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WSTĘP 
Definicja Planu Zarządzania Kryzysowego: 
 
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego to dokument, który: 

 
● przydziela instytucjom i osobom fizycznym z terenu gminy obowiązki wykonania określonych 
zadań w określonym miejscu i czasie, 
● ustala zależności kierowania współdziałania pomiędzy instytucjami (organizacjami)                   
i pokazuje, jak działania reagowania będą koordynowane, 
● określa personel, wyposażenie, urządzenia, zaopatrzenie i inne zasoby dostępne                   
w ramach własnej społeczności lub w ramach porozumienia z innymi społecznościami              
i możliwe do wykorzystania podczas działań reagowania i odbudowy, 
● określa metody zapobiegania wtórnym stratom podczas operacji reagowania                          
i odbudowy, 
● podaje podstawy prawne, ustala cele i określa przyjęte założenia. 
 
Ogólna charakterystyka Gminy: 
 
Gmina Kolonowskie położona jest w środkowo - wschodniej części województwa opolskiego, 
w odległości 35 km od miasta Opole i 80 km od Katowic. Powierzchnia gminy wynosi 83,6 km2                                   
i zbliżona jest wielkością do średniej gminy w Polsce. Gmina jest obszarem równinowo – nizinnym. Na 
system rzeczny składają się rzeka Mała Panew z prawym dopływem rzeki Bziniczka oraz 
rzeka Cienka. Gmina charakteryzuje się wysokimi walorami środowiska naturalnego.             
W strukturze użytkowania gruntów przeważają lasy i łąki. Lasy zajmują 70,5% obszaru gminy.  
        Zabudowa gminy przestrzenna, budynki mieszkalne i obiekty gospodarcze na terenie 
gminy są przeważnie murowane o dachach ognioodpornych i nie stanowią poważniejszego 
zagrożenia pożarowego. 
 
Skład administracyjny  
W skład administracyjny gminy wchodzą  3 sołectwa : 
-  Staniszcze Wielkie 
-  Staniszcze Małe 
-  Spórok 
oraz dzielnica Fosowskie 
 
Jednostki samorządowe sąsiadujące z gminą Kolonowskie 
Gmina graniczy z niżej wymienionymi jednostkami administracyjnymi i samorządowymi; 
- od zachodu z gminą Ozimek 
- od południa z gminą Strzelce Opolskie i Jemielnica 
- od wschodu z gminą Zawadzkie 
- od północy z gminą Dobrodzień 
   
System komunikacyjny 
 
Potrzeby komunikacyjne mieszkańców gminy Kolonowskie zaspokajane są systemem 
komunikacji drogowej i kolejowej.  
 

1. System drogowy  
Przez teren gminy przebiega droga wojewódzka nr 463 (Ozimek – Zawadzkie), 6 dróg 
powiatowych i 55 dróg gminnych. Drogi publiczne stanowią zbitą i spójną sieć drogową.  
Drogi powiatowe ulokowane są w każdej z miejscowości gminy i stanowią spójny układ 
komunikacyjny do drogi wojewódzkie nr 463. Gmina zarządza ponad 33 km drogami. 
Wszystkie drogi gminne są utwardzone i systematycznie modernizowane w celu 
podwyższeniu parametrów użytkowych dróg. Główne ciągi komunikacyjne mają nawierzchnie 
bitumiczne.  
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     2.  System kolejowy 
Przez teren  gminy  przebiega linia kolejowa nr 144 Tarnowskie Góry – Opole Główne .  
    

3. System zaopatrzenia w wodę  

 
„KGK” Kolonowskie  sp. z o.o. obsługuje sieci wodociągowe na terenie całej Gminy 
Kolonowskie - 2 ujęcia wody i 1 stacja ujęć wody. Istniejące źródła wody zaspakajają w pełni 
potrzeby mieszkańców, a także są w stanie pokryć przyszłe potrzeby. Wodociąg zbiorowy 
obejmuje następujące miejscowości: 

o Kolonowskie 
o Staniszcze Wielkie 
o Staniszcze Małe 
o Spórok   
o  

4. System odbioru i oczyszczania ścieków 
Gmina posiada własną biologiczną  oczyszczalnię ścieków komunalnych w Staniszczach 
Małych. 
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Zakłady produkcyjne 
 
IZOSTAL S.A 
ul. Opolska , Kolonowskie 
tel. 77 405 65 00 
fax 77 405 65 01 
rodzaj działalności: 
zewnętrzna i wewnętrzna izolacja antykorozyjna rur, 
produkcja polietylenowych rur ciśnieniowych 
 

PACKRPROFIL Sp. z o. o. 
ul. Zakładowa 3, Kolonowskie 
tel. 77 400 43 50 
fax 77 461 14 85 
rodzaj działalności: 
produkcja kątowników i tulei tekturowych 
 

KOLB Sp. z o. o 
ul. Kościuszki 3a, Kolonowskie 
tel. 77461 17 02 – 05 
fax 77 461 17 02 -04 
rodzaj działalności: 
produkcja konstrukcji stalowych 

 
PAMAS Piotr Matyszok & Synowie  
ul. Szkolna 9, Kolonowskie 
tel. 77 40 48 771 
fax 77 40 48 771 
rodzaj działalności: 
produkcja salami  dojrzewającego 

 
ELTETE- POLSKA Sp. z o.o. 
 ul. Zakładowa 2,  Kolonowskie 
tel. 77  46 20 420, 46 11 882 
fax 77 46 20 421 
rodzaj działalności: 
produkcja ścianek działowych, kabin sanitarnych, szafek ubraniowych 
 

P.P.U.  KOPGARD Sp. z o.o. 
ul. Kościuszki 1, Kolonowskie 
tel.77 462 25 05 – 06 
fax 77 462 25 11  
rodzaj działalności: 
produkcja wyrobów toczonych i struganych z drewna 

 
PERI POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Dzierżonia 3, Kolonowskie 
tel. 77 461 11 13 
fax  77 461 11 13 
 rodzaj działalności: 
produkcja deskowań, rusztowań ,doradztwo techniczne 
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MERCUR Sp. z o.o. 
ul. Hauptstocka 41, Staniszcze Małe 
tel. 77 404 94 80 
fax 77 404 94 87 
rodzaj działalności: 
produkcja opakowań termokurczliwych 

 
MIPODREX S.J. 
ul. Lipowa 4 
tel. 77 462 25 15 
produkcja tarcicy ,drewna konstrukcyjnego 
impregnacja ciśnieniowa 

  
PIEKARNIA B.H. KISIEL 
ul. 1 Maja 1, Kolonowskie 
tel.77 462 24 65 
rodzaj działalności: 
produkcja pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich 
  

PIEKARNIA D.SIERPINA 
ul. Guznera 17, Spórok 
tel.77 461 12 05 
rodzaj działalności: 
produkcja pieczywa oraz wyrobów ciastkarskich  
 
Szkolnictwo 
 
Na terenie gminy znajdują się 4 szkoły: 
- 3 podstawowe 
 - gimnazjum 
oraz 2 publiczne przedszkola i 2 oddziały przedszkolne 
 

L.p. Nazwa szkoły Lokalizacja Ilość 
uczniów 

Uwagi 

1. Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Kolonowskiem 

ul. 1 Maja 5 129  

2. Publiczna Szkoła Podstawowa 
Staniszcze Wielkie                             
– Kolonowskie 3 

Kolonowskie 
ul. Jana Pawła II 4 

81  

3. Publiczna Szkoła Podstawowa 
Staniszcze Małe - Spórok 

Staniszcze Małe 
ul. Szkolna 1 

62  

4. Publiczne Gimnazjum 
w Kolonowskiem 

ul. Szkolna1a 132  

5. Publiczne Przedszkole                       
w Kolonowskiem 

ul. Księdza Czerwionki 10 50  

6. Publiczne przedszkole                      
w Staniszczach Wielkich 

ul. Kościelna 15 25  

7. Oddział przedszkolny                           
w Staniszczach Małych(przy 
PSP) 

Staniszcze Małe 
ul. Szkolna 1 

25  

8. Oddział przedszkolny 
w Kolonowskiem(przy PSP 
Staniszcze Wielkie –
Kolonowskie 3                             
– Kolonowskie 3) 

ul. Jana Pawła II 4 
 

25  
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Obiekty specjalne 

Wykaz obiektów specjalnych na terenie gminy przedstawia poniższa tabela: 

Lp. Nazwa obiektu 
Charakterystyka 

obiektu 
Lokalizacja Uwagi 

1. Urząd Miasta  i Gminy                           
w Kolonowskiem 

samodzielny 
budynek 
dwupiętrowy   

Kolonowskie                   
ul. Księdza 
Czerwionki 39 

 

2. NZOZ „Medyk” 
w Kolonowskiem 

samodzielny 
budynek 

Kolonowskie       
ul. Leśna 6 

 

3. Bank Spółdzielczy   
w Zawadzkiem Oddział 
Kolonowskie 

samodzielny 
budynek 

Kolonowskie        
ul. Leśna 4a 

 
 

4. Urząd Pocztowy                            
w Kolonowskiem 

samodzielny 
budynek 

Kolonowskie       
ul. Kolejowa 8 

 

5. Stacja Opieki Caritas 
w Kolonowskiem 

samodzielny 
budynek 

Kolonowskie 
ul. Leśna 11 

 

6. Stowarzyszenie na 
rzecz Pomocy 
Osobom 
Niepełnosprawnym 
”Siedlisko” 

samodzielny 
budynek 

Staniszcze Wielkie 
ul. Kościelna 10 

 

 
         W Gminie Kolonowskie występują drogi w trzech kategoriach: wojewódzkie, 
powiatowe, gminne. Ze względu na charakter prowadzonego transportu oraz natężenie 
ruchu, wysokim stopniem zagrożenia charakteryzuje się droga wojewódzka Ozimek                        
- Zawadzkie nr 463. 
Na pozostałych drogach ruch ma charakter lokalny o niskim natężeniu. Przez gminę 
przebiega węzeł kolejowy o znaczeniu  ogólnopolskim - Fosowskie, obecnie jedna z części 
Miasta Kolonowskie. Jest to jeden z głównych elementów infrastruktury komunikacyjnej 
regionu.  
 
