1.1.16 Obiekty narażone na ataki terrorystyczne – Gmina Wilków
STACJA UZDATNIANIA
WODY
Pągów

DWORZEC KOLEJOWY
Wilków

BANK SPÓŁDZIELCZY
Wilków
ul. Dworcowa 11

URZĄD GMINY
Wilków
ul. Wrocławska 11

URZĄD POCZTOWY
Wilków
ul. Wrocławska 20

STACAJ UZDATNIANIA
WODY
Jakubowice

LEGENDA
Eksplozja
Granica gminy
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2. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania
kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa
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ZAGROŻENIE

1. POWÓDŹ

2. POŻARY

3. HURAGANOWY
WIATR/TRĄBA
POWIETRZNA

4. MRÓZ I OPADY ŚNIEGU

5. SUSZA I UPAŁ

6. SKAŻENIA CHEMICZNOEKOLOGICZNE

7. ZDARZENIE RADIACYJNE

ODPOWIEDZIALNY
FAZY
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

zapobieganie
przygotowanie
reagowanie

odbudowa*
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa

zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa

zapobieganie
przygotowanie
reagowanie

odbudowa*
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
od budowa

PODCZAS ZAGROŻENIA ZWIAZANYCH ZE ZDARZENIAMI RADIACYJNYMI
PODMIOTEM WIODĄCYM JEST WOJEWODA
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WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY
ROŚLIN
I NASIENNICTWA W OPOLU ODDZIAŁ
NAMYSŁOWIE

WOJEWÓDZKI ZARZiĄD
MELIORACJI I URZĄDZEŃ
WODNYCH W OPOLU ODDZIAY
W KLUCZBORKU I BRZEGU

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

WOJSKOWA KOMENDA
UZUPEŁNIEŃ
W BRZEGU

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICZA Sp. z
o.o. ODDZIAŁ W ZABRZU
ZAKŁAD W OPOLU
ROZDZIELNIA GAZU W KLUCZBORKU

POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
REJON DYSTRYBUCJI PÓŁNOC
W KLUCZBORKU

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG
KOMUNALNYCH „EKOWOD”
W NAMYSŁOWIE

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
W NAMYSŁOWIE

NAMYSŁOWSKIE CENTRUM
ZDROWIA S.A

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W NAMYSŁOWIE

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W NAMYSŁOWIE

POWIATOWY
INSPEKTORAT WETERYNARII
W NAMYSŁOWIE

POWIATOWA STACJA
SANITARNO –
EPIDEMIOLOGICZNA
W NAMYSŁOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W NAMYSŁOWIE

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
WÓJT GMINY

STAOSTA NAMYSŁOWSKI

Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego – siatka bezpieczeństwa dla poszczególnych faz zarządzania kryzysowego
INNE PODMIOTY

ZAGROŻENIE

9.1. ZAKŁÓCENIA
W DOSTAWIE ENERGII
EKTRYCZNEJ

9.2 ZAKŁÓCENIA
W DOSTAWIE PALIWA

9.3 ZAKŁÓCENIA
W DOSTAWIE GAZU

9.4 ZAKŁÓCENIA
W DOSTAWIE ENERGII
CIEPLNEJ

9.5 ZAKŁÓCENIA
W DOSTAWIE WODY

10.1 KATASTROFY
BUDOWLANE

10.2 KATASTROFY
DROGOWE

54
ODPOWIEDZIALNY

8. ZAGROŻENIA
EPIDEMICZNE I EPIDEMIA
FAZY
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

zapobieganie
przygotowanie
reagowanie

zapobieganie
przygotowanie
odbudowa*

reagowanie
odbudowa

zapobieganie
przygotowanie

reagowanie
odbudowa

zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa

zapobieganie
przygotowanie

reagowanie
odbudowa

zapobieganie
przygotowanie
reagowanie

zapobieganie
odbudowa

przygotowanie
reagowanie
odbudowa

zapobieganie
przygotowanie
reagowanie

odbudowa

PODCZAS ZAGROŻENIA ZAKŁÓCENIA W DOSTWAWIE PALIW PODMIOTEM WIODĄCYM JEST WOJEWODA
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY
ROŚLIN
I NASIENNICTWA W OPOLU ODDZIAŁ
NAMYSŁOWIE

WOJEWÓDZKI ZARZiiĄD
MELIORACJI I URZĄDZEŃ
WODNYCH W OPOLU ODDZIAY
W KLUCZBORKU I BRZEGU

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

WOJSKOWA KOMENDA
UZUPEŁNIEŃ
W BRZEGU

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICZA Sp. z o.o.
ODDZIAŁ W ZABRZU
ZAKŁAD W OPOLU
ROZDZIELNIA GAZU W KLUCZBORKU

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
REJON DYSTRYBUCJI PÓŁNOC
W KLUCZBORKU

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG
KOMUNALNYCH „EKOWOD”
W NAMYSŁOWIE

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
W NAMYSŁOWIE

NAMYSŁOWSKIE CENTRUM
ZDROWIA S.A

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W NAMYSŁOWIE

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W NAMYSŁOWIE

POWIATOWY
INSPEKTORAT WETERYNARII
W NAMYSŁOWIE

POWIATOWA STACJA
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W NAMYSŁOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W NAMYSŁOWIE

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NAMYSŁOWIE

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
WÓJT GMINY

STAOSTA NAMYSŁOWSKI

POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
INNE PODMIOTY

ZAGROŻENIE

10.3 KATASTROFY
KOLEJOWE
zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa

11. ZAGROŻENIE
WYSTĄPIENIA LUB
WYSTĄPIENIE CHOROBY
ZWIERZĄT
przygotowanie
reagowanie

12.
zapobieganie

ZAGROZENIE
WYSTAPIENIA
LUB WYSTĄPIENIE
ORGANIZMU
SZKODLIWEGO

13. ZAGROŻENIA
TERRORYSTYCZNE

14. AWARIA SIECI

TELEINFORMATYCZNYCH

15. STRAJKI, ZAMIESZKI
I DEMONSTRACJE

ODPOWIEDZIALNY
FAZY
ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO

zapobieganie

odbudowa*

przygotowanie
reagowanie
odbudowa

zapobieganie
przygotowanie

reagowanie
odbudowa

zapobieganie
przygotowanie
reagowanie
odbudowa

przygotowanie
reagowanie
odbudowa
zapobieganie

• odbudowa – należy przez to rozumieć usuwanie skutków sytuacji kryzysowych oraz odtwarzanie zasobów i infrastruktury krytycznej

LEGENDA:
PODMIOTY WIODĄCE
PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE
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WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY
ROŚLIN
I NASIENNICTWA W OPOLU ODDZIAŁ
NAMYSŁOWIE

WOJEWÓDZKI ZARZ1ĄD MELIORACJI I
URZĄDZEŃ WODNYCH W OPOLU
ODDZIAY W KLUCZBORKU I BRZEGU

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

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ
W BRZEGU

POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICZA Sp. z o.o.
ODDZIAŁ W ZABRZU
ZAKŁAD W OPOLU
ROZDZIELNIA GAZU W KLUCZBORKU

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
REJON DYSTRYBUCJI PÓŁNOC
W KLUCZBORKU

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I USŁUG
KOMUNALNYCH „EKOWOD”
W NAMYSŁOWIE

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
W NAMYSŁOWIE

NAMYSŁOWSKIE CENTRUM
ZDROWIA S.A

POWIATOWE CENTRUM
POMOCY RODZINIE
W NAMYSŁOWIE

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W NAMYSŁOWIE

POWIATOWY
INSPEKTORAT WETERYNARII
W NAMYSŁOWIE

POWIATOWA STACJA
SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA
W NAMYSŁOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W NAMYSŁOWIE

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W
NAMYSŁOWIE

BURMISTRZ NAMYSŁOWA
WÓJT GMINY

STAOSTA NAMYSŁOWSKI

POWIATOWE SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
INNE PODMIOTY

3. Zestawienie sił i środków planowanych do
wykorzystania w sytuacjach kryzysowych

56

3.1. Siły i środki Starosty Namysłowskiego
1. Środki finansowe:
a. stanowiące rezerwę celową powiatu – na podstawie art.26 ust. 4 ustawy z dnia
26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209),
występujące w budżetach inspekcji, służb i straży,
b. pozostające w gestii komórek organizacyjnych powiatu na pokrycie kosztów
związanych z udzieleniem pomocy socjalno – bytowej.
2. Siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego – dysponowane na
podstawie Powiatowego Planu Ratowniczego.
3. Siły i środki Policji – dysponowane zgodnie z procedurami działania Policji.
4. Siły i środki inspekcji:
a. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
b. Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego,
c. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
5. Sprzęt jakim dysponuje komórka organizacyjna właściwa w sprawach zarządzania
i kryzysowego starostwa powiatowego – środki łączności, alarmowania, uruchamianie
zgodnie z właściwymi standardowymi procedurami operacyjnymi.
6. Sprzęt zgromadzony w magazynie sprzętu OC/przeciwpowodziowego.
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RAZEM

