd Wojewódzki ul. Piastowska 

14 45-082 Opole 
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9. ZASADY I TRYB OCENIANIA I DOKUMENTACJI SZKÓD ORAZ PODSTAWOWE FORMY POMOCY RZĄDU DLA OSÓB 
FIZYCZNYCH I JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO POSZKODOWANYCH PRZEZ KLĘSKI ŻYWIOŁOWE 

Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód 

Podstawy prawne 

1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej; 

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu  ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione 

w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych; 

3) wytyczne Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie uruchamiania środków z rezerwy celowej budżetu państwa na 

przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego; 

4) wytyczne Ministra Spraw Wew. i Adm. z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie „ zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla 

jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem  i usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk 

żywiołowych; 

5) wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie „Zasad  i trybu uruchamiania środków budżetu 

państwa dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń noszących 

znamiona klęsk żywiołowych”.

Procedura oceniania i dokumentowania szkód została określona w SPO - 12

Pomoc finansowa na usuwanie klęsk żywiołowych i odbudowę. 

1. Zasiłki. 

1.1. Zasiłki celowe na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej. 

Kwestie dotyczące pomocy dla powodzian reguluje ustawa z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

usuwaniem skutków powodzi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 825 z późn. zm.). W sposób szczegółowy określa ona zasady udzielania pomocy 

poszkodowanym w wyniku powodzi. 
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W przypadku wystąpienia powodzi o rozmiarach powodujących konieczność zastosowania szczególnych rozwiązań określonych w ustawie, 

gdy środki zastosowane przez właściwe organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego okazały się niewystarczające, 

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych Prezesowi Rady Ministrów przez właściwych 

wojewodów: 

1) wykaz gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, na terenie których stosuje się szczególne rozwiązania 

określone w ustawie; 

2) rodzaj stosowanych rozwiązań; 

3) warunki lub okres ich stosowania lub termin na dokonanie określonych czynności, nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

Po wydaniu w.w. rozporządzenia, przedsiębiorcy z wyłączeniem przedsiębiorców wykonujących działalność wytwórczą w rolnictwie w 

zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, którzy ponieśli szkodę w 

wyniku powodzi, mogą ubiegać się o pożyczki na określonych zasadach.  

1.2. Zasiłek powodziowy. 

Rodzina lub osoba samotnie gospodarująca poszkodowana w wyniku wystąpienia powodzi, w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby 

bytowej może otrzymać jednorazowy zasiłek powodziowy w kwocie do 2 tys. zł. Zasiłek jest przyznawany niezależnie od dochodów rodziny lub 

osoby samotnie gospodarującej i nie podlega zwrotowi.  

Zasiłek jest przyznawany na wniosek rodziny lub osoby samotnie gospodarującej, do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na 

terenie której wnioskodawca poniósł szkodę w wyniku powodzi, albo gminy sąsiadującej, na terenie której przebywa w wyniku przeprowadzenia 

ewakuacji albo konieczności opuszczenia zagrożonego miejsca zamieszkania. 

Decyzję o przyznaniu zasiłku wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia 

wpłynięcia wniosku do organu. Zasiłek ten jest wypłacany nie później niż w terminie 2 dni od dnia wydania decyzji w sprawie jego przyznania w 

wysokości równej wartości szkody jeżeli nie przekracza 2 tys. zł lub 2 tys. zł, jeżeli wartość szkody jest równa bądź wyższa niż 2 tys. zł. 
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Organ wydający zasiłek może wydać decyzję o jego zwrocie, jeśli w wyniku weryfikacji prawdziwości danych uzna, że rodzina albo osoba 

samotnie gospodarująca nie poniosła szkody w wyniku powodzi. 

1.3. Zasiłki celowe w kwocie do 6 000 zł. 

W dniu 24 czerwca 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził  zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej 

budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w 

ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski 

żywiołowej (pismo MSWiA nr DOLiZK-IV-775-1/2016). 

Zgodnie z tymi zasadami pomoc jest przeznaczona dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, które poniosły straty w gospodarstwach 

domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, 

w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne. 

Środki wypłacane są w formie zasiłku celowego — na podstawie art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. W 

przypadku, gdy w jednym domu jednorodzinnym albo mieszkaniu prowadzonych jest faktycznie kilka gospodarstw domowych przez poszczególne 

rodziny lub osoby samotnie gospodarujące, pomocą może być objęta każda z nich. 

Podstawą do określania wysokości przyznanej pomocy jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez gminny (miejski) 

ośrodek pomocy społecznej. Kwota zasiłku dla rodziny albo osoby samotnie gospodarującej nie może przekroczyć 6.000 zł. 

Przy określaniu wysokości zasiłku należy brać pod uwagę: 

1) możliwość funkcjonowania we własnym mieszkaniu (czy może stanowić schronienie dla poszkodowanych, czy nie stwarza dodatkowego 

zagrożenia na skutek uszkodzeń, czy konieczne jest zapewnienie innego schronienia w okresie przejściowym); 

2) prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby bytowe; 

3) rzeczywiste szkody w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, żywność, dostęp do wody pitnej itp.); 

4) czy dzieci z poszkodowanych rodzin będą mogły podjąć lub kontynuować naukę; 

5) czy jest możliwość zapewnienia opieki medycznej i zakupu leków dla poszkodowanych, w tym zwłaszcza nieobjętych ubezpieczeniem. 
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Wnioski o pomoc należy składać do gminnych (miejskich) ośrodków pomocy społecznej, które po weryfikacji i wydaniu decyzji w sprawie, będą 

również dokonywać wypłat zasiłków dla poszkodowanych rodzin lub osób samotnie gospodarujących. 

1.4. Zasiłki celowe do 200 000 zł.  

W dniu 17 sierpnia 2017 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdził  Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej 

budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w 

ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk 

żywiołowych (pismo MSWiA nr DOLiZK-IV-775-10/2017). 

Pomoc jest udzielana w formie zasiłku celowego przyznawanego na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej  przez kierownika ośrodka pomocy społecznej, który działa z upoważnienia wójta (burmistrza, prezydenta 

miasta). Pomoc może być przyznawana niezależnie od kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust, 1 powołanej wyżej ustawy. Wypłaty 

zasiłków celowych osobom uprawnionym dokonywane są przez właściwe miejscowo ośrodki pomocy społecznej. 