Infrastruktura techniczna: 

 przez teren Gminy przebiega elektroenergetyczna dwutorowa linia  
napowietrzna 110 kV, miasto i gmina zasilane są liniami 15 kV 

 sieć ciepłownicza 
- brak. 

 sieć gazowa        
 przebiega gazociąg o długości 9 km              

             
Klimat 
Klimat w gminie Kolonowskie charakteryzuje się większym nasileniem opadów w porze 
letniej - ich maksimum to miesiące czerwiec i lipiec. Lato ciepłe , zima łagodna i krótka. 
Średnia roczna temperatura wynosi  od -6 0C do +8 0C. Duże zachmurzenia występują zimą. 
Natomiast minimum przypada na miesiące maj i wrzesień. Kierunek wiatru o przewadze  
kierunku zachodniego w średniej skali rocznej.  
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1. Dokumenty odniesienia  
1)Podstawę prawną do podejmowania decyzji przez Burmistrza Gminy Kolonowskie                   
w zakresie zarządzania kryzysowego stanowią akty prawne: 
 
a) Ustawy: 

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

Art. 5. 1. Tworzy się Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego oraz wojewódzkie, powiatowe    
i gminne plany zarządzania kryzysowego, zwane dalej „planami zarządzania kryzysowego” 
Art. 19. 1. Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest 
wójt, burmistrz, prezydent miasta. 
2. Do zadań wójta, burmistrza, prezydenta miasta w sprawach zarządzania kryzysowego 
należy: 
1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń 
na terenie gminy; 
2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: 
 a) realizacja zaleceń do gminnego  planu zarządzania kryzysowego, 

 b)opracowanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu 
zarządzania kryzysowego, 

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu 
zarządzani kryzysowego; 
4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gmin                
i gmin o statusie miasta 
5)  zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze 
terrorystycznym; 
5a) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie 
przeciwdziałania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym; 
6) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony  infrastruktury krytycznej; 
6. Do zadań komórki organizacyjnej właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego                      
w urzędzie wojewódzkim należy w szczególności: 
7)opracowywanie i aktualizacja wojewódzkiego planu reagowania kryzysowego; 
3. Zadania, o których mowa w ust. 2 wójt, burmistrz, prezydent miasta wykonuje przy 
pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy (miasta) właściwej w sprawach zarządzania 
kryzysowego. 
4. Organem pomocniczym wójta, burmistrza, prezydenta miasta w zapewnieniu 
wykonywania zadań zarządzania kryzysowego jest gminny zespół zarządzania kryzysowego 
powołany przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, który określa jego skład, organizację, 
siedzibę oraz tryb pracy, zwany dalej „zespołem gminnym”. 
5. Zespół gminny wykonuje na obszarze gminy zadania przewidziane dla zespołu 
wojewódzkiego: 
Art. 14. 8. Do zadań zespołu wojewódzkiego należy w szczególności: 
1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo 

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

wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w wojewódzkim planie zarządzania 
kryzysowego, 

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami, 
4) opiniowanie wojewódzkiego planu zarządzania kryzysowego. 
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 Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.):  
Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W 
szczególności zadania własne obejmują sprawy: (...) 
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  i 
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego, 
Art. 31. Burmistrz  kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
Art. 31a. Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza           
i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.  
Art. 31b.  
1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia 
ludzi lub dla mienia, burmistrz może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio 
zagrożonych. 
2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej burmistrz działa na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach.  
 
 Ustawa z dnia z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2015r. poz. 827 ze zm.) 
Art. 17. 6. Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, wójtowie lub 

burmistrzowie (prezydenci miast).  
7. Do zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin należy 
kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez 
instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne oraz organizacje 
społeczne działające na ich terenie.  
 Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej  

(Dz. U. z 2014 r., poz. 333)  
Art. 8. W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia 
skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia kierują: (...) 
1) wójt (burmistrz, prezydent miasta) – jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadzono tylko na 
obszarze gminy,  
Art.9. 1. W czasie stanu klęski żywiołowej właściwy miejscowo wójt (burmistrz, prezydenta 
miasta) kieruje działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej 
lub ich usunięcia. 
2. W zakresie działań, o których mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) może 
wydawać polecenia wiążące organom jednostek pomocniczych, kierownikom jednostek 
organizacyjnych utworzonych przez gminę, kierownikom jednostek ochrony 
przeciwpożarowej działających na obszarze gminy oraz kierownikom jednostek 
organizacyjnych czasowo przekazanych przez właściwe organy do jego dyspozycji                        
i skierowanych do wykonywania zadań na obszarze gminy. 
3.  W zakresie działań, o których mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent miasta) może 
występować do kierowników innych jednostek organizacyjnych niż określone w ust. 2, 
działających na obszarze gminy, z wnioskami o wykonanie czynności niezbędnych w celu 
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia. W razie odmowy wykonania tych 
czynności lub ich niewłaściwego wykonywania wójt (burmistrz, prezydenta miasta) 
niezwłocznie zawiadamia organ, któremu podlega kierownik lub który sprawuje nadzór nad 
nim. 
   
 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1191, ze zm.):  
Art. 8. W czasie stanu wyjątkowego organy władzy publicznej działają w dotychczasowych 
strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji,                         
z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 
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 Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach 
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym 
organom Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2002 r., Nr 156, poz. 1301): 
Art. 9. W czasie stanu wyjątkowego organy władzy publicznej działają w dotychczasowych 
strukturach organizacyjnych państwa i w ramach przysługujących im kompetencji,                          
z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.) 
Art. 4. 1. Organami właściwymi w sprawach gospodarowania wodami są:(..) 
5) organy jednostek samorządu terytorialnego. 
Art. 81a. Ochrona przed powodzią oraz suszą jest zadaniem organów administracji rządowej    
i samorządowej.  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2016r.  poz. 191 , ze zm.) 
Art. 3. 1. Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca ze 
środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem 
pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. 
Art. 14. 5. Wójt (burmistrz lub prezydent miasta) koordynuje funkcjonowanie krajowego 
systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie ustalonym przez wojewodę. 
Zadanie to wykonuje przy pomocy komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, jeżeli 
komendant taki jest zatrudniony przez gminę. 
 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 355, ze zm.) 
Art. 3. Wojewoda oraz wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta sprawujący władzę 
administracji ogólnej oraz organy gminy, powiatu i samorządu województwa wykonują 
zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego na zasadach 
określonych w ustawach. 
Art. 11. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta może żądać od właściwego 
komendanta Policji przywrócenia stanu zgodnego z porządkiem prawnym lub podjęcia 
działań zapobiegających naruszeniu prawa, a także zmierzających do usunięcia zagrożenia 
bezpieczeństwa i porządku publicznego.  
2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, nie może dotyczyć czynności operacyjno                         
--rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych oraz czynności z zakresu ścigania wykroczeń. 
Żądanie to nie może dotyczyć wykonania konkretnej czynności służbowej ani określać 
sposobu wykonania zadania przez Policję.  
3. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) lub starosta ponoszą wyłączną odpowiedzialność za 
treść żądania, o którym mowa w ust. 1.  
4. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przekazane ustnie wymaga potwierdzenia na piśmie.  
5. Właściwy komendant Policji niezwłocznie przedkłada sprawę komendantowi Policji 
wyższego stopnia, jeżeli nie jest w stanie wykonać żądania, o którym mowa w ust. 1.  
6. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, naruszające prawo jest nieważne. O nieważności 
żądania stwierdza wojewoda. 
 
 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) 

Art. 18. 1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez 
gminę należy: 
 4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych                        

z klęską żywiołową lub ekologiczną; 
 8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku                                        

i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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 9) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki. 
2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet 

państwa. 
 
 
 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób  
       zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2013 r. , poz. 947 ze zm.) 
 
 

Art. 46. 1. Stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze województwa 
lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda, w drodze rozporządzenia, na wniosek 
państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.  

2. Jeżeli zagrożenie epidemiczne lub epidemia występuje na obszarze więcej niż 
jednego województwa, stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii ogłasza i odwołuje, 
w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw administracji publicznej, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. 