Wyszczególnienie

3.2. Siły i środki Państwowej Straży Pożarnej

Jednostka RatowniczoGaśnicza Państwowej
Straży Pożarnej

Kompania wyznaczona do
Centralnego Odwodu
Operacyjnego Krajowego
Systemu RatowniczoGaśniczego

Jednostki Wojewódzkiego
Obwodu Operacyjnego
Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego

Kompania gaśnicza

Grupa ratownictwa
chemicznego

Grupa ratownictwa
wodno-nurkowego

Grupa
poszukiwawczoratownicza

Grupa ratownictwa
wysokościowego

Liczba
jednostek

Liczba
strażaków

Liczba
jednostek

Liczba
strażaków

Liczba
kompanii

Liczba
strażaków

Liczba
kompanii

Liczba
strażaków

Liczba
grup

Liczba
strażaków

Liczba
grup

Liczba
strażaków

Liczba
grup

Liczba
strażaków

Liczba
grup

Liczba
strażaków

1

39

5

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Liczba
strażaków
przeszkolonych
do udzielania
pierwszej
pomocy
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RAZEM

Wyszczególnie
nie

3.3. Sprzęt Państwowej Straży Pożarnej
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Samochód ratownictwa

Cysterna

Sprzęt pływający

Gaśniczego

Technicznego

Chemicznego

Wodnego

Gaśnicza

Na paliwo

Na wodę
pitną

2

1

-

-

-

-

-

Łódź

Ponton
wieloosobowy

1

1

Przenośne
zapory
przeciwpowodz
iowe (w
metrach
bieżących)

Namiot
wieloosobowy

Pompa dużej
wydajności

Agregat
prądotwórczy

-

1*

0

5

Plandeki
ochronne

14

RAZEM

Wyszczególnienie

3.4. Siły i środki Ochotniczych i Zakładowych Straży Pożarnych (OSP, ZSP) włączonych do KSRG

Samochody
ratowniczo – gaśnicze
OSP i ZSP
Samochody
ratownictwa chemicznego ZSP

Liczba jednostek
OSP

Liczba jednostek
ZSP

Łączna liczba
strażaków

Liczba
grup

Liczba
strażaków

lekkie

średnie

ciężkie

11

-
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-

-

5

15

1

Gmina
Plandeki
ochronne

Grupa
ratownictwa
chemicznego
ZSP

Jednostki włączone do KSRG

-

Jednostka OSP

Ilość plandek

OSP Wilków

2 szt.

Uwagi

Wilków
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Liczba policjantów oddziałów prewencji

7

Liczba policjantów nieetatowych
pododdziałów prewencji

8

Liczba policjantów
ruchu drogowego

2

Liczba policjantów
przeszkolonych do działań
minersko-pirotechnicznych

10

Liczba policjantów przeszkolonych do
udzielania pierwszej pomocy medycznej

0

Wywrotka

0

Sanitarny

Samochód

0

Ciężarowy

0

Autobus

0

Łodzie

0

Pontony
wieloosobowe

0

Śniegowiec

1

Agregat prądotwórczy

0

Namiot wieloosobowy

0

Kuku kuk polowa

Sprzęt pływający

0

Na wodę
pitną

Cysterna

0

Na paliwo

3.5. Siły i środki Policji

Wyszczególnienie

0
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RAZEM

Wyszczególnienie

PSSE Namysłów

Liczba stacji
sanitarno - epidemiologicznych

3

Pracownicy medyczni

0

Radiologicznych

0

Żywności

0

Wody

0

Inne

Laboratoria
do badań

0

Mikrobiologicznych

0

Liczba izolatorów

0

Liczba miejsc

Planowane izolatoria

4

Komplety odzieży ochronnej

0

Dostępne łóżka w szpitalnych
oddziałach chorób zakaźnych

170

Łóżka w placówkach medycznych
możliwe do uruchomienia w
przypadku masowych zachorowań

3.6. Siły i środki inspekcji sanitarnej

RAZEM
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1.

62

1

4 pracowników PIW
w Namysłowie
i
11 lekarzy
wyznaczonych

1

Laboratoria

Przygotowane
ekipy
dezynfekcyjne

Lekarze
weterynarii

Liczba placówek
inspekcji

Wyszczególnienie

3.7. Siły i środki inspekcji weterynaryjnej

0

Komplety
odzieży ochronnej

Lp.

Nazwa artykułu – sprzętu

Liczba

1.

Kombinezony jednorazowe

580 szt.

2.

Fartuchy foliowe jednorazowe

212 szt.

3.

Rękawiczki jednorazowe

700 par

4.

Ochraniacze foliowe na buty

770 szt.

5.

Maseczki medyczne wiązane

170 szt.

6.

Gumowce

7 par

Zakłady
przygotowane
do utylizacji
martwych zwierząt

- Zakład

RolniczoPrzemysłowy "Farmutil
HS" Spółka Akcyjna:
Śmiłowo,
ul. Przemysłowa 4, 64810 Kaczory,
- SARIA Polska Sp. z
o.o. - Oddział Secanim
w Wielkanocy, 32-075
Gołcza

3.8. Magazyn sprzętu OC/przeciwpowodziowego
Lp.

Nazwa sprzętu

1
2
3

Maska p.gaz. filtr. MP-5
Worki na piasek
Plandeki ochronne

1
2
3
4
5
6
7
8

Maska przeciwgazowa filtr. MP-5
Rentg. sygnalizacyjny KOS-1
Rentgenoradiometr DP-75
Lornetka pryzmatyczna B-6
Kuchnia polowa
Worki przeciw powodziowe
Buty gumowe kwasoodporne
Rękawice ochronne

1
2
3

Worki 55/80
Wodery standard
Osuszacz 45

1

Worki na piasek

Ilość sprzętu przechowywanego
w magazynie
OC/przeciwpowodziowym

Gmina Domaszowice
4 sztuki
2300 sztuk
2 sztuki
Gmina Namysłów
4 sztuki
2 sztuki
2 sztuki
2 sztuki
1 sztuka
200 sztuk
2 pary
2 pary
Gmina Pokój
5000 sztuk
1 para
1 sztuka
Gmina Świerczów
1000 sztuk

Czas gotowości do wydania

Niezwłocznie po otrzymaniu sygnału
o powstaniu sytuacji kryzysowej

Sprzęt bez legalizacji
15’’ w godz. pracy
1h po godzinach pracy

5 minut

Niezwłocznie po otrzymaniu sygnału
o powstaniu sytuacji kryzysowej

Gmina Wilków
1.

Plandeki

2.

Worki przeciwpowodziowe

6 sztuk
1000 sztuk

Sprzęt na stanie OSP Wilków io OSP Bukowie
Do wydania Niezwłocznie po otrzymaniu
sygnału o powstaniu sytuacji kryzysowej

Powiat Namysłowski
1.

Worki polipropylenowy

2500 sztuk

Niezwłocznie po otrzymaniu sygnału
o powstaniu sytuacji kryzysowej
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4. Zadania określone Planami działań krótkoterminowych
Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2013 r. poz. 596 j.t.) oraz art. 91 ust. 3 w związku z art. 84 ust. 1-4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), Sejmik Województwa
Opolskiego uchwalił dwa Programy ochrony powietrza ze względu na przekroczenia poziomów
dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo (a) pirenu wraz
z planami działań krótkoterminowych dla: strefy opolskiej.
System informowania społeczeństwa o możliwości wystąpienia wysokich zanieczyszczeń
oraz wprowadzania określonych działań opiera się na trzech poziomach ostrzegania:
1. Ostrzeżenie –
2. Alarm I stopnia –
3. Alarm II stopnia –

w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczenia lub wystąpienia
przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10.
w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania pyłu
PM10 (ryzyko wystąpienia poziomu alarmowego).
w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu
PM10.

DZIAŁANIA
SYSTEMOWE
Krótkoterminowych
Lp.
1
2

3

4

–

Działania
Gromadzenie informacji o podmiotach
wymagających powiadomienia w przypadku
konieczności drożenia Planu Działań
Krótkoterminowych (PDK)
Prognozowanie możliwości wystąpienia stężeń
alarmowych pyłu PM10
Opracowanie procedur powiadamiania o
wprowadzeniu PKD, w tym np. nawiązanie
współpracy z lokalnymi mediami oraz
operatorami sieci komórkowych w celu
informowania o sytuacjach nadzwyczajnych i
wprowadzeniu PKD
Przeprowadzenie akcji informującej o istnieniu
PDK i przewidzianych w jego ramach działaniach
oraz sposobie ich ogłaszania

umożliwiające
Odpowiedzialny za
realizację

funkcjonowanie

Planu

Działań

Termin

Nadzorujący realizację Planu

Zadania ciągłe

Wojewoda Opolski

Zadania ciągłe

Wojewoda Opolski, Wojewódzki Zespół
Zarządzania Kryzysowego

Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego

I połowa
2014 r.
Aktualizacja –
zadania ciągłe

Wojewoda Opolski

Zarząd Województwa
Opolskiego, starostowie,
prezydenci, burmistrzowie,
wójtowie

Zadania ciągłe

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska

Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego,
Powiatowe i Gminne Centra
Zarządzania Kryzysowego
Opolski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska

5

Informowanie właściwych podmiotów
o konieczności podjęcia działań określonych
PDK

Wojewódzki Zespół Zarządzania
Kryzysowego

Zadania ciągłe

Wojewoda Opolski – Przewodniczący
Zespołu

6

Informowanie o wprowadzeniu konkretnych
działań PDK, np. poprzez instalację tablic
świetlnych, lokalne media

Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego,
Powiatowe i Gminne Centra
Zarządzania Kryzysowego

Zadania ciągłe

Wojewoda Opolski

Sposoby postępowania wyszczególnione w Planie Działań Krótkoterminowych dla strefy
opolskiej i miasta Opola mają prowadzić do ograniczenia występowania przekroczeń poziomów
informowania i alarmowych dla pyłu PM10. Działania dotyczą miejscowości, gdzie zlokalizowane
są automatyczne stacje pomiarowe, na których możliwe jest określenie możliwości wystąpienia
przekroczeń poziomów dopuszczalnych i poziomów alarmowych dla pyłu PM10. Proponowane
działania operacyjne w ograniczony sposób bezpośrednio dotyczą źródeł powierzchniowych
związanych z indywidualnymi systemami grzewczymi, które w największy sposób wpływają na
wielkość emisji pyłu PM10, ze względu na ograniczenia w zastosowaniu alternatywnych sposobów
grzewczych dla objętych tymi działaniami, np.: nie można zakazać palenia węglem w
mieszkaniach w przypadku występowania bardzo niskich temperatur. Można jednak wpływać na
mieszkańców poprzez dobrze zorganizowany system powiadamiania i alarmowania, połączony z
edukacją w tym zakresie.Wprowadzenie informacji o jakości powietrza do wszystkich możliwych
mediów działających na danym obszarze pozwoli wpłynąć na podejmowane przez społeczność
lokalną działania. Część z działań operacyjnych, np. ograniczenia spalania drewna w kominkach
jest trudna do egzekucji ze względu na brak dokładnej bazy danych o wykorzystaniu tego rodzaju
urządzeń. Realizacja Planu Działań Krótkoterminowych jest działaniem złożonym oraz wymaga
zaangażowania wielu instytucji.
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II.

ZESPOŁ PRZEDSIEWZIĘĆ NA WYPADEK
SYTUACJI KRYZYSOWEJ
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1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń
Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

POSTĘPOWANIE STANDARDOWE – BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ ZAGROŻENIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NAMYSŁOWIE
ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OLEŚNIE
DYREKCJA GENERALNA DRÓG KRAJOWYCH
I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W OPOLU REJON DRÓG
KRAJOWYCH W KLUCZBORKU
WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA POWIATOWEGO
W NAMYSŁOWIE
INSTYTUT METEOROLOGII i GOSPODARKI WODNEJ
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ WE
WROCŁAWIU,
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII
KOLEJOWYCH W OPOLU
ODDZIAŁ TAURON S.A. REJON DYSTRYBUCI PÓŁNON W
KLUCZBORKU,
POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA Sp. z o.o.
ODDZIAŁ W ZABRZU ZAKŁAD OPOLU ROZDZIELNIA
GAZU W KLUCZBORKU
PRZEDSIĘBIORSTWA ODPOWIEDZIALNE ZA DOSTAWĘ
I DYSTRYBUCJĘ WODY W POWIECIE NAMYSŁOWSKIM;
WODOCIĄGI I KANALIZACJA „EKOWOD” Sp. z o. o.
W NAMYSŁOWIE,
ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W NAMYSŁOWIE
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY
w NAMYSŁOWIE
POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
W NAMYSŁOWIE
WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA POWIATOWEGO
W NAMYSŁOWIE
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO
W NAMYSŁOWIE
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN
i NASIENNICTWA W OPOLU ODDZIAŁ W NAMYSŁOWIE
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY
POLSKIE NADZÓR WODNY W NAMYSŁOWIE
REGIONALNA DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH
W KATOWICACH: NADLEŚNICTWA NAMYSŁÓW, KUP
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU
DROGOWEGO W OPOLU ODDZ. TERENOWY BYCZYNA
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Całodobowy –
poprzez służbę
dyżurną/dyżur.






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

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.

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO:
 WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO W OPOLU
 PCZK OŚCIENNYCH POWIATÓW,
 GMINNE SŁUZBY ZARZĄDZANIA KRZYSOWEGO,








KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ W NAMYSŁOWIE
KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NAMYSŁOWIE
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZADZEŃ
WODNYCH W OPOLU ODDZIAŁY W KLUCZBORKU
I BRZEGU
WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA POWIATOWEGO
W NAMYSŁOWIE
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE W OPOLU 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.
Doraźny – na czas
występowania
zagrożenia.

Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

POSTĘPOWANIE SPECJALISTYCZNE PODMIOTÓW WIODĄCYCH – W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAGROŻENIA
1. Powódź
1.

INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

Biuro Prognoz
Meteorologicznych
Ciągły, przez 24 godziny
na dobę.
Biuro Prognoz
Hydrologicznych
– w normalnej sytuacji
hydrologicznej
7:00 – 15:00,
– w stanie alarmu
hydrologicznego
ciągły.

2.

3.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO
WODNE WODY POLSKIE
NADZÓR WODNY
W NAMYSŁOWIE

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO
WODNE WODY POLSKIE
NADZÓR WODNY W
NAMYSŁOWIE

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

Regionalna Stacja
HydrologicznoMeteorologiczna
w Opolu
Całodobowy.

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

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

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

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

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

 WCZK,
 CZK gminne i powiatowe,
 służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej,
Policji,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

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

 WCZK,
 w razie potrzeby (na żądanie) do centrów
zarządzania kryzysowego powiatowych
i gminnych.

 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.

- WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI
I URZĄDZEŃ WODNYCH w Opolu , ODDZIAŁY
W KLUCZBORKU I BRZEGU
 PCZK,
 GCZK

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

www.poznan.rzgw.gov.pl

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

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

Powódź
4.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w NAMYSŁOWIE

Zbieranie i analizowanie
informacji z terenu
powiatu w normalnej
sytuacji hydrologicznej.

 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,
 komunikaty na stronie

 analizowanie sytuacji epidemiologicznej chorób
zakaźnych w powiecie,
 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 PSSE.

 raporty,
 informacje,
 tabele,

 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie powiatu
namysłowskiego,
 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.






Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny,
Starosta Namysłowski, Burmistrz i wójtowie gmin,
PCZK
GCZK

www.psse.namyslow@inof>progman.pl

5.

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII W NAMYSŁOWIE



w godzinach pracy
Inspektoratu
(od 730 - 1530),

Stan podwyższonej
gotowości –
w zależności od skali
zagrożenia.
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 Starostwo Powiatowe w Namysłowie,
 PCZK,
 Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna Namysłowie,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie,
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,
 inne jednostki administracji publicznej,
w zależności od rozwoju sytuacji.

Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

2. Pożary
1.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NAMYSŁOWIE

2. NADLEŚNICTWA : NAMYSŁÓW,
KUP

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

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków łączności,
 komunikaty na stronie
www.psp.namyslow.pl

Ciągły, lub w zależności
od stopnia zagrożenia
pożarowego lasu,
z wykorzystaniem
zautomatyzowanych
punktów informacyjnodyspozycyjnych.

 stopień zagrożenia pożarowego
 komunikaty na stronie
www.katowice.lasy.gov.pl
 www.cilp.lasy.gov.pl/web/opole/oc
hronaprzeciwpozarowa
www.lzd-siemianice.home.pl

 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 PCZK,
 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji
o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania i
prognozowania rozwoju sytuacji.
 ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu,
 wykrywanie pożarów.

Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi
(KDR) a poszczególnymi stanowiskami kierowania
i dowódcami poszczególnych odcinków bojowych,
a ponadto z:
 PCZK,
 Komendą Powiatową Policji w Namysłowie,
 podmiotami systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego,
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Namysłowie ,
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Namysłowie ,
 zarządcy dróg.

 Rejonowe Punkty Alarmowo-Dyspozycyjny
w Nadleśnictwach,
 PCZK,
 GCZK, Gminy,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie

3. Huraganowy wiatr/trąba powietrzna
1. INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ
ODDZIAŁ we WROCŁAWIU

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

2. POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w NAMYSŁOWIE




w godzinach pracy
urzędu (od 700 – 1500),
w razie potrzeby stały
dyżur w WINB w Opolu

 komunikaty o możliwości
wystąpienia i ostrzeżenia
o przewidywanym wystąpieniu
niebezpiecznego zjawiska
przy aktualnie
obowiązujących kryteriach,
 komunikaty na stronie
www.imgw.pl/index.php
 od kierownika budowy (robót),
właściciela, zarządcy lub
użytkownika,
 informacje pochodzące
z środków masowego przekazu;
 od innych instytucji i służb,
 komunikaty na stronie
www.wpinb.opole.pl

 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.
 zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach
budowlanych na terenie powiatu namysłowskiego ,
 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru
budowlanego – PINB lub WINB w zależności
od rodzaju obiektu budowlanego i robót budowlanych.
Jeżeli organem właściwym jest WINB, natychmiast
przekazać informację o katastrofie do właściwego
miejscowo organu nadzoru budowlanego celem
podjęcia postępowania zgodnie z właściwością,
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi
instytucjami i służbami (przyjmowanie i analiza
meldunków dotyczących możliwości wystąpienia
zagrożeń związanych np. z silnymi wiatrami mogącymi
doprowadzić do wystąpienia katastrofy budowlanej).