Pomoc przeznaczona jest na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, który został zniszczony lub 

uszkodzony w wyniku powodzi, podtopień, intensywnych opadów atmosferycznych, silnych wiatrów, wyładowań atmosferycznych lub osunięć 

ziemi, zwanych dalej „zdarzeniem klęskowym".  

Pomoc przyznawana jest rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, prowadzącym, w dniu wystąpienia zdarzenia klęskowego, 

gospodarstwo domowe w budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym zniszczonym lub uszkodzonym w wyniku tego zdarzenia.  Pomoc 

udzielana jest na wniosek osoby uprawnionej. 

Jeżeli w zniszczonym lub uszkodzonym budynku lub lokalu mieszkalnym, gospodarstwo domowe nie było prowadzone w dniu zdarzenia 

klęskowego, nie zachodzą przesłanki do przyznania pomocy. Pomoc nie przysługuje również na remont/odbudowę budynków/lokali innych niż 
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budynki mieszkalne lub lokale mieszkalne (np. budynków w budowie, domów rekreacyjnych I letniskowych, budynków/zabudowań 

gospodarczych), ani na remont/odbudowę obiektów o innym charakterze niż mieszkalny (np. dróg dojazdowych). 

Kwota udzielanej pomocy nie może przekroczyć wysokości szkód wyrządzonych zdarzeniem klęskowym w danym budynku/lokalu 

mieszkalnym. Wysokość tej pomocy nie może przekroczyć kwoty 20 tys. zł przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku mieszkalnym 

albo lokalu mieszkalnym. 

W szczególnych przypadkach, uzasadnionych rzeczywistymi potrzebami osób uprawnionych oraz skalą szkód w budynku/lokalu 

mieszkalnym, wyrządzonych w wyniku zdarzenia klęskowego, wojewoda może wnioskować do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o 

uruchomienie środków na zasiłek celowy na remont budynku/lokalu mieszkalnego w kwocie wyższej niż 20 tys. zł. W takim przypadku przyznanie 

pomocy możliwe jest po oszacowaniu wielkości szkód przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. 

Wysokość pomocy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie może 

przekroczyć w tym wypadku kwoty 100 tys. zł przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku/lokalu mieszkalnym. 

Pomoc przysługuje również na odbudowę budynku/lokalu mieszkalnego. Niniejsze warunki mają zastosowanie również do  odtworzenia 

budynku/lokalu mieszkalnego w innym miejscu lub o innych wymiarach, zakupu budynku/lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego wraz z 

gruntem, na którym jest posadowiony albo zakupu działki budowlanej, 

Pomoc może być przyznana, jeżeli zniszczony budynek mieszkalny posiada decyzję o nakazie rozbiórki oraz szkody zostały oszacowane 

przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. 

Wysokość pomocy ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie może 

przekroczyć kwoty 200 tys. zł  przyznawanej w związku ze szkodami w jednym budynku mieszkalnym albo lokalu mieszkalnym. 

W przypadku budynku gospodarczego wysokość pomocy nie może przekroczyć kwoty 100 tys. zł

2. Dotacje. 

2.1. Dotacje dla Gminy i OSP. 

Gmina otrzymuje z budżetu państwa dotację w wysokości równej sumie wypłaconych członkom ochotniczej straży pożarnej ekwiwalentów 

za uczestnictwo w działaniu ratowniczym związanym z powodzią. 
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 Ochotnicza straż pożarna może otrzymać z budżetu państwa dotację na pokrycie strat wynikających z utraty lub trwałego uszkodzenia 

specjalistycznego sprzętu, jeżeli utrata lub uszkodzenie nastąpiły na skutek działania ratowniczego prowadzonego w trakcie powodzi. W terminie 

30 dni od zakończenia działania ratowniczego OSP przekazuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, za pośrednictwem komendanta 

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, zestawienie poniesionych strat w wymiarze rzeczowym i wartościowym. W zestawieniu 

uwzględnia się kwotę przysługującą z tytułu ubezpieczenia utraconego lub uszkodzonego sprzętu. 

2.2. Dotacje na remont i odbudowę mienia komunalnego jednostek samorządu terytorialnego. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 31 marca 2016 r. zatwierdził wytyczne  w sprawie zasad i trybu udzielania jednostkom 

samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom 

takich zdarzeń w przyszłości. 

Wytyczne określają zasady i tryb udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie 

zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących 

znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 

 Warunkiem uzyskania dotacji jest zgłoszenie potrzeb przez Burmistrza do  Wojewody. 

Zgłoszenie potrzeb sporządzane jest na podstawie ustaleń komisji do spraw szacowania strat 

powołanej przez Burmistrza. 

Zgłoszenie powinno zawierać: 

1) oznaczenie jednostki, w tym dane adresowe; 

2) rodzaj klęski żywiołowej oraz datę jej wystąpienia; 
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3) opis zadania przedstawianego do dofinansowania, zgodny z protokołem szkód 

sporządzonym przez komisję; 

4) szacunkowy koszt realizacji zadania; 

5) wnioskowaną kwotę dotacji; 

5) przewidywany termin wykonania zadania. 

Po sporządzeniu protokołu strat przez Komisję, Burmistrz występuje do Wojewody z prośbą o dokonanie weryfikacji strat oszacowanych 

przez komisję działającą na szczeblu samorządowym. Po zebraniu informacji o stratach spowodowanych przez klęskę żywiołową ze wszystkich 

jednostek samorządu terytorialnego Wojewoda  występuje do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o umieszczenie jednostek 

samorządu terytorialnego w wykazie gmin lub miejscowości dotkniętych klęską żywiołową, podając wysokość strat powstałych w wyniku działania 

żywiołu oraz wielkość planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. W 

wykazie mogą znaleźć się tylko te jednostki samorządowe, w których straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% wykonanych 

dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej. Jeżeli wartość zadania określonego we 

wniosku jednostki (wartość robót objętych umową z wykonawcą) jest mniejsza od kwoty 50 000 złotych lub wartość dofinansowania z budżetu 

państwa (wartość robót przedstawionych do dofinansowania) jest mniejsza od kwoty 40 000 zł, jednostka samorządowa nie otrzyma dotacji. 