3. Ogłaszając stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii, minister właściwy do 
spraw zdrowia lub wojewoda mogą nałożyć obowiązek szczepień ochronnych na inne osoby 
niż określone na podstawie art. 17 ust. 9 pkt 2 oraz przeciw innym zakażeniom i chorobom 
zakaźnym, o których mowa w art. 3 ust. 1. 

4. W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, można ustanowić: 
 1) czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, 
 2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów  
                lub produktów spożywczych, 
 3) czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów 
                pracy, 
 4) zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności, 
 5) obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich  
                wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych,  
                usługowych, handlowych lub innych obiektów, 

6)      nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków  
           transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami  
           przeciwepidemicznymi, 
7)      obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3,  

     oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych    
     szczepień ochronnych 

               - uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację  
               epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia  
               epidemicznego lub stan epidemii. 
5. Rozporządzenia, o których mowa w ust. 1 i 2, są: 
 1) niezwłocznie ogłaszane w odpowiednim dzienniku urzędowym, zgodnie z 
                przepisami o ogłaszaniu aktów normatywnych; 
 2) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

6. Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających                 
z przepisów, o których mowa w ust. 1-4, w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie. 
Art. 47. 1. Pracownicy zakładów opieki zdrowotnej, osoby wykonujące zawody medyczne 
oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być 
skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być 
skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami 
podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii. 

2. Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji. 
4. Decyzję o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie województwa, w 

którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona, wydaje właściwy 
wojewoda (…)   
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 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe  
(Dz.U. z 2014r. poz. 1512, ze zm.) 
Art. 84. 1. Zdarzenie radiacyjne powodujące zagrożenie jednostki organizacyjnej, 

województwa albo kraju wymaga podjęcia stosownych działań interwencyjnych określonych 
odpowiednio w zakładowym, wojewódzkim albo krajowym planie postępowania awaryjnego. 

Art. 89. 1. Wprowadzenie działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90, w związku 
ze zdarzeniem radiacyjnym, którego zasięg skutków nie przekracza obszaru jednego 
województwa, następuje w drodze aktu prawa miejscowego wydanego przez wojewodę 
właściwego dla miejsca zdarzenia. 

Art. 90. Działaniami interwencyjnymi wprowadzanymi w razie możliwości przekroczenia  
             poziomów interwencyjnych są: 
 1) ewakuacja; 
 2) nakaz pozostania w pomieszczeniach zamkniętych; 
 3) podanie preparatów ze stabilnym jodem; 
 4) zakaz lub ograniczenie: spożywania skażonej żywności i skażonej wody  
                przeznaczonej do spożycia przez ludzi, żywienia zwierząt skażonymi środkami  
                żywienia zwierząt i pojenia skażoną wodą oraz wypasu zwierząt na skażonym  
                terenie; 
 5) czasowe przesiedlenie ludności; 
 6) stałe przesiedlenie ludności. 
Art. 91. Działaniami interwencyjnymi, o których mowa w art. 90, kieruje: 

1) wojewoda właściwy dla miejsca zdarzenia radiacyjnego - w przypadku  
zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie publiczne o zasięgu 
wojewódzkim; 

2) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w przypadku zdarzenia  
radiacyjnego powodującego: 

a) zagrożenie publiczne o zasięgu krajowym, 
b) zagrożenie publiczne o zasięgu wojewódzkim, gdy podjęcie i prowadzenie działań  
    interwencyjnych przekracza możliwości służb podległych wojewodzie. 
Art. 91a. W zakresie działań interwencyjnych, o których mowa w art. 90, wojewodzie są 

podporządkowane organy i jednostki organizacyjne administracji rządowej i samorządu 
województwa oraz inne siły i środki wydzielone do jego dyspozycji i skierowane do 
wykonywania tych działań. 

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

      (Dz. U. 2015, poz. 1412 z późn. zm.) 
 
Art. 12a ust.3b. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w przypadkach bezpośredniego 
zagrożenia bezpieczeństwa sanitarnego na terenie gminy, a w szczególności zagrożenia 
życia lub zdrowia ludzi, może wystąpić do właściwego państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia tego 
zagrożenia. 
 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz 
trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione                              
w związku z akcjami zwalczania klęsk żywiołowych 

(Dz.U. z 1999 r. , Nr 55, poz. 573) 
§ 3. Poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej 
szkody. 
§ 4. 1. Odszkodowanie, o którym mowa w § 3, jest wypłacane ze środków pochodzących z 
rezerwy celowej ustalanej na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok. 
2. Roszczenie o odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1, przedawnia się po upływie 3 lat. 
Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się w dniu powstania szkody. W przypadkach gdy 
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ustalenie dnia powstania szkody jest niemożliwe, bieg terminu przedawnienia liczy się od 
dnia odwołania stanu klęski żywiołowej na terenie, na którym szkoda powstała. 
 
 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie planów 

postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz.U. z 2005r. Nr 20, 
poz. 169) 

§ 7.  
3. W zależności od przebiegu zdarzenia i rozwoju sytuacji radiacyjnej minister właściwy 

do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Prezesa Agencji, powiadamia wojewodów 
właściwych dla terenów, na których wystąpiło skażenie, o działaniach niezbędnych do 
likwidacji zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia. 

 
b) Dekrety: 
 Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk 

żywiołowych  
(Dz. U. z 1953 r., Nr 23, poz. 93 z późn. zm.): 

Art. 3. 1. Jeżeli środki, którymi dysponuje właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego 
albo wojewoda, są niewystarczające, organy te mogą wprowadzić obowiązek świadczeń 
osobistych i rzeczowych na cele zorganizowanej akcji społecznej. 
2. O nałożeniu obowiązku, o którym mowa w ust. 1, właściwy organ jednostki samorządu 
terytorialnego zawiadamia bezzwłocznie starostę i wojewodę. 
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zasady i formy 
ogłoszenia określają odrębne przepisy. 
Art. 5. 1. Do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych powołuje 
odpowiednio wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo wojewoda. 
  
c) Akty prawa miejscowego: 

 Statut Gminy Kolonowskie z dnia 12 grudnia 2003 r. 
 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Kolonowskie z dnia 16 maja 2016 r. 
 Zarządzenie Nr Or.0050.10.2016  Burmistrza Kolonowskiego z dnia 25 stycznia 2016 r.                      

w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
 Zarządzenie Nr 36/08 z dnia 04 lipca 2008r. w sprawie powołania stałego dyżuru 

Burmistrza Kolonowskiego  
 Zalecenia Starosty Strzeleckiego z dnia 24 marca 2016 r. 

 
d) Pozostałe dokumenty 

 Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu 

udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa 

na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów 

budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących 

znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń  

w przyszłości z dnia 31 marca 2016 r.  

 Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu 

przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.  
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2. Cel Planu Zarządzania Kryzysowego 
 

Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego zwany dalej Planem – stanowi jedno                  
z podstawowych narzędzi Burmistrza Kolonowskiego oraz  Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego w przypadku wystąpienia zagrożenia powodującego lub mogącego 
spowodować sytuację kryzysową o skali wymagającej koordynacji prowadzonych działań 
ratowniczo-zapobiegawczych. 

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

Plan ma zastosowanie do operacyjnych działań Burmistrza i podległych mu służb                   
w każdej fazie zarządzania kryzysowego. Jego celem jest:  

1. przydzielenie instytucjom i osobom fizycznym z terenu gminy obowiązków 
dotyczących wykonania określonych zadań w określonym miejscu i czasie, w sytuacji 
gdy wypadek wymaga podjęcia czynności reagowania kryzysowego przez dany 
szczebel administracyjny;  

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

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

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

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

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

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

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

2. Etapów zarządzania kryzysowego:  
a) zapobieganiu sytuacjom kryzysowym;  
b) przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych 

działań;  
c) reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;  
d) usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.  
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3. Arkusz uzgodnień 

 
Lp. Instytucja uzgadniająca Data 

 
Podpis 

1. 2. 3. 4. 

 
 
 1. 
 
 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej 

  

 
 
 2. 
 
 

Komendant Powiatowy Policji 

  

 
 
 3. 
 
 

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny 

  

 
 
 4. 
 
 

Państwowy Powiatowy 
Lekarz Weterynarii 

  

 
 
 5. 
 
 

Powiatowy Inspektor  
Nadzoru Budowlanego 

  

 
 
6. 
 
 

Terenowa Jednostka PIORiN 

  

 
 
7. 
 
 

Miejsko - Gminny Komendant 
OSP 

 

  
 
 
 

 
8.  
 
 
 

 
Nadleśnictwo Zawadzkie  

 
  

  
 
 
 

 
9. 
 
 
 

Kierownik M-GOPS   
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10. 

Grupa Turon S.A. Operator  
Systemu Dystrybucyjnego                  

w Strzelcach Opolskich 

 
 
 
 
 
 

 

 
11. 