 WCZK,
 CZK gminne i powiatowe,
 służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej,
Policji,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

PCZK,
GCZK,
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie ,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie
 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.
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Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

4. Mróz i opady śniegu
1.

INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

2.

3.

5.

WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA
 patrole drogowe
POWIATOWEGO W NAMYSŁOWIE.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE
S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH
w Opolu
4.

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

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO
WODNE WODY POLSKIE
NADZÓR WODNY
W NAMYSŁOWIE

POWIATOWY I INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
w NAMYSŁOWIE
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Okresowo

 komunikaty o możliwości
wystąpienia i ostrzeżenia
o przewidywanym wystąpieniu
niebezpiecznego zjawiska
przy aktualnie obowiązujących
kryteriach,
 komunikaty na stronie
www.imgw.pl/index.php

 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.

 WCZK,
 CZK gminne i powiatowe,
 służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej,
Policji,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

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

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

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

 komunikaty,
 komunikaty na stronie
www.plk-sa.pl

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

 dyspozytor Zakładu.

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

 meldunki sytuacyjne do WCZK,
 komunikaty na stronie
www.wzmiuw.opole.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.

- Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Opolu Oddziały w Kluczborku i Brzegu
 PCZK,
 GCZK

 w godzinach pracy
urzędu (od 700 – 1500),

 od kierownika budowy (robót),
właściciela, zarządcy lub
użytkownika,
 informacje pochodzące
z środków masowego przekazu;
 od innych instytucji i służb,
 komunikaty na stronie
www.winb.opole.pl

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

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





Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

4. Mróz i opady śniegu
6. TAURON Dystrybucja S.A. Rejon
Dystrybucji Północ Kluczbork

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,
komunikatyTAURON
Dystrybucja S.A.

 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 upał
 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.

 WCZK,
 CZK gminne i powiatowe,
 służby dyżurne: Państwowej Straży Pożarnej,
Policji,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

Ciągły, lub w zależności
od stopnia zagrożenia
pożarowego lasu,
z wykorzystaniem
zautomatyzowanych
punktów informacyjnodyspozycyjnych.

 stopień zagrożenia pożarowego
 komunikaty na stronie
www.katowice.lasy.gov.pl
www.cilp.lasy.gov.pl/web/opole/ochro
naprzeciwpozarowa
www.lzd-siemianice.home.pl

 ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu,
 wykrywanie pożarów.

 Rejonowe Punkty Alarmowo-Dyspozycyjny
w Nadleśnictwach,
 nadleśnictwa sąsiednie,
 PCZK,
 GCZK
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie .

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

Okresowo –
w zależności od
potrzeb.

 Komunikaty,
 komunikaty na stronie
www.plk-sa.pl

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

 dyspozytor Zakładu.

4.

WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA
POWIATOWEGO W NAMYSŁOWIE

patrole drogowe

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

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

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

1.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NAMYSŁOWIE

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

1.

INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ
ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU

2.

NADLEŚNICTWA: NAMYSŁÓW
I KUP

3.

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

6. Skażenie chemiczno-ekologiczne
 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków łączności,
 komunikaty na stronie
www.psp.namyslow.pl

 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,
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego,
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Namysłowie,
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Namysłowie,
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Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

6. Skażenie chemiczno-ekologiczne
 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Komendy
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej oraz
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji
o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania
i prognozowania rozwoju sytuacji.
2.

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

Okresowo – w zależności
od potrzeb.

 komunikaty,
 komunikaty na stronie
www.plk-sa.pl

 monitorowanie przesyłek towarów wysokiego ryzyka.

 zarządcy dróg,

 dyspozytor Zakładu.

7. Zdarzenia radiacyjne
1.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTORAT SANITARNY
W NAMYSŁOWIE

2.

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII W NAMYSŁOWIE

Zbieranie i analizowanie
informacji
z częstotliwością
określaną przez
Państwowego
Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w zależności od rozwoju
sytuacji.



w godzinach pracy
Inspektoratu
(od 730 - 1530),

Stan podwyższonej
gotowości –
w zależności od skali
zagrożenia.
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 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,
 komunikaty na stronie
www.pssenamyslow..pl






raporty,
informacje,
tabele,
raporty RASFF,
komunikaty na stronie
www.wiw.opole.pl

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

 Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna,
 PCZK,
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie.

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

 Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu,
 PCZK,
 Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Namysłowie,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie ,
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.

Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia
1.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W NAMYSŁOWIE

Zbieranie i analizowanie
informacji z
częstotliwością określaną
przez Państwowego
Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
w zależności od rozwoju
sytuacji.








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

 analizowanie sytuacji epidemiologicznej chorób
zakaźnych w powiecie namysłowskim.
 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.

 Wojewódzki Państwowy Inspektorat Sanitarny
w Opolu,
 PCZK,
 GCZK,
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie.

6. Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego oraz zakłóceń w dostawach gazu, energii elektrycznej i wody
9.1. Zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej
2. TAURON Dystrybucja S.A. Rejon
Dystrybucji Północ Kluczbork

Ciągły – Pogotowie
Energetyczne






1.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W NAMYSŁOWIE

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

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

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






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

9.2. Zakłócenia w dostarczaniu paliwa

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków łączności,
 komunikaty na stronie.
www.namyslow.policja.gov.pl
Adresatami są podmioty
współdziałające, w szczególności:
PCZK i SK KPP w Opolu.

 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.

 Powiatowy/Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego,
 PCZK,
 GCZK

9.3. Zakłócenia w dostarczaniu gazu
1. POLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA
Sp. z o.o. ODDZIAŁ W ZABRZU ZAKŁAD
OPOLU ROZDZIELNIA GAZU
W KLUCZBORKU

Ciągły – Pogotowie
Gazowe.






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

 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.
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Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

9.4. Zakłócenia w dostarczaniu energii cieplnej
1.

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
W NAMYSŁOWIE

Ciągły – Pogotowie
Ciepłownicze.






informacje o zagrożeniach
w pracy sieci przesyłowej,
informacje o zakłóceniach
i awariach w sieci przesyłowej,
informację o ograniczeniach
występujących w przesyle energii
cieplnej,
komunikaty na stronie
www.namyslow.eu

 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.

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

9.5. Zakłócenia w dostarczaniu wody
1. PRZEDSIĘBIORSTWA
ODPOWIEDZIALNE ZA DOSTAWĘ
I DYSTRYBUCJĘ WODY:
- Zakład Wodociągów i Usług
Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o
w Namysłowie ul Mariańska 2

Ciągły – Pogotowie
Wodno-Kanalizacyjne.

2. POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII W NAMYSŁOWIE

Godziny pracy.
(od 730 – 1530),
Stan podwyższonej
gotowości –
w zależności od skali
zagrożenia.











informacje o zagrożeniach
w pracy sieci wodociągowej,
informacje o zakłóceniach
i awariach w sieci wodociągowej,
informację o ograniczeniach
występujących w przesyle wody,
komunikaty na stronie
www.namyslow.eu
/www.ekowod.net/

 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.






raporty,
informacje,
tabele,
komunikaty na stronie
www.wiw.opole.pl

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

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii,
PCZK,
GCZK,
Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Namysłowie,
 Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie,
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.





7. Katastrofy komunikacyjne i budowlane
10.1. Katastrofy budowlane
1.

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W NAMYSŁOWIE
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 w godzinach pracy
urzędu (od 700 - 1500),

 od kierownika budowy (robót),
właściciela, zarządcy lub
użytkownika,
 informacje pochodzące
z środków masowego przekazu;
 od innych instytucji i służb,
 komunikaty na stronie
www.winb.opole.pl

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

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





Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

10.2. Katastrofy drogowe
1.

WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA
POWIATOWEGO W NAMYSŁOWIE

2.

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W NAMYSŁOWIE

Doraźny – na czas
występowania
zagrożenia: 1 raz na
dobę.

 w godzinach pracy
urzędu (od 700 – 1500),

 meldunki okresowe,
 notatki sytuacyjne,
 komunikaty na stronie
www.namyslow.pl

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

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

 od kierownika budowy (robót),
właściciela, zarządcy lub
użytkownika,
 informacje pochodzące
z środków masowego przekazu;
 od innych instytucji i służb,
 komunikaty na stronie
www.winb.opole.pl

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

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





10.3. Katastrofy kolejowe
1.

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

POWIATOWY INSPEKTORAT
NADZORU BUDOWLANEGO
W NAMYSŁOWIE

Okresowo –
w zależności od
potrzeb.
 w godzinach pracy
urzędu (od 700 – 1500),

 komunikaty,
 komunikaty na stronie
www.plk-sa.pl

 monitorowanie miejsc zagrożonych.

 dyspozytor Zakładu.

 od kierownika budowy (robót),
właściciela, zarządcy lub
użytkownika,
 informacje pochodzące
z środków masowego przekazu;
 od innych instytucji i służb,
 komunikaty na stronie
www.winb.opole.pl

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

PCZK,
GCZK,
Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie,
 Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Opolu
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Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt
1.