Wysokość strat powinna być ustalona zgodnie z obowiązującym prawem. 

https://www.mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/usuwanie-skutkow-klesk–dane aktualne na czerwiec 2017 r. 

Uwagi dotyczące udzielenia dotacji: 

1. Jednostka może otrzymać dotację na dofinansowanie zadań własnych, jeżeli straty wywołane klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% 

wykonanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.  

2. W przypadku braku, na dzień składania wniosku, uchwały w sprawie absolutorium, jednostka może otrzymać dotację, jeżeli straty wywołane 

klęską żywiołową są nie mniejsze niż 5% planowanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia 

klęski żywiołowej.  
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3. W przypadku, gdy na obszarze jednostki, w trakcie jednego roku budżetowego, wystąpiła więcej niż jedna klęska żywiołowa, straty 

spowodowane tymi zdarzeniami mogą zostać zsumowane w celu spełnienia warunku, o którym mowa w powyższych punktach.  

4. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że ustawa stanowi inaczej.  

5. Dotacja nie będzie udzielona, jeżeli wartość zadania podlegającego dofinansowaniu jest mniejsza niż  50 tysięcy złotych. Wartość dotacji nie 

może być niższa niż 40 tysięcy złotych.   

6. Zadania nie mogą być łączone w celu obejścia ww. postanowień, chyba że zadania są ze sobą funkcjonalnie związane - w szczególności 

dotyczące wykonania obiektu drogowego wraz z innym obiektem liniowym w ciągu tej drogi (np. siecią wodociągową) lub wykonania obiektu 

drogowego wraz z obiektem mostowym w ciągu drogi.  

7. Dotacja może być przeznaczona jedynie na pokrycie kosztów materiałów i urządzeń oraz kosztów  robót budowlano - montażowo - 

instalacyjnych. Koszty wynikające z technologii robót, jak tymczasowe drogi, oznakowanie objazdów, wycinka drzew oraz koszty znaków 

drogowych mogą być pokrywane ze środków stanowiących udział własny jednostki.  

8. W przypadku dotacji udzielanych na podstawie art. 35 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

usuwaniem skutków powodzi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 825, z późn. zm.) oraz na podstawie art. 35 ust. 3  ustawy z dnia 24 czerwca 2010 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 123 poz. 835, z późn. zm.), z budżetu 

państwa mogą być finansowane wszystkie koszty określone w ww. punkcie, w tym również koszty przewidziane wcześniej do pokrycia ze 

środków stanowiących udział własny jednostki. 

9. Do całkowitych kosztów zadania nie zalicza się kosztów wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wynagrodzenia dla osób 

sprawujących nadzór inwestorski lub autorski i kierowników robót, organizacji i ochrony placów budowy i powykonawczych prac geodezyjnych 

oraz innych wydatków niemających bezpośredniego związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w ramach zadania będącego 

przedmiotem dofinansowania. 

3. Kredyty preferencyjne i pożyczki.
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3.1. Kredyty na remont i odbudowę.

Są to oprocentowane 2% w skali roku kredyty na remont i odbudowę mieszkań i budynków mieszkalnych. Kredyty udzielane są 

właścicielom lub zarządcom budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych oraz obiektów infrastruktury technicznej (towarzyszących budownictwu 

mieszkaniowemu), zniszczonych lub uszkodzonych przez powódź, osuwiska ziemi i huragany na:  

1) remont lokalu mieszkalnego;  

2) remont lub odtworzenie budynku mieszkalnego;  

3) remont lub odtworzenie części budynku mieszkalnego, stanowiącej współwłasność właścicieli lokali znajdujących się w tym budynku;  

4) remont lub odtworzenie obiektu infrastruktury technicznej; 

5) odtworzenie budynku mieszkalnego lub obiektu o podobnych parametrach w innym miejscu, gdy odtworzenie budynku lub obiektu w tym 

samym miejscu jest niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na możliwość ponownego wystąpienia zagrożenia;  

6) zakup lokalu mieszkalnego albo budynku mieszkalnego o podobnych parametrach, jeżeli ich remont lub odtworzenie jest na skutek 

kataklizmu niemożliwe albo nieuzasadnione ze względu na zagrożenie takim zdarzeniem.  

Zgodnie z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, właściciel albo 

zarządca domu lub mieszkania uszkodzonego na skutek powodzi, z kredytu uzyskanego na zasadach określonych w ww. ustawie może dokonać 

spłaty całości bądź części kredytu bankowego lub pożyczki bankowej, zaciągniętych na budowę, odtworzenie albo remont.  

3.2 Kredyty dla rolników. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych 

zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.), Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, 

przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i 

zwierząt gospodarskich. 

Procedura szacowania szkód:
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1) zgłoszenie w urzędzie gminy przez producenta rolnego wystąpienia szkody powstałej w gospodarstwie rolnym, która powstała w wyniku 

niekorzystnego zjawiska atmosferycznego (aby zgłosić swój wniosek o szacowanie szkód, rolnik musi posiadać gospodarstwo rolne 

o wielkości co najmniej  1ha (fizycznego lub przeliczeniowego), natomiast minimalna powierzchnia jednolitej uprawy na działce, na której 

zostały uszkodzone uprawy, nie może być mniejsza niż 0,1 ha; 

2) szacowanie przez powołaną Zarządzeniem Wojewody Opolskiego Komisję, w oparciu o lustrację w terenie, zakresu i wysokości szkód oraz 

sporządzenie stosownego protokołu w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód. Protokół 

oszacowania szkód sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej MRRW.  Na terenie województwa opolskiego 

powołane są komisje na terenie wszystkich gmin, zatem szacowanie strat może rozpocząć się niezwłocznie po zaistnieniu niekorzystnego 

zjawiska atmosferycznego; 

3) przekazanie protokołów Wojewodzie w terminie 30 dni od oszacowania szkód; 

4) potwierdzenie przez Wojewodę wystąpienia szkód na sporządzonych przez Komisję protokołach (jeżeli oszacowane przez Komisję Wojewody 

szkody wyniosły powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym); 

5) przekazanie gminom zweryfikowanych przez Wojewodę protokołów; 

6) przekazanie przez Gminę protokołów producentowi rolnemu; 

7) wystąpienie przez producenta rolnego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z wnioskiem o stosowną pomoc.