Kierownik NZOZ „Medyk” 
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3. Arkusz aktualizacji 

Lp. Dotyczy Temat aktualizacji Data Podpis 

1. 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. 5. 
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5. Opinia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
 
Plan zarządzania kryzysowego został opracowany zgodnie z wymogami ustawy                             
o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. z 2013,poz.1166 ze zm. ), 
ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 333 ze 
zm.).  
Plan jest dokumentem stwierdzającym jakie zagrożenia mogą wystąpić na terenie Gminy, kto 
i w jaki sposób ma powiadomić o ich wystąpieniu władze Gminy oraz zagrożoną ludność, za 
pomocą jakich sił i środków zminimalizować skutki zagrożenia i przywrócić stan pierwotny 
zniszczonej infrastruktury. 
Jest drogowskazem do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy , ich mienia                            
i dobytku. 
Plan Zarządzania Kryzysowego opiniuję pozytywnie. 
  
 
 
Przewodniczący Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
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6. Rozdzielnik 

 
1. Burmistrz Kolonowskiego 
2. KP PSP w Strzelcach Op. 
3. KP Policji w Strzelcach Op. 
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
5. Państwowy Powiatowy Lekarz Weterynarii 
6. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
7. Terenowa Jednostka Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
8. Nadleśnictwo Zawadzkie 
9. Komendant Miejsko - Gminny OSP 
10. Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem 
11. Kierownik NZOZ  „Medyk” 
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I. PLAN GŁÓWNY 
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1. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz mapy 

ryzyka i mapy zagrożeń. 
 
 
Katalog zagrożeń 
Przyjęto następujący katalog zagrożeń: 
  1. Powodzie (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia).  
  2. Pożary.  
  3. Huraganowe wiatry/trąby powietrzne. 
  4. Mrozy i opady śniegu. 
  5. Susza i upały. 
  6. Skażenie chemiczno-ekologiczne  
  7. Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych. 
  8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia. 
  9. Zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i zakłóceń w dostawie energii elektrycznej i cieplnej oraz wody i gazu. 
10. Katastrofy komunikacyjne i budowlane: 
11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt. 
12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby roślin. 
13. Zagrożenia terrorystyczne. 
14. Awaria sieci teleinformatycznych. 
15. Strajki, zamieszki i demonstracje. 
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Charakterystyka zagrożeń, ocena ryzyka ich wystąpienia oraz mapy ryzyka i mapy zagrożenia 
 

L.p.  

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA 
Ocena  
ryzyka 

 
POWODZIE 

 
1. 

 

Zagrożenie terenu Gminy Kolonowskie wynika z faktu, że przepływają następujące rzeki:  
 rzeka Mała Panew  przepływająca przez Kolonowskie    i  sołectwa: Staniszcze Wielkie,  Staniszcze Małe  (całkowita długość rzeki wynosi 18  km , 

jej źródła znajdują się na terenie miejscowości Koziegłów ,a swoje ujście ma w Odrze )  
 rzeka Bziniczka – prawy dopływ Rzeki Mała Panew  przepływająca przez  Kolonowskie  o długości  7,2 km.  
 rzeka Cienka przepływająca przez sołectwo Spórok na długości 5, 5 km 
 stawy Pluderskie o powierzchni około 45 ha 

 
Skala i skutki zagrożenia lokalnych podtopień: 
- zalane powierzchnie- głównie użytki zielone i grunty orne (straty w rolnictwie, obniżenie wartości rolniczej terenów zalanych wodą), 
- zniszczone i uszkodzone budynki (mieszkalne, użyteczności publicznej, gospodarcze), 
- zniszczone i uszkodzone drogi, 
- zniszczone i uszkodzone zabudowy brzegów rzek 
 
 
 
 
 
 
ZAGROŻENIE POWODZIOWE NA TERENIE GMINY KOLONOWSKIE PRZEDSTAWIA -  MAPA NR 1 
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POŻARY 

 

2. 

 
Lesistość  w Gminie Kolonowskie wynosi  70,5 % jej powierzchni.  
 Nadleśnictwo Zawadzkie  z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 6 znajduje się na pograniczu dwóch województw: opolskiego   i śląskiego; jest w zasięgu 
administracyjnym naszej gminy. 
 
W przypadku dużego pożaru lasu, zagrożone są miejscowości: 

 Spórok,  
 Staniszcze Wielkie,  
 Staniszcze Małe, 
 Kolonowskie 

Na terenie gminy Kolonowskie obiekty budowlane w przeważającej większości wykonane są z materiałów niepalnych o pokryciu niepalnym. Są to budynki 
jednorodzinne, a między poszczególnymi obiektami zachowane są odstępy. 
W związku z powyższymi ustaleniami nie przewiduje się dużych pożarów kompleksów budynków i gospodarstw rolnych, których opanowanie przekraczałoby 
możliwości sił i środków  Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i JRG w Strzelcach Opolskich. 
Skala i skutki zagrożenia: 
- niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt 
- skażenie powietrza, konieczność ewakuacji ludzi 
- zniszczenie mienia znacznej wartości 
- czasowe zakłócenia w komunikacji 
- wstrzymanie dostaw paliw 
- niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi wymagających opieki lub niesamodzielnie poruszających się 
- znaczne trudności w ewakuacji ludzi z obiektów, 
- duże prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska paniki, 
- masowa kradzież towaru, 

- czasowe zakłócenie w funkcjonowaniu instytucji.  

    
Na terenie Gminy do uzupełnienia  ewentualnych niedoborów wody  w trakcie prowadzenia działań ratowniczych mogą służyć zbiorniki wodne: 
- Leśnictwo Haraszowskie oddział  708 CDKIJG  zbiornik retencyjny  Regolowiec , 
- Leśnictwo Kolonowskie (sztuczny) oddział 682 CX – zbiornik z placem manewrowym, 
- Kolonowskie 712 H na rzece Bziniczka , 
- Staniszcze Małe – punkt czerpania na rzece Mała Panew , 
- Leśnictwo Haraszowskie 789 F i 828 D - kanał hutniczy. 
  

 
ZAGROŻENIE POŻAROWE NA TERENIE GMINY KOLONOWSKIE PRZEDSTAWIA -  MAPA NR 2 
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HURAGANOWE WIATRY/TRĄBY POWIETRZNE 

 
3. 

 

      Wskutek progresywnego charakteru zmian klimatycznych i coraz częściej występujących anomalii pogodowych, mogą na terenie gminy występować 
zagrożenia meteorologiczne w postaci silnych huraganowych wiatrów, połączonych z dużymi opadami deszczu, powodującymi lokalne podtopienia.   
Huraganowe wiatry i trąby powietrzne stanowią anomalie pogodowe, które mogą wystąpić na całym terenie gminy. Występowania silnych wiatrów 
powodowane jest najczęściej szybko przemieszczającymi się aktywnymi niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie wiosennym i jesiennym. 
Przede wszystkim silne wiatry mogą spowodować zagrożenie życia, zdrowia oraz mienia mieszkańców gminy.  
 
Możliwe jest wystąpienie konieczności zamknięcia dróg w miejscach trudnych do przewidzenia wzdłuż całej długości tych dróg. Szczególne zagrożenie 
występuje na terenach zalesionych, gdzie przewrócone drzewa mogą spowodować wstrzymanie ruchu na szlaku komunikacyjnym. Utrudnienia 
spowodowane przewróconymi drzewami oraz słupami linii energetycznych nie powinny wywołać wstrzymania ruchu na czas większy niż 12 do 24 godzin. 
 
Skutki silnego wiatru lub huraganu mogą wystąpić na obszarze całej gminy. Kilku lub jednego sołectwa dotyczą: 
 

- zerwanie linii energetycznych, przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, uszkodzenia linii energetycznych i telefonicznych; 
- zerwania linii wysokiego napięcia i powstania przerw w dostawach energii elektrycznej, 
- powstania wiatrołomów na drogach i zablokowywania jezdni, 
- masowych uszkodzeń konstrukcji budynków, 
- ofiar wśród ludności w wyniku przygniecenia przez walące się drzewa, uszkodzone elementy konstrukcji budynków  
- strat w rolnictwie, a także zniszczenie drzewostanu lasów na terenie gminy, 

       - konieczność ewakuacji mieszkańców z budynków uszkodzonych przez wiatr.   
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MROZY I OPADY ŚNIEGU 

 
4. 

 

Fala mrozów może objąć cały obszar gminy. 
Mróz może powodować awarie: sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i linii energetycznych oraz telekomunikacyjnych, co sparaliżuje życie w sołectwach. W 
związku, z czym nastąpią przerwy w dostawach wody, energii elektrycznej i ciepła. 
Z powodu braku wody może się obniżyć stan sanitarno – higieniczny. 
Wzrośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną, a co za tym idzie, groźba powstania pożarów  z powodu nieprzestrzegania zasad ochrony przed pożarem 
podczas dogrzewania pomieszczeń mieszkalnych.  
Gołoledź może wystąpić na całym lub częściowym obszarze Gminy. 
Ważniejsze skutki: 
- katastrofy drogowe, 
- zakłócenia w komunikacji pasażerskiej i towarowej, 
- utrudnienia w dojazdach do rejonów zagrożenia dla profesjonalnych sił ratowniczych. 
Intensywne opady śniegu mogą powodować: 
Paraliż transportu: drogowego. 
Zamkniecie ruchu lub poważne ograniczenia ruchu pojazdów, utrudnienia komunikacyjne na drogach związane zarówno z zaspami śnieżnymi jak i ze 
znacznym ograniczeniem widzialności. 
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Zwiększoną liczbę wypadków i kolizji drogowych w tym z udziałem pieszych.  
Zagrożenia egzystencji ludności związane z odcięciem miejscowości od szlaków komunikacyjnych i tym samym od zaopatrzenia w podstawowe artykuły i 
lekarstwa. 
Wystąpienie utrudnień w prowadzeniu akcji ratowniczej związanych z dojazdem samochodów specjalnych lub ewakuacji poszkodowanych ludzi.  
 