POWIATOWY INSPEKTORAT
WETERYNARII W NAMYSŁOWIE

Stan pełnej aktywności
– w zależności od
potrzeb.






raporty,
informacje,
tabele,
komunikaty na stronie
www.wiw.opole.pl

Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie
z Powiatowym Planem Gotowości zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt polegają na:
Utrzymaniu stanu gotowości zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt:
 analizowanie stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań,
koordynacja działań i nadzór nad czynnościami
lekarzy weterynarii.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii,
PCZK,
GCZK,
Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Namysłowie,
 Komenda Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Namysłowie,
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.






Po przyjęciu zawiadomienia o podejrzeniu
wystąpienia choroby zakaźnej:
 rejestracja zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia choroby
zakaźnej dokonanych przez lekarzy weterynarii lub
inne osoby i instytucje,
 powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
o zgłoszonym podejrzeniu wystąpienia choroby
zakaźnej oraz aktywacja PZK przy PLW.
Po wykluczeniu podejrzenia wystąpienia jednostki
chorobowej w ognisku:
 powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
o wykluczeniu podejrzenia wystąpienia choroby
zakaźnej.
Po potwierdzeniu wystąpienia w ognisku:
- powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
 przekazanie informacji o stwierdzeniu choroby
zakaźnej Staroście, Burmistrzowi, Wójtowi,
 analiza stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań,
koordynacja działań i przekazywanie informacji
o przebiegu zwalczania choroby,
 przygotowywanie zasięgu obszarów:
zapowietrzonego i zagrożonego,
 współdziałanie z instytucjami i organizacjami
niezbędnymi do zwalczenia choroby.


12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego
1.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
OCHRONY ROŚLIN
I NASIENNICTWA W OPOLU
ODDZIAŁ W NAMYSŁOWIE
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Tryb pracy –
8 godzinny w terenie.

 komunikaty plakatowe,
 komunikaty na stronie
piorin.gov.pl/opole
 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,
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Namysłowie,
 Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny
w Namysłowie,
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.

Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

13. Zagrożenia terrorystyczne
1.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W NAMYSŁOWIE

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

2.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W NAMYSŁOWIE

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

3.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W NAMYSŁOWIE

BIOTERRORYZM

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków łączności,
 komunikaty na stronie
www.namyslow.policja.gov.pl
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

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

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków łączności,
 komunikaty na stronie
www.psp.namyslow.pl/

Zbieranie i analizowanie
informacji

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

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

 analizowanie sytuacji epidemiologicznej chorób
zakaźnych w powiecie namysłowskim.
 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.










Komenda Wojewódzka Policji w Opolu,
GCZK
PCZK,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie,
Żandarmeria Wojskowa,
Służba Ochrony Kolei,
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w
Raciborzu.

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

Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi
(KDR) a poszczególnymi stanowiskami kierowania
i dowódcami poszczególnych odcinków bojowych,
a ponadto z:
 PCZK,
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego,
 Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny
w Namysłowie
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Namysłowie,
 Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
w Opolu,
 PCZK,
 GCZK,
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie

www.pssenamyslow.pl
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13. Zagrożenia terrorystyczne
4.

WOJEWÓDZKI ZARZĄD
MELIORACJI I URZĄDZEŃ
WODNYCH W OPOLU ODDZIAŁY
W KLUCZBORKU I BRZEGU

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

5.

WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA
POWIATOWEGO W NAMYSŁOWIE

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

6.

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

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

 meldunki sytuacyjne do PCZK,
 komunikaty na stronie
www.wzmiuw.opole.pl

 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.

 patrole drogowe na
samochodach:
 patrole drogowe na
samochodach:
– drogi:1 raz na dobę ,

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

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

ZARZĄDCY DRÓG
PCZK,
GZZK
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie,
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

 komunikaty,
 komunikaty na stronie
www.plk-sa.pl

 monitorowanie miejsc zagrożonych.

 dyspozytor Zakładu.

Okresowo –
w zależności od
potrzeb.

 GCZK,
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie






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

14. Awaria sieci teleinformatycznych
1.

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
STAROSTWA POWIATOWEGO
W NAMYSŁOWIE
Odnośnie awarii w Starostwie
Powiatowym w Namysłowie
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W godzinach pracy
Starostwa Powiatowego
w Namysłowie plus
reagowanie na wezwania.

 awarie sieci teleinformatycznej
w budynku Starostwa
Powiatowego w Namysłowie,
 komunikaty na stronie
www.namyslow.pl

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

 Sekretarz Powiatu,
 PCZK,
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie.

Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

15. Strajki, zamieszki i demonstracje
1.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
W NAMYSŁOWIE

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

2.

WYDZIAŁ DRÓG STAROSTWA
POWIATOWEGO
W NAMYSŁOWIE

W przypadku blokady dróg.

patrole drogowe

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

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

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













Komenda Wojewódzka Policji w Opolu,
Powiatowy/Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego,
PCZK,
Starostwo Powiatowe w Namysłowie,
urząd miejski i gminy,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie,
Służba Ochrony Kolei,
zarządcy dróg,
Pogotowia: techniczne, gazowe, wodne,
energetyczne itp.),
administracje budynków,
Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w
Raciborzu

Zarządcy dróg
PCZK,
GZZK
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Namysłowie,
 Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.
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2.

Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków uczestniczących
w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji
kryzysowej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
Stan sił i środków KP PSP w Namysłowie pozwala na niezwłoczne
i samodzielne podjęcie działań ratowniczo – gaśniczych .
Zakres działań uwarunkowany jest posiadanym sprzętem i wyposażeniem
jednostki ratowniczo-gaśniczej .

Ocena możliwości
wykorzystania środków

Zgodny z obowiązującymi procedurami dysponowania sił i środków tworzących
system KSRG w zależności od rodzaju i wielkości zdarzenia poprzez Powiatowe
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej

Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej gotowości

1-2 minuty

Ochotnicze i zakładowe Straże Pożarne (OSP, ZSP)
Stan sił i środków jednostek OSP powiatu namysłowskiego nie w każdej sytuacji
pozwala na niezwłoczne i samodzielne podjęcie działań ratowniczo – gaśniczych.

Ocena możliwości
wykorzystania środków

Zakres działań uwarunkowany jest posiadanym sprzętem ,wyposażeniem i
wyszkoleniem jednostki OSP.
Zgodny z trybem alarmowania (selektywnie wywołanie jednostki – syrena
alarmowa, telefonicznie)

Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej gotowości

5- 10 minut

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie

Ocena możliwości
wykorzystania środków

W przypadku ogłoszenia alarmu dla stanów osobowych KPP w Namysłowie,
niezwłocznie podejmowane są czynności zmierzające
do natychmiastowego stawiennictwa policjantów w wyznaczonym miejscu.
Wykorzystanie środków technicznych pozostających
na stanie KPP w Namysłowie i indywidualnym wyposażeniu policjantów, które są
niezbędne do realizacji zleconych działań uważa się za prawidłowe.

Przyjęty tryb uruchamiania

Zgodnie z ”Planem alarmowania stanów osobowych – policjantów i pracowników
Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie”.

Czas uzyskania pełnej gotowości

Czas osiągnięcia pełnej gotowości do działań nie może przekroczyć 3 godzin.

Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Namysłowie
Ocena możliwości
wykorzystania środków

W sytuacji zagrożenia kryzysowego istnieje pełna możliwość wykorzystania
posiadanych środków materialnych i zasobów ludzkich Powiatowej Stacji
Sanitarno – Epidemiologicznej w Namysłowie

Przyjęty tryb uruchamiania

Telefonicznie, w przypadku braku łączności telefonicznej przez posłańców,
zgodnie z opracowaną procedurą powiadamiania o zaistnieniu sytuacji
kryzysowej

Czas uzyskania pełnej gotowości

Uzyskanie pełnej gotowości maksimum do 2,0 godzin od chwili otrzymania
informacji o występowaniu zagrożenia

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie
Ocena możliwości
wykorzystania środków
Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej gotowości
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Pełna możliwość wykorzystania środków Inspekcji Weterynaryjnej – 100%
Zgodnie z planem działania Inspekcji Weterynaryjnej
Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o sytuacji kryzysowej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Namysłowie
Ocena możliwości
wykorzystania środków
Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej gotowości

W przypadku dyspozycyjności osób – 100%.
Telefoniczne powiadomienie koordynatora POIK, który informuje odpowiedniego
specjalistę.
15 minut.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Namysłowie
Ocena możliwości
wykorzystania środków
Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej gotowości

W przypadku dyspozycyjności osób – 100%.
Telefoniczne powiadomienie.
Natychmiast w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00.
Po godzinach i dni wolne do 6 godzin.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Namysłowie
Ocena możliwości
wykorzystania środków
Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej gotowości

W przypadku dyspozycyjności osób – 100%.
Telefoniczne powiadomienie.
Ok. 4 godziny.