3.3. Pożyczki dla przedsiębiorców z funduszy pożyczkowych. 

Przedsiębiorca, który w czasie wystąpienia powodzi wykonywał działalność gospodarczą na obszarze jednej z gmin lub miejscowości 

wskazanej w rozporządzeniu Rady Ministrów, jako osoba poszkodowana w wyniku wystąpienia powodzi, może uzyskać pożyczkę na usunięcie 

szkód. Dotyczy to rzeczowych aktywów trwałych i obrotowych, zarówno w miejscu faktycznego wykonywania działalności gospodarczej, jak i 

środków trwałych oddanych mu do używania na podstawie umowy najmu czy dzierżawy. 

 W sytuacji, gdy usuwanie szkód w dotychczasowym miejscu prowadzenia działalności wiązałoby się ze zwiększonym ryzykiem 

ponownego zniszczenia przez powódź, pożyczka może być przeznaczona na remont innego lokalu. Przedsiębiorca przed upływem 6 miesięcy od 
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dnia zawarcia umowy z funduszem pożyczkowym, jest obowiązany do wykorzystania i przedstawienia rozliczenia otrzymanej pożyczki. W 

uzasadnionych przypadkach okres ten może być przedłużony przez fundusz pożyczkowy o kolejne 3 miesiące. Pożyczka może być udzielona 

przedsiębiorcy jednorazowo do wysokości szkody poniesionej w wyniku powodzi do kwoty 50 tys. zł.  

4. Ułatwienia w remontach i odbudowie.

Z udogodnień mogą skorzystać podmioty (w tym osoby fizyczne), których obiekty i urządzenia budowlane znajdują się na terenach gmin 

lub miejscowości wymienionych w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 2 ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i 

rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu z dnia 11 sierpnia 2001 (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.1067 

z późn. zm.).  

Obowiązujące obecnie rozwiązania prawne stanowią podstawę do stosowania uproszczonego trybu postępowania przed organami 

administracji architektoniczno-budowlanej w przypadku odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w 

wyniku działania żywiołu w budynkach lub innych obiektach i urządzeniach budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (m.in.: zwolnienie 

z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia remontu, wyłączenie stosowania przepisów ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym).  

5. Pomoc dla osób niepełnosprawnych. 

Osoby niepełnosprawne poszkodowane na wskutek powodzi mogą liczyć na pomoc Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych do kwoty, która nie może być sfinansowana z innych źródeł. 

Środki te mogą być przeznaczone na: 

1) utrzymanie zagrożonych likwidacją na skutek powodzi miejsc pracy osób niepełnosprawnych; 

2) odtworzenie zniszczonej lub utraconej na skutek powodzi infrastruktury i wyposażenia warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności 

zawodowej oraz przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą; 

3) pomoc dla osób niepełnosprawnych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych utraconych 

lub zniszczonych na skutek powodzi; 
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4) usunięcie powstałych na skutek powodzi szkód w obrębie zlikwidowanych uprzednio barier technicznych i architektonicznych w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (finansowanie remontów, readaptacja oraz zakup sprzętu); 

Osoby niepełnosprawne dotknięte skutkami powodzi, mogą liczyć również na pomoc zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
ze środków którego może być sfinansowany zakup utraconego lub zniszczonego sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych i przedmiotów 
ortopedycznych lub na ograniczenie ba 
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WOJEWODA 
OPOLSKI 

� przyjęcie zgłoszenia od jednostek 
samorządu terytorialnego, 

� powołanie wojewódzkiej komisji                  
do weryfikacji zgłoszeń, 

� przekazanie zgłoszeń do komisji, 

KOMISJA WOJEWÓDZKA 

� weryfikacja zgłoszeń, 
� opracowanie zestawienia 

zbiorczego i przekazanie 
Wojewodzie  

� przyjęcie zweryfikowanych przez 
komisję zgłoszeń i zestawienia 
zbiorczego, 

� przesłanie zestawienia zbiorczego    
do Ministra Spraw Wewnętrznych                          
i Administracji (MSWiA) 

� zawarcie umów o dotację ze 
stosownymi jednostkami samorządu 
terytorialnego – na podstawie decyzji 
z MSWiA o przyznaniu promes 

� wystąpienie do Ministra Finansów 
(MF), poprzez MSWiA, z wnioskiem               
o uruchomienie środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa, 

� dokonanie podziału uruchomionej 
kwoty, 

� przekazanie środków finansowych 
jednostkom samorządu 
terytorialnego, 

� kontrola właściwego wykonania 
umów oraz wykorzystania 
przyznanych środków, 

� rozlicznie przyznanych dotacji, 
� złożenie meldunku do MSWiA 

JEDNOSTKI 
SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 

� zgłoszenie 
Wojewodzie potrzeb 
związanych z 
usuwaniem skutków 
klęski żywiołowej, 

� zawarcie umów o 
dotację z Wojewodą, 

� realizacja 
przyznanych środków 

MINISTER FINANSÓW 

� przyjęcie wniosku, 
� weryfikacja wniosku, 
� wydanie decyzji o 

uruchomieniu MSWiA,          
z wnioskiem o 
uruchomienie środków 
z rezerwy celowej 
budżetu państwa, 

� poinformowanie o 
decyzji Wojewodę 

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH                           
I ADMINISTRACJI 

� przyjęcie zestawienia zbiorczego                    
z województwa, 

� wydanie decyzji o przyznaniu promes, 
� przekazanie decyzji wojewodzie

� przyjęcie wniosku wojewody 
(skierowanego do MF) w sprawie 
uruchomienia środków z rezerwy 
celowej budżetu państwa, 

� analiza wniosku, 
� przekazanie wniosku do MF 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W WYPADKU POWSTANIA SZKÓD 
W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ 
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WOJEWODA 
OPOLSKI 