Głównym przedsięwzięciem mającym na celu ograniczenie szkód  i strat spowodowanych obfitymi opadami śniegu jest informowanie o tym społeczeństwa z 
odpowiednim wyprzedzeniem.   
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 SUSZA I UPAŁY 
 
5. 

 
Upały i susza mogą wystąpić na całym obszarze gminy. Najczęściej okresy suszy występują wczesną wiosną i latem, natomiast brak opadów najczęściej 

zaznacza się w marcu i w okresie od czerwca do września.  
Ochrona przed suszą ujęta jest w  Dziale V „Ochrona przed powodzią oraz suszą” ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015 poz. 469 ze zm.) 
Ochronę przed suszą prowadzi się zgodnie z planami przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju. 
Ochrona przed suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej. 
 
Zagrożenie to powoduje przede wszystkim: 

 przesuszenie gleby; 
 zmniejszenie lub całkowite zniszczenie upraw roślin, a co za tym idzie mogą być przyczyną dużych trudności w zaopatrzeniu ludności w żywność; 
 zmniejszenie zasobów wody pitnej; 

zwiększone prawdopodobieństwo powstania przestrzennych pożarów.  
 
UPAŁ – pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza +30°C.  

W języku potocznym używane jest również pojęcie "skwar" 
Wysokie temperatury; 

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

 
 
Wystąpienie SUSZY i UPAŁU nie wykazuje wyraźnego zróżnicowania przestrzennego, a okres ich pojawienia pokrywa się z wystąpieniem dni 
gorących i bardzo gorących. 
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SKAŻENIE CHEMICZNO-EKOLOGICZNE 
 
 
6. 

 
Mimo, że na terenie Gminy Kolonowskie nie gromadzi się TŚP i NSCH istnieje potencjalne zagrożenie ludności i środowiska naturalnego spowodowane 
wystąpieniem nadzwyczajnych zagrożeń w postaci katastrof cystern samochodowych, w których przewożone są przede wszystkim: 
- ciekły etylen, etylin, olej napędowy, gaz propan-butan, trotyl, dynamit, amonity i wodę amoniakalną. 
Awaria bądź katastrofa może się zdarzyć na całej trasie przewozu materiałów niebezpiecznych, niemniej jednak zagrożonym  miejscem jest ul. Opolska  
która znajduje się na drodze krajowej 436. 
Największe jednak zagrożenie dla środowiska i mieszkańców Gminy Kolonowskie oraz osób prowadzących, korzystających i uczestniczących w ruchu 
drogowym stanowi trudna do określenia liczba tzw. „transportów dzikich”; prowadzonych najczęściej  środkami transportu nie przystosowanymi do tego 
rodzaju przewozu, bez odpowiednich zabezpieczeń, w ilościach ponad normatywnych oraz przez kierowców nie posiadających odpowiednich kwalifikacji do 
prowadzenia tego typu transportu. 
Najbardziej powszechnym środkiem transportu towarów niebezpiecznych jest transport samochodowy, który z roku na rok zwiększa asortyment i ilość 
przewożonych materiałów.  
Zgodnie z danymi Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego do najczęstszych nieprawidłowości w transporcie towarów niebezpiecznych należy: 
- nie stosowanie nalepek ostrzegawczych, 
- brak wymaganego wyposażenia awaryjnego, 
- brak oznakowania sztuki przesyłki, 
- przewóz towarów niebezpiecznych pojazdem nieodpowiadającym warunkom określonym w świadectwie dopuszczenia pojazdu, 
- przewóz towarów niebezpiecznych pojazdem niewyposażonym w sprzęt gaśniczy, 
- przewóz towarów niebezpiecznych bez wymaganego dokumentu przewozowego, 
- przewóz towarów niebezpiecznych bez posiadania w pojeździe wymaganych instrukcji pisemnych dla kierowcy. 
Odpady 

Odpady, zwłaszcza toksyczne, nieodpowiednio składowane bądź celowa działalność człowieka min. porzucenie niezidentyfikowanych pojemników z 
substancją na terenie obszarów leśnych lub poboczach dróg lub dzikich wysypiskach śmieci -są źródłem zagrożeń nadzwyczajnych różnego pochodzenia. W 
większości miejsc składowania odpadów stwierdza się zatrucie okolicznych gleb, wód gruntowych, a nawet wnikanie trucizn do wód głębinowych. Narasta też 
bezpośrednie zagrożenie ludzi w postaci rozległych skażeń okolicy, zakażeń biologicznych, wybuchów pożarów (samozapalenie odpadów) i wreszcie 
odnotowanych eksplozji spowodowanych tworzeniem się groźnych mieszanek wybuchowych (np. metanu z tlenem).  
 
 Transport towarów niebezpiecznych 

Stosunkowo duży udział w ilości przewożonych przez obszar województwa towarów niebezpiecznych mają produkty przerobu ropy naftowej stwarzające 
również zagrożenie ekologiczne. Wielkość zagrożenia jest pochodną ilości przewożonych produktów, co wynika bezpośrednio z zapotrzebowania na 
materiały pędne. Rozszczelnienie zbiorników autocystern służących do przewozu paliw płynnych stwarza realne niebezpieczeństwo skażenia gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych warstw wodonośnych. Rozmiary zjawiska spełniać będą w większości przypadków kryteria pozwalające zakwalifikować je 
do nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, a skutki ich w skrajnych przypadkach mogą być porównywalne z katastrofą ekologiczną. 
Skala i skutki zagrożenia: 
- konieczność ewakuacji ludności z terenu objętego zagrożeniem wywołanym przez niebezpieczne substancje; 
- zatrucia i skażenia ludności oraz skażenia środowiska; 
- zabezpieczenie terenu przez odpowiednie służby na którym wystąpiło skażenie; 
- konieczność hospitalizacji osób które uległy zatruciu lub skażeniu; 
- czasowe ograniczenie w ruchu osobowym; 
- czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji, 
- czasowe trudności w dostawie wody 
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- czasowe trudności w zaopatrzeniu ludności w podstawowe artykuły oraz leki; 
- konieczność wykonywania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, 
usługowych, handlowych i innych; 
- wystąpienie utrudnień w prowadzeniu działań ratowniczych związanych z możliwością skażenia lub zatrucia służb ratowniczych i medycznych; 
- konieczność badania gleby, wody, powietrza po przeprowadzeniu działań ratowniczych w celu ustalenia skażenia bakteriologicznego wód  
 

  
 

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z WYSTĄPIENIEM ZDARZEŃ RADIACYJNYCH 
 
7. 

 

W związku z brakiem na terytorium Polski elektrowni jądrowych skażenie promieniotwórcze obszaru gminy może powstać po awariach (zniszczeniach) 
reaktorów jądrowych w elektrowniach znajdujących się poza granicami kraju. Lokalizacja tych obiektów wokół Polski stanowi znaczne zagrożenie dla obszaru 
naszego województwa jak i kraju. Zasięg możliwego skażenia terenu, wody i powietrza, a co za tym idzie ludzi i zwierząt może wynosić setki km, a 
niebezpieczeństwo może nadejść z dowolnego kierunku, zależnie od miejsca awarii i warunków meteorologicznych. Aktualnie w Europie pracuje 220 
elektrowni atomowych. Zagrożenie ludności gminy (jak i całego kraju) jest niewielkie. Kiedy dojdzie do promieniowania radiacyjnego trudno je wyraźnie 
zróżnicować przestrzennie (regionalnie).   
Zagrożenie dla Gminy Kolonowskie stwarzają elektrownie rozmieszczone poza granicami Polski.  

OBIEKTY JĄDROWE WOKÓŁ POLSKI 
Polska ma w sąsiedztwie, w odległości do ok. 310 km od swych granic, 10 pracujących elektrowni jądrowych (27 bloków - reaktorów energetycznych) o 
łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej ok. 18 000 MW.  
Wymienione elektrownie jądrowe obejmują: 
Piętnaście bloków  z reaktorami WWER-440 (każdy o mocy elektrycznej 440MW)  

 3 bloki elektrowni Bohunice (Słowacja), w tym jeden blok typu WWER-440/230,  
 2 bloki elektrowni Równe (Ukraina),  
 4 bloki elektrowni Paks (Węgry),  
 2 bloki elektrowni Mochovce (Słowacja),  
 4 bloki elektrowni Dukovany (Czechy),  

sześć bloków z reaktorami WWER-1000 (każdy o mocy elektrycznej 1000 MW):  
 2 bloki elektrowni Chmielnicki (Ukraina),  
 2 bloki elektrowni Równe (Ukraina),  

 2 bloki elektrowni Temelin (Czechy),   
cztery bloki z reaktorami BWR:  

 3 bloki elektrowni Oskarshamn (Szwecja) - o mocach elektrycznych 495, 625 i 1200 MW,  
 1 blok elektrowni Krümmel (RFN) o mocy elektrycznej 1315 MW;  
jeden blok z reaktorem RBMK:  
 1 blok elektrowni Ignalina (Litwa) o mocy elektrycznej 1500 MW.  