Gmina Domaszowice
Ocena możliwości
wykorzystania środków
Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej gotowości

Stan techniczny sprzętu dobry
Sprzęt wydawany natychmiast po otrzymaniu sygnału o zaistniałej sytuacji
kryzysowej
Natychmiast

Gmina Namysłów
Ocena możliwości
wykorzystania środków
Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej gotowości

W zależności od potrzeb posiadane środku przekazywane będą dla uczestników
działań kryzysowych.
Ze względy na niewielką ilość zasobów, tylko w przypadku zagrożenie
powodziowego.
Po dokonaniu oceny poziomu zagrożenia – na polecenie szefa gminnego zespołu
zarządzania kryzysowego lub na wniosek Komendanta Powiatowego PSP.
Poniedziałek – piątek – w godz. 7.30 - 15.30 – 15’w godz. 15.30 - 7.30 – 60’

Gmina Pokój
Ocena możliwości
wykorzystania środków

Stan techniczny sprzętu znajdującego się w magazynie dobry.

Przyjęty tryb uruchamiania

Niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o zaistnieniu sytuacji kryzysowej

Czas uzyskania pełnej gotowości

Niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o zaistnieniu sytuacji kryzysowej.

Gmina Świerczów
Ocena możliwości
wykorzystania środków
Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej gotowości

Stan techniczny sprzętu – dobry
Wydawanie sprzętu niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o powstaniu sytuacji
kryzysowej
niezwłocznie

Gmina Wilków
Ocena możliwości
wykorzystania środków
Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej gotowości

Stan techniczny sprzętu znajdującego się w magazynie – dobry.
Wydawanie sprzętu niezwłocznie po otrzymaniu sygnału o powstaniu sytuacji
kryzysowej.
Niezwłocznie.
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3. Procedury reagowania kryzysowego (PRK),
określające sposób postępowania w sytuacjach
kryzysowych
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3.1.Wykaz procedur reagowania kryzysowego (PRK)
Lp.

Rodzaj zagrożenia

Numer
procedury

Nazwa procedury

Strona

1

Powódź

PRK – 1

Postępowanie pod czas wystąpienia powodzi

84

2

Pożary

PRK – 2

Postępowanie podczas pożarów

86

3

Huraganowy wiatr/trąba powietrzna

PRK – 3

Postępowanie podczas huraganowego wiatru/trąby powietrznej

88

4

Mróz i opady śniegu

PRK – 4

Postępowanie w przypadku wystąpienia mrozu i opadów śniegu

91

5

Susza i upał

PRK – 5

Postępowanie podczas suszy i upałów

94

6

Skażenie chemiczno – ekologiczne

PRK – 6

Postępowanie w przypadku skażeniachemiczno - ekologicznego

97

7

Zdarzenia radiacyjne

PRK – 7

Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeeń radiacyjnych

100

8

Zagrożenia epidemiczne i epidemia

PRK – 8

Postępowanie w przypadku zagrożeń epidemicznych i epidemii

103

9

Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego i paliwowego oraz zakłóceń w dostawach gazu, energii alektrycznej i wody

9.1

Zakłócenia w dostawie energii

PRK – 9.1

Postępowanie podczas wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej

105

9.2

Zakłócenia w dostawie paliwa

PRK – 9.2

Postępowanie podczas wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu paliwa

107

9.3

Zakłócenia w dostawie gazu

PRK – 9.3

Postępowanie podczas wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu gazu

108

9.4

Zakłócenia w dostawie energii cieplnej

PRK – 9.4

Postępowanie podczas wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu energii cieplnej

109

9.5

Zakłócenia w dostawie wody

PRK – 9.5

Postępowanie podczas wystąpienia zakłóceń w dostarczaniu wody

110

10

Katastrofy komunikacyjne i budowlane

10.1

Katastrofy budowlane

PRK – 10.1

Postępowanie podczas zagrożenia wystąpienia katastrof budowlanych

111

10.2

Katastrofy drogowe

PRK – 10.2

Postępowanie podczas zagrożenia wystąpienia katastrof drogowych

113

10.3

Katastrofy kolejowe

PRK – 10.3

Postępowanie podczas zagrożenia wystąpienia katastrof kolejowych

115

11

Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt

PRK – 11

Postępowanie podczas zagrożenia wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt

117

12

Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby roślin

PRK – 12

Postępowanie podczas zagrożenia wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego

119

13

Zagrożenie terrorystyczne

PRK – 13

Postępowanie podczas zagrożeń terrorystycznych

121

14

Awaria sieci teleinformatycznych

PRK – 14

Postępowanie w przypadku awarii sieci teleinformatycznych

124

15

Strajki, zamieszki i demonstracje

PRK – 15

Postępowanie w przypadku strajków, zamieszek i demonstracji

126
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PRK – 1 – Postępowanie podczas wystąpienia powodzi
Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa
(załącznik 57 poz. …)

Zadania

Podstawa prawna

STAROSTWO POWIATOWE w Namysłowie
Starosta Namysłowski
1. Ogłoszenie stanu pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego – ich odwołanie z chwilą
ustania zagrożenia.
2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
3. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.
4. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21
5. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej - zgodnie z SPO-23

Art. 34, ust.1a

poz. 1

Art.17, pkt.4 i 5
Art. 14, ust. 8 poz. 2
Art. 17, ust. 2, pkt 1 poz. 3
Art. 17, ust. 1 poz. 4
Art. 5, ust. 1 poz. 5

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1868)
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209)
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209)
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz.U.z 20142017r. poz.1897)

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Centrum po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – zgodnie
z SPO – 9A
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty 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

Art. 18.pkt.2
Art. 16, ust. 2 poz. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209)

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
1.. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego
– zgodnie z SPO – 11
2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20
3. Koordynowanie wsparcia ewakuacji jednostek samorządu terytorialnego niższego szczebla
– zgodnie z SPO – 22
4. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych na terenie powiatu namysłowskiego”.

Art. 4 ust. 1 pkt 16 poz. 7
Art. 17 ust. 2,pkt.1 poz. 3

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1868)
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209)

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8
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Art. 17, ust. 3 poz. 8

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209)

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa
(załącznik 57 poz. …)

Zadania

Podstawa prawna

Wydział Organizacyjny
Współudział w opracowaniu zarządzenia Starosty w sprawie ogłoszenia (odwołania) stanu
pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego

Art. 34, ust.1 poz. 9
§ 15 pkt 11 poz.10

1. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1868)
2. Regulamin Organizacyjny SP

1. Art. 2 poz. 11
Art. 17 poz. 12
Art. 19 poz.. 20
2. Art.20 poz.19

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209)
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j Dz.U.z 2017r. poz 2222),

Wydział Dróg
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – zgodnie z SPO – 12
2. Działanie Wydziału Dróg podczas katastrofy drogowej – zgodnie z PZK – 12 (s. 323)

ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK - 3

1. Art. 1 poz. 13
2. Art. 25 ust. 1 poz. 14

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz.1204 ),
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2017r. poz.736.)

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4

Art. 1 i 6 poz. 15

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(t.j Dz.U.z 2017r. , poz. 2067)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie
Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas pożarów i katastrof
budowlanych – zgodnie z PZK – 5

Art. 84 poz. 16

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2016r., poz. 290 z późn. zm)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie
Działania Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej podczas zagrożenia
Art. 1 poz. 17
powodziowego lub wystąpienia powodzi – zgodnie z PZK – 2
INNE PODMIOTY

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j Dz.U. z 2017r. poz.1261),

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu
Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas
huraganowych wiatrów i trąb powietrznych – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska
wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa
opolskiego”

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz..23

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209)

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Namysłowie
Działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny
w Namysłowie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi zgodnie z PZK – 1

§ 6 poz. 18

Statut PGW Dz. U. z 2017r. poz. 2506

Gminy powiatu namysłowskiego
Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego.

Art. 17 poz. 12
Art. 19 poz. 20

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1166)

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

85

PRK – 2 – Postępowanie podczas pożarów
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa
(załącznik 57 poz. …..)

Zadania

Podstawa prawna

STAROSTWO POWIATOWE w NAMYSŁOWIE
Starosta Namysłowski
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.
3. Wnioskowanie do wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP –
zgodnie z SPO – 21
4. Wnioskowanie do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie
z SPO – 23
5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

Art.17, pkt.4 i 5
Art. 14, ust. 8 poz. 2
Art. 17, ust. 2 pkt.1 poz.3
Art. 17, ust. 1, poz. 4
Art. 5, ust. 1 poz. 5
Art. 17, poz..12
Art. 2 poz..11

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (t.j.Dz.U. z 2017r. poz. 2195).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9i
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych –
zgodnie z SPO – 4
5. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń– zgodnie z SPO – 5
6. Ostrzeganie i alarmowanie ludności – zgodnie z SPO – 7
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.
z art.16, ust. 2 poz. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11
2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20
3. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego
– zgodnie z SPO – 22 – oraz zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności
II stopnia powiatu namysłowskiego

Art. 4, ust. 1 pkt..6 poz. 7
Art. 17 ust. 2 pkt.1 poz. 3

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1868)

4. Opracowywanie propozycji uruchamiania zastępczych miejsc szpitalnych w celu zabezpieczenia
potrzeb – zgodnie z SPO – 41

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8
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Art. 17, ust. 3 poz. 8

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa
(załącznik 57 poz. …..)