KOMISJA WOJEWÓDZKA 

� ocena szkód, 
� opracowanie protokołów       

i przekazanie Wojewodzie  

� przyjęcie zgłoszenia od jednostek 
samorządu terytorialnego, 

� powołanie wojewódzkiej komisji                  
do  oceny szkód w rolnictwie                             
w poszczególnych gminach, 

� przyjęcie protokołów z oceny szkód 
w poszczególnych gminach

� weryfikacja protokołów 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
NADZORU I KONTROLI 

� weryfikacja protokołów 
� wydanie opinii 

� opracowanie zestawienia zbiorczego, 
� przesłanie zestawienia Ministrowi 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi,                    
z wnioskiem o wyrażenie zgody na 
uruchomienia linii kredytów 
preferencyjnych 

MINISTER ROLNICTWA  
I ROZWOJU WSI 

� przyjęcie zestawienia, 
� wyrażenie zgody na uruchomienie linii 

kredytów preferencyjnych, 
� przesłanie stosownych wniosków do 

Prezesa Agencji Restrukturyzacji                       
Modernizacji Rolnictwa 

DYREKTORZY WYBRANYCH 
BANKÓW 

� przyjęcie stosownych decyzji od Prezesa 
Agencji Restrukturyzacji Modernizacji 
Rolnictwa, 

� poinformowanie o decyzji 
zainteresowanych poszkodowanych 
rolników 

PREZES AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I 
MODERNIZACJI ROLNICTWA 

� przyjęcie wniosków, 
� poinformowanie dyrektorów wybranych 

banków o uruchomieniu dla poszkodowanych 
rolników linii kredytów preferencyjnych 

JEDNOSTKI 
SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 
(poszkodowani rolnicy) 

� zgłoszenie Wojewodzie 
potrzeb związanych ze 
szkodami w rolnictwie 
w zakresie 
uruchomienia linii 
kredytów 
preferencyjnych 

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W WYPADKU POWSTANIA SZKÓD 
W ROLNICTWIE 
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WOJEWODA 
OPOLSKI 

� przyjęcie wniosków związanych ze 
wsparciem finansowym osób 
poszkodowanych na kwotę do 
wysokości 6 i 20 tys. zł, 

� przekazanie wniosków do 
weryfikacji do Dyrektora Wydziału 
Polityki Społecznej, 

� przekazanie zweryfikowanych 
wniosków do Ministra Pracy                       
i Polityki Społecznej, oraz 
przedmiotowej informacji do 
Ministra Spraw Wewnętrznych                        
i Administracji, 

� przekazanie Dyrektorowi Wydziału 
Finansów i Budżetu zadań                          

JEDNOSTKI 
SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO 

� wyznaczenie komisji 
gminnych, 

� opracowanie 
stosownych 
dokumentów i 
przesłanie zgłoszeń 
Wojewodzie oraz 
Opolskiemu 
Wojewódzkiemu 
Inspektorowi Nadzoru 
Budowlanego 

OPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR 
NADZORU BUDOWLANEGO 

� przyjęcie wniosków związanych ze 
wsparciem finansowym osób 
poszkodowanych na kwotę do 
wysokości 100 tys. zł, 

� dalsza realizacja przedmiotowego 
zadania – wg własnej procedury 

DYREKTOR 
WYDZIAŁU POLITYKI 

SPOŁECZNEJ 

� przyjęcie wniosków,
� weryfikacja wniosków, 

� bieżące aktualizowanie 
danych, 

� ewentualne 
przesuwanie środków 
finansowych 

DYREKTOR WYDZIAŁU 
FINANSÓW I BUDŻETU 

� przyjęcie zadania do 
realizacji, 

� kierowanie środków do 
gmin, 

� współdziałanie                                   
z Wydziałem Polityki 
Społecznej w zakresie 
ewentualnego 
przesuwana środków 

MINISTER ROPDZINY  I POLITYKI 
SPOŁECZNEJ 

� wydanie opinii, 
� poinformowanie Wojewody 

MINISTER SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH                    
I ADMINISTRACJI 

� przyjęcie informacji 
Wojewody o 
przesłanych 
wnioskach do Ministra 
Pracy i Polityki 
Społecznej

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W WYPADKU WSPARCIA OSÓB POSZKODOWANYCH  
W SFERZE SOCJALNO-BYTOWEJ 
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10. PROCEDURY URUCHAMIANIA REZERW PAŃSTWOWYCH 

PRP – 1

Rodzaj 
dokumentu

PROCEDURA  
URUCHAMIANIA REZERW PAŃSTWOWYCH 

Data lipiec 2021 

Nazwa 
dokumentu

OGÓLNA PROCEDURA ZGŁASZANIA POTRZEB URUCHAMIANIA  
REZERW PAŃSTWOWYCH 

Podmiot 
opracowujący

URZĄD MIEJSKI 
 W ZDZIESZOWICACH 

IEJSKI 

I.      Cel procedury 
Określenie sposobu  uruchomienia zapotrzebowania - wniosku do Wojewody celem udostępniania rezerw państwowych w przypadku 
wystąpienia klęski żywiołowej, sytuacji kryzysowej, odtworzenia infrastruktury krytycznej lub zaspokojenia podstawowych potrzeb 
obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także potrzebę wsparcia realizacji celów społecznych. 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
Burmistrz Zdzieszowic/ Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego, Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej. 

I. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie klęski żywiołowej lub sytuacji 
kryzysowej, oraz zakłóceń w ciągłości 
dostaw służących funkcjonowaniu 
gospodarki narodowej i zaspokojenia 
podstawowych potrzeb obywateli, 
ratowania ich życia i zdrowia, a także 
potrzebę wsparcia realizacji celów 
społecznych. 

Wykorzystanie/użytkowanie 
udostępnionych rezerw 
materiałowych zgodnie                     
z zaistniałą potrzebą i ich 
przeznaczeniem oraz 
dokonanie zwrotu części 
niewykorzystanych rezerw. 