Skala i skutki zagrożenia: 
- choroba popromienna u ludzi eksponowanych na wysokie dawki promieniowania jonizującego; 
- skażenie wody, gleby i powietrza (może nastąpić w wyniku przedostania się substancji promieniotwórczych do atmosfery, ujęć wody pitnej, w wyniku 
skażenia artykułów rolno – spożywczych, rozprzestrzeniania się ww. substancji z wodą popowodziową). 
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ZAGROŻENIA EPIDEMICZNE I EPIDEMIA 

 
8. 

 
       Epidemie chorób zakaźnych mogą wystąpić na terenie całej gminy. Katastrofalne skutki epidemii mogą wystąpić w miejscach dużych skupisk ludzkich 
takich jak: szkoły, przedszkola, miejsca użyteczności publicznej. 
Duże zagrożenie epidemiologiczne dla znacznego odsetka populacji może stanowić woda, jako medium powszechnie stosowane i wykorzystywane w 
sposób niekontrolowany. 
Służby Państwowej Inspekcji Sanitarnej kontrolują jej jakość zarówno na etapie poboru surowca, wody produkowanej (uzdatnianej i uzdatnionej tłoczonej do 
sieci), dystrybuowanej, jak i dostarczanej odbiorcom do spożycia. Efekty tych kontroli stanowią podstawę do analizy potencjalnych zagrożeń, jakie może 
nieść za sobą spożywanie wody o zawartości wskaźników ponadnormatywnych, potencjalnej podatności wody na niektóre zanieczyszczenia oraz sposobów 
zabezpieczania się przed tego typu sytuacjami. 
 
Sytuację epidemiologiczną  w zakresie chorób zakaźnych na terenie Gminy Kolonowskie   w ostatnich latach należy uznać za stabilną. Nie odnotowano 

zachorowań na choroby zakaźne zaliczane do bardzo niebezpiecznych, podlegające zgłoszeniu w ramach systemu wczesnego ostrzegania (wąglik, dżuma, 
ospa prawdziwa, cholera, malaria, gorączka Q, ostra bruceloza, tularemia, leptospirozy, legionella, wścieklizna, dur wysypkowy i inne riketsjozy, dur brzuszny 
i paradury, nosacizna, melioidoza). Wskaźniki zapadalności na inne choroby zakaźne kształtują się najczęściej na średnim poziomie wskaźników 
ogólnokrajowych. 
 
Na terenie Gminy Kolonowskie  mogą wystąpić także na mniejszą skalę zakażenia u ludzi i zwierząt o charakterze masowym, mające znamiona epidemii – 
spowodowane rozprzestrzenianiem się w atmosferze drobnoustrojów i bakterii, które znalazły się tam przypadkowo lub w wyniku świadomego działania ludzi 
(bioterroryzm).  
Obecnie, dzięki prowadzeniu szczepień ochronnych obowiązkowych i zalecanych, przestrzeganiu zasad higieny oraz działalności oświatowej i promującej 
zdrowie sytuacja w Gminie Kolonowskie   w zakresie występowania chorób zakaźnych i pasożytniczych nie odbiega  od średniej krajowej.     
 
Wystąpienie może powodować: 
- konieczność zorganizowania warunków izolacji lub kwarantanny poprzez zapewnienie odpowiednich pomieszczeń, wyposażenia oraz osób posiadających 
odpowiednie kwalifikacje; 
- konieczność hospitalizacji dużej liczby pacjentów w przypadku epidemii chorób zakaźnych wymagających leczenia szpitalnego; 
- czasowe ograniczenie w ruchu osobowym  i funkcjonowaniu instytucji; 
- czasowe trudności w zaopatrzeniu ludności w podstawowe artykuły – woda, żywność, leki;  
- czasowe trudności w dostawie wody; 
- konieczność wprowadzenia określonych szczepień ochronnych; 
- konieczność udostępniania nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych;  
- wprowadzenie zakazu organizowania widowisk, zgromadzeń i innych skupisk ludzkich. 
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ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA PALIWOWEGO I ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPLNEJ ORAZ WODY I GAZU 

 
9. 

 
      Zakłócenia  w dostawie energii elektrycznej, paliwa i wody mogą wystąpić przede wszystkim na poszczególnych liniach przesyłowych oraz w miejscach 
zainstalowania urządzeń odbiorczych. Będą to zdarzenia posiadające znamiona klęski żywiołowej, których skala i miejsce jest trudne do określenia oraz 
będą wymagane zaangażowania znacznych i fachowych sił oraz środków, straży pożarnej zawodowej jak i ochotniczej. 
Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej 

Wystąpienie tego typu zakłóceń (awarii) nie wykazuje wyraźnego zróżnicowania przestrzennego. Możliwe są jedynie okresowe, krótkotrwałe wyłączenia 
dostaw prądu do odbiorców w wypadku uszkodzeń linii energetycznych spowodowanych anomaliami pogodowymi i innymi zdarzeniami losowymi.  
Firmy odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne posiadają plany działań w sytuacjach kryzysowych, które określają działania na wypadek różnych 
nieprzewidzianych sytuacji.  
Podatna na awaryjność ze względu na silne wiatry jest sieć zasilająca średniego i niskiego napięcia. 
Zagrożenie mogące wystąpić wskutek zamierzonych aktów terrorystycznych lub kumulacji wielu zagrożeń występujących losowo, tak ich jak: 

 mrozy i niskie temperatury; 
 silne wiatry – huraganowe oraz trąby powietrzne; 
 katastrofy drogowe, których skutkami są zniszczenia trakcji przesyłowych. 

 
Zakłócenia w dostawie paliwa 

Zgodne z przyjętymi rozwiązaniami prawnymi przyznano Radzie Ministrów  
uprawnienia dotyczące możliwości wprowadzenia ograniczeń mających na celu obniżenie zużycia produktów naftowych, a obowiązek zapewnienia 
egzekwowania wprowadzonych środków interwencji nałożono na wojewodów i podległe im służby. 
 
Przyjmuje się dwie kategorie środków służących interwencji. Są to: 

 zapasy interwencyjne ropy naftowej i produktów naftowych; 
 środki mające na celu ograniczenie zużycia produktów naftowych. 

 
Środki te obejmują: 

 ograniczenie czasu prowadzenia sprzedaży paliw na stacjach paliw; 
 ograniczeniu ilości paliw w ramach jednorazowego tankowania; 
 ograniczenie lub zakaz sprzedaży paliw do kanistrów; 
 obniżenie maksymalnych dopuszczalnych prędkości na trasach szybkiego ruchu i autostradach; 
 ograniczenie możliwości użytkowania prywatnych pojazdów samochodowych i motocykli; 
 zakaz organizacji imprez motorowych; 
 ograniczenie transportu drogowego, lotniczego lub morskiego; 
 racjonowanie paliw. 

 
Zakłócenia w dostawie wody 

Gmina Kolonowskie  objęta jest  systemem zbiorowego i grupowego zaopatrzenia w wodę (ujęcia wody i stacje jej uzdatniania oraz przepompownie). 
Szczególne niebezpieczeństwo zagrożenia chemicznego i biologicznego stanowią ujęcia wodne, nie tylko spowodowane przypadkowym i 
zanieczyszczeniami, ale także celową działalnością przestępczą (terrorystyczną). W związku z tym dużą uwagę należy skupić na ich ochronie.  
Klasyczne awarie na sieci wodociągowej czy zagrożenia wyłączenia zasilania energetycznego obiektów produkcyjnych spowodują czasowy jej brak, co 
zmusi odpowiednie służby i administrację publiczną do właściwego zabezpieczenia mieszkańców w wodę. 
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Skala i skutki zagrożenia: 
 
- awarie zakłócające ciągłość dostawy wody i odprowadzania ścieków 
- awarie zakłócające funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej, 
- zakłócenie funkcjonowania lokalnych społeczności, 
- duże straty materialne w infrastrukturze technicznej  
- duże zagrożenie powstania wtórnych skutków np. skażeń chemicznych, 
- zagrożenia dla środowiska naturalnego. 
 

 
KATASTROFY BUDOWLANE I KOMUNIKACYJNE 

 
10. 

 
Katastrofy budowlane 

Na terenie Gminy Kolonowskie  występują jedynie pojedyncze przypadki obiektów budowlanych z dachami wielkopowierzchniowymi o płaskiej konstrukcji 
(stwarzające największe ryzyko związane z zagrożeniem zaistnienia katastrofy budowlanej) .  
Katastrofy drogowe  

Na terenie Gminy Kolonowskie  istotnym zagrożeniem komunikacyjnym jest odcinek drogi wojewódzkiej nr 436, gdyż wypadki  mogą się zdarzyć praktycznie 
o każdej porze , powodując powstanie stref skażeń, a w konsekwencji spowodować zakłócenia komunikacyjne. 
 