Zadania

Podstawa prawna

Wydział Dróg
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu..
2. Wyznaczanie objazdów.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j Dz.U.z 2017r. poz 2222),

Art. 20 poz. 19

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3

1. Art. 1 poz. 13
2. Art. 25 ust. 1 poz. 14

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz.1204),
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017r.poz.736).

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j Dz.U.
z 2017r. , poz. 2067)

Art. 1 i 6 poz. 15

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie
Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas pożarów i katastrof budowlanych – zgodnie
z PZK – 5

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2017r.., poz. 1332 z późn. zm)

Art. 84 poz. 16

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Namysłowie
1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla jednostek samorządu terytorialnego.
2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych.

Art. 14, ust. 1 poz.21

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz.U.2018 poz. 36 z pózn. zm.).

INNE PODMIOTY
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu, Stacja w Namysłowie
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej.
2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania.

Art. 5 ust. 5 poz.22

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(t.j. Dz.U.2017 poz.2117 z późn. zm.).

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu
Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas pożarów – na podstawie
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie
województwa opolskiego”.

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz. 23

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Nadleśnictwo w Namysłowie i Kup
1. Prowadzenie monitoringu – dozoru zagrożonego rejonu, z wykorzystaniem systemu wież obserwacyjnych
(punktów alarmowo-dyspozycyjnych).
2. Przekazanie informacji z wież obserwacyjnej (punktów alarmowo-dyspozycyjnych) do Nadleśnictwa
Namysłów/Kup oraz Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
3. Zorganizowanie działań obserwacyjno-gaśniczych, z wykorzystaniem wyczarterowanych samolotów.
4. Współdziałanie z podmiotami biorącymi udział w gaszeniu pożarów.

Art. 10,18 i 34

poz.24

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.z 2017r.
poz. 788)

Urzędy gmin powiatu namysłowskiego
Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego.

Art. 17 poz. 12
Art. 19 poz. 20

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 3 – Postępowanie podczas huraganowego wiatru/trąby powietrznej
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa
(załącznik 57 poz. ….)

Zadania

Podstawa prawna

STAROSTWO POWIATOWE w NAMYSŁOWIE
Starosta Namysłowski
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego
3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP –
zgodnie z SPO – 21
4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO –
23
5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

Art.17, pkt.4 i 5
Art. 14, ust. 8 poz. 2
Art. 17, ust. 2 pkt 1 poz.3.
Art. 17, ust. 1poz. 4.
Art. 5, ust. 1 poz.5.
Art. 17 poz. 12
Art. 2 poz. 11

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz.U.z 2017r. poz 1897).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Centrum po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – silne burze,
silne wiatry– zgodnie z SPO – 9
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
– zgodnie z SPO – 4
5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
– zgodnie z SPO – 6
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.

Art. 18 ust.1 i 2 w zw.
z art.16, ust. 2 poz..6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Art. 18,ust.1 i 2 w zw.
z art.16, ust. 2 poz.6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11
2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20
3. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego
– zgodnie z SPO – 22 zgodnie z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności
II stopnia powiatu namysłowskiego”
4. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych na terenie powiatu namysłowskiego”.

Art. 4, ust. 1 pkt 6poz. 7
Art. 17, ust. 2 pkt 1poz. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8
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Art. 17, ust.8 poz. 8

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa
(załącznik 57 poz. ….)

Zadania

Podstawa prawna

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

Art. 17 poz.12

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Wydział Organizacyjny
Współudział w wydaniu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na
obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18 (s. 247)

Art. 17 poz.12

1.Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Namysłowie
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Wydział Dróg
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
– zgodnie z SPO – 12 (s. 239)
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury
krytycznej.
3. Monitorowanie sytuacji na drogach.
4. Udrażnianie dróg.
5. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach.

1. Art. 2 poz..11
Art. 17 poz..12
Art. 19 poz..20
2. Art. 20 poz.. 19

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209)
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Namysłowie
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j Dz.U.z 2017r. poz 2222),

6. Wyznaczanie objazdów.

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3 (s. 269)

1. Art. 1 poz.13.
2. Art. 25 ust. 1 poz..14

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz.1204.),
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U.z 2017r poz.736.).

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4 (s.299)

Art. 1 i 6 poz.15

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j Dz.U.z
2017r. , poz.2067)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie
Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach.

Art. 84 poz.16.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((t.j. Dz.U.
z 2017r., poz. 1332 z późn. zm)

INNE PODMIOTY
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu
Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas
huraganowych wiatrów i trąb powietrznych – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska
wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa
opolskiego”

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz..23

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Nadleśnictwo w Namysłowie i Kup
1. Monitorowanie sytuacji w lasach.
2. Usuwanie wiatrołomów.
3. Szacowanie szkód.

Art. 10,18 i 34

poz. 24

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U.z
2017r.poz.788.).

Urzędy gmin powiatu namysłowskiego
Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego.

Art. 17 poz.12
Art. 19 poz.20

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 4 – Postępowanie podczas mrozu i opadów śniegu
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa
(załącznik 57 poz. ....)

Zadania

Podstawa prawna

STAROSTWO POWIATOWE w NAMYSŁOWIE
Starosta Namysłowski
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.
3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP –
zgodnie z SPO – 21.
4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO –
23 (s. 256)
5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

Art.17, pkt.4 i 5
Art. 14, ust. 8 poz. 2
Art. 17, ust. 2, pkt 1 poz.3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Art. 17, ust. 1 poz.4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Art. 5, ust. 1 poz.5
Art. 2 poz. 11
Art. 17 poz.17.

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(Dz.U.z 2017r. poz 1897)
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Centrum po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – silne mrozy
– zgodnie z SPO – 9C
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1.
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – `3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
– zgodnie z SPO – 4
5. Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
– zgodnie z SPO – 6
6. Koordynacja działań ratowniczych organizacji pozarządowych.
7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.

Art. 18, ust. 1 i 2 w zw.
z art. 16 ust. 2 poz..6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu przeciwpowodziowego – zgodnie z SPO – 11
2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20
3. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego
– zgodnie z SPO – 22 oraz z „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia
powiatu namysłowskiego".
4. Planowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP –
na podstawie „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.

Art. 4, ust. 1 pkt 6 poz.7
Art. 17, ust. 2 pkt 1 poz.3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą
SPO – 8

Art. 17, ust. 3 poz.8

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa
(załącznik 57 poz. .....)

Zadania

Podstawa prawna

Wydział Dróg
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód – weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
– zgodnie z SPO – 12
2. Monitorowanie sytuacji na drogach.
3. Udrażnianie dróg.
4. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach.

1. Art. 2 poz.11
Art. 17 poz. 12
Art. 19 poz.20
2. Art. 20 poz.19

5. Wyznaczanie objazdów.

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(t.j Dz.U.z 2017r. poz 2222 z póżn. zm.),
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Namysłowie.
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t.j Dz.U.z 2017r. poz 2222),

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

Art. 17 poz.12

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego

Wydział Organizacyjny
Współudział w wydaniu rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na
obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO – 18.

Art. 17 poz. 12

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209.).
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
1. Wymiana informacji z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
2. Współdziałanie z pozostałymi siłami uczestniczącymi w działaniach ratowniczych.
3. Uruchamianie w razie potrzeby dodatkowe siły i środki do prowadzenia działań ratowniczych.

1. Art. 1 poz. 13
2. Art. 25 ust. 1 poz. 14

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz.1204),
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2017r. poz. 736).

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4.

Art. 1 i 6 poz. 15

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(t.j Dz.U.z 2017r. , poz. 2067)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie
Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach.

Art. 84 poz.16

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2017r., poz. 1332 z późn. zm)

INNE PODMIOTY
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzór Wodny w Namysłowie
Działania Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Nadzór Wodny w Namysłowie
podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi (spowodowane zatorami lodowymi)

92

§ 6 poz. 18

Statut PGW Dz. U. z 2017r. poz. 2506

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa
(załącznik 57 poz. ....)

Zadania

Podstawa prawna

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu
Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas mrozów
i opadów śniegu – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.

Art. 25 ust. 1, 2, 3poz..23

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Nadleśnictwo w Namysłowie i Kup
1. Monitorowanie sytuacji w lasach.
2. Usuwanie wiatrołomów.
3. Szacowanie szkód.

Art. 10,18 i 34 poz.24

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(t.j. Dz.U. 2017r.poz. 788.).

Urzędy gmin powiatu namysłowskiego
Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego.

Art. 17 poz.12
Art. 19 poz.20

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 5 – Postępowanie podczas suszy i upałów
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa
(załącznik 57 poz. .....)

Zadania

Podstawa prawna

STAROSTWO POWIATOWE w NAMYSŁOWIE
Starosta Namysłowski
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.
3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21
4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO –
23
5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
– zgodnie z SPO – 12.