1) ustawa z dnia 17 grudnia  2020 r. o rezerwach strategicznych 
2) ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
3)  ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 

rządowej w województwie  
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II. Opis postępowania   

Przedsięwzięcia Wykonawcy

1. Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej, stwarzającej możliwość zaistnienia zagrożenia życia 
ludzkiego oraz drastycznego pogorszenia się warunków bytowych ludności lub możliwość 
znacznych szkód i strat materialnych, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności 
oraz klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych w przypadku bezwzględnej potrzeby użycia rezerw 
państwowych 

� Przewodniczący GZZK 
�  GZZK 
� Kierownik RSO i ZK 

2. Przygotowanie wniosku – zapotrzebowania do Wojewody na podstawie przeprowadzonej analizy 
potrzeb i prognozowanego rozwoju sytuacji. 

� Przewodniczący  GZZK 
� Kierownik, RSO i ZK 

3. Skierowanie stosownego zapotrzebowania do Wojewody zawierającego: 
1) ilość i nazwę asortymentu, 
2) cel wykorzystania danego asortymentu, 
3) dane podmiotu, któremu udostępnione będą państwowe rezerwy materiałowe. 

� Burmistrz 

4. Przyjęcie przez Wojewodę zapotrzebowań z jednostek samorządu terytorialnego, opracowanie 
stosownego/ych wniosku/ów i przesłanie ministrowi właściwemu ds. gospodarki. 

� Wojewoda Opolski 
� Dyrektor WBiZK, 
� Kierownik WCZK. 

3. Odbiór przedmiotu udostępnienia zgodnie ze wskazanym przez Prezesa Agencji Rezerw 
Materiałowych miejscem i terminem.  

� Burmistrz 
� Przewodniczący GZZK 
� Kierownik RSO i ZK 
� Prezes Agencji Rezerw Materiałowych.

4. Dokonanie zwrotu części niewykorzystanych rezerw – zgodnie z przyjętymi ustaleniami i 
otrzymanymi dokumentami – w przypadku częściowego ich niewykorzystania. 

� Burmistrz 
� Przewodniczący GZZK 
� Kierownik RSO i ZK 
� Prezes Agencji Rezerw 

Materiałowych. 
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11. Wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie Gminy, objętej planem zarządzania kryzysowego. 

Infrastruktura krytyczna ujęta w jednolitym wykazie RCB – nie dotyczy Gminy. 

Lp. 
Kategorie obiektów 

/syst./ infrastruktury krytycznej
Lokalizacja obiektu/adres Uwagi 

1 2 4 5

1. 
Linie do przesyłu energii 
 elektrycznej 

Na terenie gminy Zdzieszowice  przebiegają sieci przesyłowe wysokiego napięcia ( 110 KV i 
220 KV) oraz sieci dystrybucyjne 15 KV. Obiekty na terenie gminy Zasilane są za 
pośrednictwem sieci 110 KV dostarczających energię dla następujących stacji GPZ 
zlokalizowanych w mieście Zdzieszowice :
1) GPZ  Zdzieszowice ( stacja 110/15KV), 
2) GPZ  KZD  Koksownia  Zdzieszowice ( stacja 110/6kv), która stanowi własność 

ArcelorMiottal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach. 
Na terenie Gminy zlokalizowane są dwie przepływowe elektrownie wodne, przyłączone do 
sieci elektroenergetycznej na terenie gminy : 

1) Mała Elektrownia Wodna Januszkowice, 
2) Mała Elektrownia Wodna Krępna. 

Przez teren  Gminy przebiegają następujące linie najwyższych napięć:
1) linia jednotorowa 220 kV relacji Groszowice – Wielopole. Linia ta posiada długość w 

granicach gminy około 10 km, 
2) linia dwutorowa 110 kV relacji:  Zdzieszowice -  Krapkowice (tor 1), Groszowice – 

Zdzieszowice, 
3) linia dwutorowa 110 kV relacji:  Zdzieszowice – Górażdże, Zdzieszowice – Koksownia 

Zdzieszowice – Blachownia, GORWAP – BLACHOWNIA, 
4) linia dwutorowa 110 kV relacji:  Zdzieszowice – Koźle ,  Zdzieszowice – Hajduki. 

2. 
Instalacje do przesyłu gazu (gazociągi, 
stacje redukcyjne) 

Sześć Rozdzielni Gazu eksploatuje ponad 1,5 tys km sieci dystrybucyjnej, w tym prawie 1,4 
tys. km sieci średniego i niskiego ciśnienia. 
Przez teren gminy Zdzieszowice przebiegają następujące gazociągi: 
• sieć gazowa podwyższonego ciśnienia DN 500/250 gaz koksowniczy – 7 617 m, 
• sieć gazowa średniego ciśnienia – 35 495 m,  
   sieć gazowa niskiego ciśnienia – 32 513 m, 
• sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Brzeg Opolski, PN – 6,3/4,0 MPa, DN 400 
   – 8 711 m, 
• sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Brzeg Opolski odgałęzienie do SRP IO   
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   Żyrowa, PN – 4,0 MPa, DN 100 – 32 m, 

• sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Brzeg Opolski odgałęzienie do SRP IO   
   Rozwadza, PN – 4,0 MPa, DN 100 – 334 m, 
• sieć gazowa wysokiego ciśnienia Zdzieszowice – Kędzierzyn, PN – 6,3 MPa, DN 500 –  
   6036 m, 
• przyłącza gazowe niskiego ciśnienia – 983 szt., 
• przyłącza gazowe średniego ciśnienia – 376 szt. 

3. 

Zaopatrzenie w wodę 

Ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, 
pompownie wody. 

Ujęcia wody: 
1) Zdzieszowice Arcellor Mittal  Zdzieszowice – 5 studni 
2) Krępna    -   2 studnia; 
3) Oleszka   -  2 studnia; 
4) Raszowa -  1 studnia; 

Stacje uzdatniania wody: 
1) SUW Zdzieszowice  
2) SUW Krępna ; 
3) SUW Oleszka - hydrofornia 
4) SUW Raszowa  

Zbiorniki retencyjne wody pitnej: 
1) Zdzieszowice : 2 x 500 m3 

2) Krępna             : 2 x 180 m3

3) Oleszka            ; 1 x 160 m3

4. 
Zaopatrzenie w żywność 
Hodowle zwierząt. 

Hodowla drobiu: Zdzieszowice  

5. 