Skala i skutki zagrożenia: 
- niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia ludzi, 
- duże szkody materialne, 
- skażenie powierzchni ziemi i wód gruntowych, 
- skażenie powietrza, konieczność ewakuacji ludzi 
- awarie techniczne 
- zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego 
- zagrożenia społeczne 
- zniszczenie mienia znacznej wartości 
- powstanie pożaru: pojazdów, taboru, budynków, obszarów leśnych 
- czasowe zakłócenia w ruchu drogowym.   
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ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY    ZWIERZĄT 

 
 
11. 

 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii zgodnie z ustawą  z dnia 11 marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. 
U. Nr 69, poz. 625) oraz zgodnie rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, 
sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń zwierząt (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2004 r.) prowadzi badania monitoringowe. 
 

Skutki wywołane zagrożeniami lub wystąpieniem choroby zwierząt: 
 zmniejszenie się stanu zwierząt, co w przypadku zwierząt hodowlanych może wpływać na zmniejszenie się ilości żywności w danej kategorii – co w 

konsekwencji masowego zagrożenia może stanowić przesłankę do w czasowego wprowadzenia reglamentacji mięsa, bądź zwiększenia dostaw z 
innych regionów (względnie importu); 

 zaistnienie możliwości przenoszenia się choroby zwierząt na ludzi; 
 konieczność zorganizowania odpowiednich warunków do izolacji ognisk i rejonów danej choroby; 
 utrudnienia komunikacyjne; 
 konieczność transportu zakażonych padłych zwierząt do zakładów utylizacyjnych; 
 usuwanie i utylizacja odchodów zwierząt chorych, padłych itp.; 
 znaczne straty ekonomiczne; 
 długoterminowe odtwarzanie stanu zwierząt hodowlanych. 

 
Najbardziej prawdopodobne jest wystąpienie wysoce zjadliwej grypy ptaków.  

Zjawisko może dotyczyć ptaków dziko żyjących i hodowlanych. W związku  z tym istnieje potrzeba prowadzenia wnikliwego monitorowania ferm 
hodowlanych. 
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ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA LUB WYSTĄPIENIE CHOROBY ROŚLIN 

 
12. 

 
Choroby roślin uprawnych mogą wystąpić w każdym miejscu terenu Gminy Kolonowskie , w zależności od przebiegu pogody w okresie wegetacyjnym, od 

warunków zbioru i przechowywania plonów, przestrzegania zasad agrotechniki oraz stosowania ochrony chemicznej (fungicydy).  
 
Choroby roślin mogą stanowić zagrożenie: 

 dla zdrowia ludności i zwierząt gospodarskich; 
 spadku plonów roślin,  
 obniżenia ich wartości kalorycznych, a w efekcie poważne straty ekonomiczne. 

Teoretycznie możliwe jest czasowe załamanie optymalnego zaopatrzenia rynku w żywność, zwłaszcza w przetwory zbożowe, pieczywo, owoce, warzywa, a 
także w pasze dla zwierząt.  
Zmniejszenie liczby produktów żywnościowych na rynku, doprowadzić może do: 
- zwiększenia ich importu, 
- podniesienia ich ceny rynkowej, 
- czasowe wprowadzenie ich reglamentacji. 
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ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE 

 
13. 

 
Na terenie Gminy Kolonowskie  ewentualnymi atakami terrorystycznymi zagrożone są przede wszystkim następujące obiekty i miejsca: 
 Urząd Gminy w Kolonowskiem - obiekt, w którym realizowane są podstawowe zadania wynikające z potrzeby funkcjonowania gminy; 
 obiekty Ochotniczych Straży Pożarnych; 
 obiekty infrastruktury krytycznej; 
 odcinek drogi wojewódzkiej 436; 
 obiekty ważne ze względów ekonomiczno-finansowych – bank w Kolonowskiem ; 
 ujęcia wody pitnej 

Dodatkowe zagrożenie ze strony terroryzmu niesie użycie broni biologicznej. Niebezpieczeństwa wynikające z jej zastosowania związane są z: 
 błyskawicznym szerzeniem się drobnoustrojów; 
 brakiem skutecznych lekarstw; 
 ogromną siłą rażenia; 
 trudnością natychmiastowego zdiagnozowania przyczyny zachorowań i zgonów; 
 mylącymi objawami w okresie wykluwania się choroby. 

Skala i skutki zagrożenia: 
 skażenia, pożar, klęski żywiołowe, awarie techniczne, uwięzienie zakładników, uprowadzenie, wywołanie epidemii, zakłócenie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. 
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AWARIA SIECI TELEINFORMATYCZNYCH 

 
14. 

 
Awarie sieci i systemów łączności mogą mieć wpływ na następujące kategorie zagrożeń: 

 katastrofy i awarie techniczne; 
 terroryzm i cyberterroryzm oraz zdarzenia o charakterze kryminalnym, 
 czynniki społeczne i biznesowe. 

Bezpośrednim, najbardziej widocznym i odczuwalnym dla ludności, będzie brak możliwości uzyskania i przekazania informacji, co może prowadzić do 
zagrożenia zdrowia, a nawet życia, np. w przypadku braku możliwości wezwania służb ratowniczych. 
Ponadto, awarie systemów teleinformatycznych wykorzystywanych w takich sektorach gospodarki jak bankowość i finanse, energetyka i transport, mogą 
skutkować znacznym ograniczeniem usług oferowanych przez te dziedziny gospodarki, zarówno w stosunku do odbiorców indywidualnych, jak                                 
i przedsiębiorców.  
W kontekście funkcjonowania gospodarki oraz struktur zarządzania gminą najbardziej niebezpieczne w skutkach będą zagrożenia wywołane celowym 
działaniem obliczonym na wywołanie rozległych awarii systemów teleinformatycznych (cyberterroryzm, ataki hakerów) wykorzystywanych przez 
przedsiębiorstwa, administrację państwową, organy odpowiedzialne za obronność, bezpieczeństwo i porządek publiczny. 
 
Skala i skutki zagrożenia: 
- brak łączności telefonicznej i internetowej, 
- brak połączeń z numerami alarmowymi mogące powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia, 
- niezadowolenie społeczne. 
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STRAJKI, ZAMIESZKI I DEMONSTRACJE 

 
 
15. 

 
Protesty społeczne, akcje okupacyjne, strajki na dużą skalę mogą w konsekwencji przybrać formę strajków generalnych, paraliżujących funkcjonowanie 
administracji publicznej, wybranych dziedzin życia lub kluczowych gałęzi gospodarki. 
 
Czynnikami podwyższającymi ryzyko wystąpienia protestów społecznych są: 

 zmniejszanie się liczby miejsc pracy, redukcja zatrudnienia spowodowana pogarszającą się sytuacją gospodarczą; 
 gwałtowny wzrost bezrobocia oraz wzrost konkurencyjności na rynku pracy spowodowany powrotem emigrantów; 
 wzrost bezrobocia oraz pogłębiające się konflikty kulturowe spowodowane niekontrolowanym napływem na polski rynek pracy pracowników z krajów 

podwyższonego ryzyka migracyjnego; 
 niekontrolowany wzrost cen podstawowych artykułów spożywczych; 
 wzrost inflacji powodujący gwałtowny spadek siły nabywczej pieniądza; 
 wprowadzenie niekorzystnych rozwiązań prawnych dla niektórych grup pracowniczych i społecznych; 
 ograniczenie praw nabytych – zwłaszcza w zakresie uprawnień pracowniczych; 
 likwidacja, prywatyzacja lub restrukturyzacja niektórych branż, sektorów lub zakładów pracy; 
 nieterminowe wypłaty wynagrodzeń spowodowane brakiem płynności finansowej prywatnych przedsiębiorców. 

 
PROTESTY SPOŁECZNE – STRAJKI, DEMONSTRACJE 

 
Ewentualne niepokoje społeczne na terenie Gminy Kolonowskie , w przypadku ich zlekceważenia, mogą się szybko rozprzestrzenić i przybrać niebezpieczne 
rozmiary. 
Ponadto ze względu na adresata ewentualnych żądań (instytucje państwowe – Urząd Gminy w Kolonowskiem ) wszelkie działania będą się odbywać w jego 
obrębie. 
Nie można wykluczyć wystąpienia blokad: dróg, budynków administracji publicznej, oraz demonstracji i strajków prowadzących do paraliżu. 
 
ZAKŁÓCENIA PORZĄDKU – ZAMIESZKI  

 
Na terenie Gminy Kolonowskie możliwe są także zbiorowe zakłócenia porządku publicznego o charakterze chuligańskim: m.in. zamieszki i burdy uliczne, 
zagrożenie może wystąpić podczas imprez masowych. 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że tego typu zagrożenia dotykają mniej lub wcale mieszkańców wsi.  