Art.17, pkt.4 i 5
Art. 14, ust. 8 poz. 2
Art. 17, ust. 2, pkt 1 poz.3
Art. 17, ust. 1 poz.4
Art. 5, ust. 1 poz. 5
Art. 2 poz. 11
Art. 14 poz.17

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(Dz.U.z 2017r. poz 1897).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Centrum po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno-meteorologicznego – upały
– zgodnie z SPO – 9C
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1
3. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Wojewodę Opolskiego, Starostę Powiatu Brzeskiego – 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.

Art. 18, ust. 1 i 2 w zw.
z art. 16 ust. 2 poz. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.

Art. 4, ust. 1 pkt 6 poz. 7.
Art. 17, ust. 2 pkt 1 poz. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8

Art. 17, ust. 3 poz. 8

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Wydział Zdrowia i Spraw Spolecznych
Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej..
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Art. 17 poz. 12

1 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Namysłowie

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa
(załącznik 57 poz. .....)

Zadania

Podstawa prawna

Wydział Dróg
1. Współpraca z urzędami gmin w ocenianiu i dokumentowaniu szkód – weryfikacja strat
spowodowanych klęską żywiołową – zgodnie z SPO – 12
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.
3. Monitorowanie sytuacji na drogach.
4. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach.
5. Naprawa uszkodzonych dróg.

1. Art. 2 zał. poz.11
Art. 17 zał. poz.12
Art. 19 zał. poz.20
2. Art. 20 zał. poz.19

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209)
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Namysłowie
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych
(t.j Dz.U.z 2017r. poz. 2222 ),

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
1. Współprca z odpowiednimi służbami w zakresie klęsk żywiołowych i ochrony ludności

§. 23 pkt 16 poz.12

2. Przekazywanie informacji do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji.

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Namysłowie

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
Działanie Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3

1. Art. 1 poz.13
2. Art. 25 ust. 1 poz.14

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz.1204),
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U.2017. poz. 736.).

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
Działania Policji podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 4

Art. 1 i 6 poz. 15

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j Dz.U.z
2016r. , poz. 1782 zpóźn. zm.)

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Namysłowie
Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach.

Art. 84 poz.16

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2017r., poz. 1332 z późn. zm)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie
Działanie Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego podczas zagrożenia
epidemicznego i epidemii– zgodnie z PZK – 8

Art. 1 poz.17

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (t.j Dz.U. z 2017r. poz.1261),

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Namysłowie
1. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej i bezpieczeństwa produktów pochodzenia
zwierzęcego.
2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych.
3. sprawowanie nadzoru nad jakością produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Art. 14, ust. 1 poz. 21

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej
(Dz.U.2018r. poz. 36 z późn. zm.)

INNE PODMIOTY
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu
Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas suszy
i upałów – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.

Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz. 23

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa
(załącznik 57 poz. .....)

Zadania

Podstawa prawna

Podmioty odpowiedzialne za dostawę i dystrybucję wody
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostaw
wody.
2. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytornią Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego
a Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł w zakresie
dostaw i dystrybucji wody.
4. Uruchomienie dodatkowych źródeł dostawczych wody.

Art. 3, 5 i 6 poz.25

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2017r.
poz. 328 z późn. zm.)

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach Nadleśnictwo w Namysłowie i Kup
1. Monitorowanie sytuacji w lasach.
2. Szacowanie szkód.

Art. 10, 18 i 34 poz.24

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
(Dz.U.z 2017r. poz 788)

Urzędy gmin powiatu namysłowskiego
Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego.

Art. 17 poz.12
Art. 19 poz.20

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 6 – Postępowanie podczas skażenia chemiczno - ekologicznego
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa
(załącznik 57 poz. ..)

Zadania

Podstawa prawna

STAROSTWO POWIATOWE W NAMYSŁOWIE
Starosta Namysłowski
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego.
3. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP –
zgodnie z SPO – 21
4. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie
z SPO – 23
5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

Art.17, pkt. 4 i 5
Art. 14, ust. 8 poz. 2
Art. 17, ust. 2,pkt 1 poz. 3
Art. 17, ust. 1 poz. 4
Art. 5, ust. 1 poz. 5
Art. 2 poz. 11
Art. 14 poz. 17

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (Dz.U.z 2017r. poz.1897)
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o poważnej awarii przemysłowej
– zgodnie z SPO – 9D
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
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.

Art. 18, ust. 1 i 2 w zw.
z art. 16 ust. 2 poz. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu ppow. – zgodnie z SPO – 11 .
2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20.
3. Opracowywanie propozycji uruchamiania zastępczych miejsc szpitalnych w celu zabezpieczenia
potrzeb – zgodnie z SPO – 41

Art. 4 ust. 1 pkt 6 poz..7
Art. 17, ust. 2 pkt 1 poz.3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

4. Planowanie wsparcia działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP – na podstawie
„Wykazu sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.
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Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa
(załącznik 57 poz. ..)

Zadania

Podstawa prawna

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
Działanie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8

Art. 17, ust. 3 poz.8

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Wydział Ochrony Zdrowia
Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej.

Art. 17 poz. 12

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Namysłowie

Wydział Dróg
1. Współpraca z Urzędami gmin w ocenie i dokumentowaniu szkód – weryfikacja strat
spowodowanych klęską żywiołową – zgodnie z SPO – 12
2. Wyznaczanie objazdów

1. Art. 2 zał. poz.11
Art. 17 zał. poz.12
Art. 19 zał. poz.20
2. Art. 20 zał. poz.19

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(t.j Dz.U.z 2017r. poz. 2222),

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Działanie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa podczas skażenia chemiczno – ekologicznego
- zgodnie z PZK – 6

Art. 17 poz. 12

1 Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
2. Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Namysłowie

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas sytuacji kryzysowych – zgodnie z PZK – 3

1. Art. 1 poz.13.
2. Art. 25 ust. 1 poz. 14

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej (t.j Dz.U.z 2017r. poz. 1204),
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U.z 2017r 736.).

Komenda Powiatowa Policji w Namysłowie
Działania Policji podczas skażenia chemiczno-ekologicznego – zgodnie z PZK – 4

Art. 1 i 6 poz. 15

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(t.j Dz.U.z 2017r. , poz. 2067)

Powiatowy Inspektor Weterynarii w Namysłowie
1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla jednostek samorządu terytorialnego.
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.
5. Wyznaczanie objazdów.
6. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania

Art. 14, ust. 1 poz. 21

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej (Dz.U.z 2018r. poz.36 z późn. zm.)

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu
Działania Grupy Operacyjnej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Brzegu podczas skażenia
chemiczno-ekologicznego – na podstawie „Wykazu sił i środków wojska wydzielanych
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.
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Art. 25 ust. 1, 2, 3 poz. 23

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Zadania

Podstawa prawna

Urzędy gmin powiatu namysłowskiego
Realizacja zadań zgodnie z gminnymi planami zarządzania kryzysowego.

Art. 17 poz. 12
Art. 19 poz. 20.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE ZE STOSOWNYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK – 7 – Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych
Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa
(załącznik nr 57 poz. .)

Zadania

Podstawa prawna

STAROSTWO POWIATOWE w NAMYSŁOWIE
Starosta Namysłowski
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8

Art.17, pkt.4 i 5
Art. 14, ust. 8 poz. 2

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

Art. 17, ust. 2, pkt 1 poz.3

3. Uruchomienie na obszarze powiatu dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek – zgodnie
z SPO – 16 oraz „Powiatowym Planem dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek”

Art. 84 ust. 1, Art. 89,
ust. 1 oraz Art. 90, 91
i 91a poz.26

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j.
Dz.U. z 2017r. poz. 576).

Art. 17, ust.1poz. 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

4. Wnioskowanie do Wojewody o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP
– zgodnie z SPO – 21.
5. Wnioskowanie do Wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie
z SPO – 23
6. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
– zgodnie z SPO – 12

Art. 5, ust. 1 poz. 5
Art. 2 poz.11
Art. 14 poz. 17

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej (.t. j. D.U. z 2017r.poz.11897).
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności – zgodnie z SPO – 1 (s. 198)
2. Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym
– zgodnie z SPO – 2
3. Działanie Centrum po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym
– zgodnie z SPO – 9H
4. Działanie Centrum w ramach krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania
– zgodnie z SPO – 9J
5. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
- zgodnie z SPO – 4
6. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.

Art. 18, ust. 1 i 2 w zw.
z art. 16 ust. 2 poz. 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich
1. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11 (s. 239)
2. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia
– zgodnie z SPO – 20
3. Koordynowanie wsparcia ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego
– zgodnie z SPO – 22 oraz „Planem ewakuacji (przyjęcia) ludności II stopnia powiatu
namysłowskiego"
4. Planowanie wsparcia działań pododdziałami SZ RP – na podstawie „Wykazu sił i środków
wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie
województwa opolskiego”.
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Art. 4, ust. 1 pkt 6 poz. 7.
Art. 17, ust. 2 pkt 1 poz. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 209).