Odprowadzanie ścieków 
Oczyszczalnia i  przepompownie 
ścieków 

Pompownie mechaniczne bezobsługowe: 
1. Januszkowice ul. Zamkowa                               12. Zdzieszowice ul. Rozwadzaka 
2. Januszkowice ul. Młyńska                                  13. Zdzieszowice ul. Parkowa 
3. Krępna ul. Jasiońska                                          14. Zdzieszowice ul. Osadników 
4. Krępna ul. Odrzańska                                         15. Zdzieszowice ul. Solowania 
5. Krępna ul. Cegielniana                                        16. Żyrowa ul. Boczna 
6. Rozwadza ul. Opolska                                        17. Żyrowa ul. Jagodowa 
7. Rozwadza ul. Zdzieszowicka                              18. Żyrowa ul. Wojska Polskiego 
8. Rozwadza ul. Opolska                                         19. Żyrowa ul. PS Pałac Żyrowa 
9. Rozwadza ul. Zdzieszowicka 
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10. Zdzieszowice ul. Parkowa 
11. Zdzieszowice ul. Osadników 
Oczyszczalnie ścieków: 
1) Zdzieszowice – brak ulicy 

6. Składowisko odpadów komunalnych 
PSZOK - Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców gminy 
Zdzieszowice 

7. 
Zapewnienie ciągłości działania 
administracji publicznej 
Urząd Miejski w Zdzieszowicach 

Urząd Miejski w Zdzieszowicach  ul. Chrobrego 35 

8. 
Transport drogowy 
Obiekty drogowe (mosty, wiadukty) 

Przez teren gminy przebiega odcinek autostrady A–4 Zgorzelec – Medyka. Autostrada 
zlokalizowana jest w południowym rejonie gminy w obrębie miejscowości Oleszka. 
Na terenie miasta Zdzieszowic znajduje się węzeł ze zjazdem na drogę 423 na terenie 
Krapkowic. W ciągu autostrady, na terenie gminy zrealizowane zostały następujące budowle 
inżynierskie: 
1) wiadukt nad autostradą nad drogą gminną – w sołectwie Oleszka – prowadząca do Dalnii 
2) wiadukt nad drogą gminną  – w sołectwie Oleszka – prowadzącą do Ligoty Dolnej, 

Drogi wojewódzkie: 
Droga Nr 423 – Opole – Kędzierzyn Koźle; 

9. 
Transport kolejowy 
Stacje  kolejowe 

Przez teren gminy przebiega linia kolejowa Opole – Kędzierzyn-Koźle 
Stacje kolejowe w miejscowościach: Jasiona , Zdzieszowice 

10. 
Ochrona przeciwpowodziowa 
Klapy przeciwpowodziowe 

Na terenie gminy występuje: 
1) Polder Obrowiecki 
2) Klapa katastralna w Obrowcu ul. Odrzańska 

11. 
Ochrona zdrowia 
Ośrodki Zdrowia 

1) NZOZ Grupowa Praktyka Lekarza Rodzinnego w Zdzieszowicach ul. Filarskiego 19 
2) NZOPZ poradnia medycyny Rodzinnej w Zdzieszowicach ul. Filarskiego 19 
3) Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej „Medica” w Krępnej ul. Jasiońska 8 
4) Gabinety Lekarskie Wilkosz-Med. W Zdzieszowicach  ul. Strzelecka 54 
5) NZOZ MISIA-MED. W Zdzieszowicach ul. Filarskiego 19 
6) Specjalistyczna Praktyka lekarza Rodzinnego w Zdzieszowicach 
7) Niepubliczny Stomatologiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  EURODENT w Zdzieszowicach 
8) Gabinet Stomatologiczny lek. B.Schindzielorz Zdzieszowice ul. Piastów 24 
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12. 

Produkcja, składowanie, 
przechowywanie, stosowanie 
substancji chemicznych 
Zakłady produkcyjne 

Alceor Mittal  POLAND oddział w Zdzieszowicach

13. 
Zapewnienie funkcjonowania systemu 
finansowego 
Banki 

Bank Spółdzielczy w Gogolinie  Oddział w Zdzieszowicach ul. Nowa 4 
Bank Spółdzielczy w Leśnicy  Oddział w Zdzieszowicach ul. Fabryczna 24 
Agencja PKO Banku Polskiego  w Zdzieszowicach ul. Piastów 24C/4 

14. 
Zapewnienie funkcjonowania 
systemów ratowniczych 
Remizy OSP 

Jednostki OSP funkcjonujące w ramach KSRG 
1) OSP Żyrowa 
2) OSP Jasiona 
Jednostki spoza KSRG: 
1) OSP Januszkowice 
2) OSP Krępna 
3) OSP Rozwadza 

15. 

Zapewnienie funkcjonowania 
systemów łączności i 
teleinformatycznych 
Serwerownia 

Serwerownia w UM w Zdzieszowicach  – zabezpiecza potrzeby UM ul. Chrobrego 36 

16. 
Obiekty kultury masowej 
Hale sportowe 

Hala sportowa w Zdzieszowice ul. Góra Św. Anny 21 

17. 
Wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe 

Market „Biedronka”  Zdzieszowice  ul. Myśliwca 16 
Sklep Spożywczy lewiatan  Zdzieszowice ul. Strzelecka 1 
Sklep TESCO Zdzieszowice ul. Nowa 5 ( do końca roku 2021 ma zmienić właściciela) 
Sklep NETTO Zdzieszowice ul. Filarskiego 4 

18. Inne**  



509 

12. PRIORYTETY W ZAKRESIE OCHRONY ORAZ ODTWARZANIA       
INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ. 

Z definicji infrastruktury krytycznej, przedstawionej w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007 r o zarządzaniu kryzysowym wynika, że nie można jednoznacznie określić hierarchii 

ważności poszczególnych systemów wchodzących w jej skład. Każdy z nich wpływa 

bezpośrednio na daną sferę działalności organów administracji publicznej, polegającej na 

zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli, 

właściwym reagowaniu w przypadku ich wystąpienia, czy usuwaniu ich skutków. Każdy z nich w 

sposób większy lub mniejszy wywiera wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom 

danego obszaru i utrzymanie porządku publicznego na właściwym poziomie, służy sprawnemu 

funkcjonowaniu organów administracji publicznej, instytucji i przedsiębiorców.  

W związku z tym, głównym założeniem niniejszego „Planu…” jest takie określenie 

odpowiednich wykonawców z przypisaniem im – zgodnie z kompetencyjnym zakresem 

odpowiedzialności – poszczególnych zadań zarządzania kryzysowego, aby te zadania mogły 

być realizowane równolegle, w tym samym czasie, zapewniając tym samym ustawowe wymogi 

w zakresie utrzymania właściwego bezpieczeństwa, porządku publicznego i funkcjonowania 

organów administracji publicznej.  

Jednakże, mając na uwadze art. 19 ust. 2 ww. ustawy i podkreślenie w nim roli burmistrza 

przede wszystkim w zakresie kierowania monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem 

i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, ocenia się, że w gminie Zdzieszowic głównym 

priorytetem ochrony infrastruktury krytycznej oraz jej odtwarzania w przypadku jej zniszczenia 

(naruszenia struktur podmiotowych i przedmiotowych) będzie zapewnienie ciągłości działania 

systemu administracji publicznej. Jednocześnie, realizacja tego zadania nierozerwalnie wiąże 

się z utrzymaniem w sprawności systemów łączności i sieci teleinformatycznych. Nie mniej 

ważne będzie także zapewnienie bezpieczeństwa ludzi, ich życia, zdrowia, mienia oraz 

środowiska. Dlatego też, kolejny priorytet obejmuje systemy ochrony zdrowia, ratownicze, 

zaopatrzenia w żywność i wodę. Pozostałe systemy przedstawione w art. 3 cytowanej ustawy 

stanowią ważne ogniwo w zakresie funkcjonowania infrastruktury krytycznej, ale wobec 

przedstawionych wyżej są drugorzędne. Aczkolwiek, należy liczyć się z możliwością zaistnienia 

faktu zakłócenia działania tylko jednego systemu, umownie nazwanego drugorzędnym, np., 

finansowego i wtedy on będzie traktowany jako priorytetowy w zakresie ochrony i odtwarzania. 
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13. WYKAZ DODATKOWYCH  ZAŁĄCZNIKÓW DO GMINNEGO PLANU 
ZARZĄDZANIA  KRYZYSOWEGO

Lp. Numer 
załącznika

Nazwa załącznika 

1. Załącznik Nr 1 
Zasady postępowania w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub 
znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności 
publicznej.

2. Załącznik Nr 2 
Postępowanie w przypadku otrzymania przesyłki niewiadomego 
pochodzenia.

3. Załącznik Nr 3 
Procedury postępowania w przypadku znalezienia substancji lub 
odpadów niebezpiecznych (nie dotyczy substancji i odpadów 
promieniotwórczych).

4. Załącznik Nr 4 
Wykaz firm świadczących usługi w zakresie deratyzacji, 
dezynfekcji, desynsekcji i usuwania gniazd os i szerszeni.

5. Załącznik Nr 5 
Procedura działania w przypadku wystąpienia zagrożeń 
związanych z długotrwałymi niskimi temperaturami oraz 
śnieżycami, brakiem przejezdności dróg. 

6. Załącznik Nr 6 
Procedury działań ratowniczych w przypadku wystąpienia ogniska 
choroby ptasiej grypy o wysokiej zjadliwości na terenie Gminy  

7. Załącznik Nr 7 
Wzory komunikatów, ostrzeżeń przekazywanych dla 
mieszkańców, sygnały alarmowe. 

8. Załącznik Nr 8 
Zarządzenie Nr SG.0050.401.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 
14 lipca 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego.

9. Załącznik Nr 9 
Możliwości doraźnego przyjęcia ewakuowanych osób. 

10. Załącznik Nr 10 
Procedury działania minerskich patroli oczyszczania terenu z 
przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych.

11. Załącznik Nr 11 
Zasady postępowania z niebezpiecznymi środkami chemicznymi 

12. Załącznik Nr 12 
Wniosek do Wojewody o pomoc Sił Zbrojnych. 

13. Załącznik Nr 13 
Klasyfikacja stopni zagrożeń meteorologicznych i hydrologicznych 

14. Załącznik Nr 14 
Zakłady dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii  
zlokalizowane na terenie województwa opolskiego.

15. Załącznik Nr 15 
Wykaz podmiotów z którymi Gmina podpisała umowy lub posiada 
uzgodnienia dotyczące  środków transportowych, maszyn i 
materiałów możliwych do użycia w sytuacjach kryzysowych. 

16.
Załącznik Nr 16 Zadania Gminy określone planem działań krótkoterminowych. 
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IV. TRYB I SPOSÓB AKTUALIZACJI I ZATWIERDZANIA PLANU 

1. Plan przedkłada się do zatwierdzenia Staroście Krapkowickiemu. Plan, przed przedłożeniem do zatwierdzenia, podlega analizie 
merytorycznej i formalnej pod kątem spełnienia wymogów określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym i 
zaleceń Starosty, prowadzonej przez pracowników Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego jako komórki 
właściwej do spraw zarządzania kryzysowego. W przypadku negatywnej oceny, plan zwraca się Burmistrzowi w celu dokonania wykazanych 
zmian i uzupełnień.  

2. Plan poprawny pod względem formalnym i merytorycznym przedkłada się Staroście Krapkowickiemu do zatwierdzenia. Zatwierdzony plan – 
bez uwag lub z sugestiami i rekomendacjami w zakresie weryfikacji przy kolejnej aktualizacji – zwraca się Burmistrzowi.  

3. Po zatwierdzeniu planu, do Wydziału Administracji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego, dostarcza się jego wersję elektroniczną z 
zastosowaniem Microsoft Word. Następnie, niezwłocznie umieszcza się plan na stronie internetowej Gminy Zdzieszowice, wyłączając z 
Planu kwestie związane z organizacją łączności – tabele częstotliwości i wykazy kryptonimów oraz dane, których umieszczenie naruszyłoby 
ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Burmistrz ma możliwość wnosić o umieszczenie w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego informacji, ważnych z punktu widzenia 
danego Gminy, mających związek z realizacją zadań zarządzania kryzysowego. 

WYKONAŁ: 
Robert Jasionek – inspektor Referatu Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego. 