Skutki strajków, zamieszek i demonstracji: 
 zagrożenie życia i zdrowia mieszkańców; 
 dewastacja i niszczenie mienia; 
 paraliż komunikacyjny; 
 paraliż administracyjny; 
 paraliż ważnych dla regionu zakładów pracy; 
 znaczne straty materialne. 
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MAPY ZAGROŻEŃ                                              Mapa Gminy Kolonowskie 
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1. Powodzie 
Legenda: 
- rejony zalewowe   
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2. Pożary przestrzenne  
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3. Elektrownie jądrowe  
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4. System komunikacyjny. 
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5.Trasa przewozu NSCH ,TSP 
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2. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa 
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Zagrożenia terrorystyczne 
 

              

Awaria sieci teleinformatycznych 
 

              

Strajki, zamieszki  i demonstracje               

LEGENDA: 
 PODMIOT WIODĄCY 

 PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE 

ODP
OWIE
DZIA
LNY 
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3. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach 
kryzysowych. 

 
 

1) Środki finansowe  
 
a) stanowiące rezerwę celową gminy – na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym /Dz. U. z 2013 r., poz. 1166/ 
b) pozostające w gestii komórki organizacyjnej gminy jaką jest Miejsko - Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kolonowskiem  na pokrycie kosztów związanych z udzieleniem 
pomocy socjalno-bytowej. 

 
2) Sprzęt jakim dysponuje komórka organizacyjna w sprawach zarządzania kryzysowego 

Urzędu Gminy - środki łączności, alarmowania uruchamiane zgodnie z właściwymi 
standardowymi procedurami operacyjnymi 

 
3) Siły i środki Ochotniczych i Zakładowych Straży Pożarnych OSP 

W
y
s
z
c
z
e
g

ó
ln

ie
n

ie
 

 

Jednostki  włączone do KSRG 

Grupa 
ratownictwa 
chemicznego 

ZSP 

Samochody 
ratownictwa gaśniczego 

OSP i ZSP 

Samochody 
ratownictwa 

chemicznego ZSP 

liczba 
jednostek 

OSP 

liczba 
jednostek 

ZSP 

łączna 
liczba 

strażaków 

liczba 
grup 

liczba 
strażaków 

lekkie średnie ciężkie 

 

R
A

Z
E

M
 

 

 
5 

 
0 

 
263 

 
0 
 

 
0 

 
2 

 
5 

 
0 

 
0 

 
 
 

4) Magazyn sprzętu przeciwpowodziowego 
 

 
L.p.  

 
 

 
Nazwa sprzętu  

 
Ilość sprzętu 

przechowywanego w 
magazynie  

 
Cza gotowości do 

wydania  

1. Worki na piasek  6500 szt. 
 

          30 min. 

2. Plandeka 8 x 4 2 szt. 
 

30 min. 

3. Osuszacze 
 

3 szt. 
30 min. 

4. Plandeka 10 x 12  
 

2 szt. 30 min. 

5. Folia 
 

198 m2 30 min. 

6. Gwoździe budowlane 
 

5 kg 30 min. 

7.  Taśma ostrzegawcza 
 

200 mb 30 min. 

8. Latarka z ładowarką 
 

2 szt. 30 min. 

9. Lampa halogenowa 
 

1 szt. 30 min. 
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5) Magazyn sprzętu OC  
 

L.p. Nazwa sprzętu Ilość sprzętu przechowywanego                           
w magazynie OC 

Czas gotowości do 
wydania 

1 Maska przeciwgazowa filtracyjna MP-5 
4 kpl. 

 
 

2 
Radiotelefon  

1 szt. 
 

 

    3 
Komplet specjalny dla kierownika OC  

1 kpl 
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II. Zespół przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych 
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1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń. 

LP
. 

Zagrożenia 

Struktura 
odpowiedzialna za 
prowadzenie 
monitoringu 

Tryb pracy Rodzaje informacji Zadania w zakresie monitorowania Wymiana informacji 

 
1. 

 
 
 
 
Powodzie 
(w tym 
zalania, 
zatopienia i 
katastrofaln
e 
zatopienia) 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego  prowadzi 
monitoring 
poszczególnych 
zagrożeń na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji z PCZK /w 
oparciu o informacje 
Biura Prognoz 
Meteorologicznych 
IMGW oddział we 
Wrocławiu/ na temat 
poszczególnych zjawisk 
mogących stanowić 
zagrożenie pogodowe 
dla Gminy. 

 
Zbieranie                       
i analizowanie 
informacji. 
W dni pracujące 
informacje są 
wymieniane na 
bieżąco  w 
godzinach pracy 
urzędu ,natomiast                    
w godzinach 
wolnych od pracy i 
po godzinach pracy  
informacje są 
przyjmowane na nr 
telefonu Burmistrza 
Gminy . 
 W czasie kryzysu w 
sposób ciągły 
,zmianowy 

 
Komunikaty o możliwości 
wystąpienia i ostrzeżenia 
o przewidywanym 
wystąpieniu 
niebezpiecznego zjawiska 
przy aktualnie 
obowiązujących kryteriach 
poprzez:  
 

 meldunki 
okresowe, 

 raporty 
sytuacyjne,  

 komunikaty za 
pomocą 
technicznych 
środków 
łączności.  

 

 
 utrzymanie ciągłego monitorowania       

potencjalnych zagrożeń,  
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń                   

i innych niezbędnych  
   informacji o rozwoju sytuacji 

synoptycznej, 
 przekazywanie ostrzeżenia                         

o niebezpiecznych  zjawiskach , 
  wprowadzenie lub odwołanie alarmu 

przeciwpowodziowego 

 
Pozyskane informacje                 
z PCZK /w oparciu                 
o informacje Biura 
Prognoz 
Meteorologicznych IMGW 
oddział we Wrocławiu/ 
przekazywane są z GCZK 
/Urząd Gminy  

2.   
 
 
 
 
 
Pożary 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego prowadzi 
monitoring  zagrożenia  
na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji od KP PSP                
i OSP przy współpracy 
KP Policji 

Zbieranie                         
i analizowanie 
informacji.  
W przypadku 
zaistnienia 
zagrożenia                     
– każdorazowo 
ustala podmiot 
wiodący  
 

 meldunki 
okresowe, 

 raporty 
sytuacyjne,  

 komunikaty za 
pomocą 
technicznych 
środków 
łączności. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 analizowanie sytuacji na 

administrowanym terenie, 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń                       

i innych niezbędnych informacji do 
określonych służb, 

 współdziałanie ze  służbami w zakresie 
analiz i prognoz, 

 zapewnienie obiegu informacji, 
 uzyskiwanie, przetwarzanie                                  

i przekazywanie informacji o 
zaistniałym zdarzeniu.   

 

 
Wymiana informacji 
poprzez pozyskanie 
bezpośrednio od KP PSP,  
OSP i KP Policji 
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3. 

 
 
 
 
 
Huraganow
e 
wiatry/trąby 
powietrzne 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego prowadzi 
monitoring 
poszczególnych 
zagrożeń na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji z PCZK /w 
oparciu o informacje 
Biura Prognoz 
Meteorologicznych 
IMGW oddział we 
Wrocławiu/ na temat 
poszczególnych zjawisk 
mogących stanowić 
zagrożenie pogodowe 
dla Gminy. 

 
Zbieranie                               
i analizowanie 
informacji. 
W dni pracujące 
informacje są 
wymieniane na 
bieżąco  , w 
godzinach wolnych 
od pracy i po 
godzinach  pracy   
informacje są 
przyjmowane na nr 
telefonu Burmistrza 
Gminy . 
W czasie kryzysu               
w sposób ciągły 
zmianowy 
 
 

 
Komunikaty o możliwości 
wystąpienia i ostrzeżenia 
o przewidywanym 
wystąpieniu 
niebezpiecznego zjawiska 
przy aktualnie 
obowiązujących kryteriach 
poprzez:  
 

 meldunki 
okresowe, 

 raporty 
sytuacyjne,  

 komunikaty za 
pomocą 
technicznych 
środków 
łączności. 

 

 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń                    

i innych niezbędnych informacji o rozwoju 
sytuacji synoptycznej, 

 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie 
informacji o zaistniałym zdarzeniu. 

 

 
Pozyskane informacje                    
z PCZK /w oparciu                        
o informacje Biura 
Prognoz 
Meteorologicznych IMGW 
oddział we Wrocławiu/ 
przekazywane są z GCZK 
/Urząd  

 
4. 

 
 
 
 
 
Mrozy                      
i opady 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego prowadzi 
monitoring 
poszczególnych 
zagrożeń na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji z PCZK                     
/w oparciu o informacje 
Biura Prognoz 
Meteorologicznych 
IMGW oddział we 
Wrocławiu/ na temat 
poszczególnych zjawisk 
mogących stanowić 
zagrożenie pogodowe 
dla Gminy. 

 
Zbieranie                              
i analizowanie 
informacji.  
W przypadku 
zaistnienia 
zagrożenia                           
– każdorazowo 
ustala podmiot 
wiodący  
 
 
 
 
 

 
Komunikaty o możliwości 
wystąpienia i ostrzeżenia 
o przewidywanym 
wystąpieniu 
niebezpiecznego zjawiska 
przy aktualnie 
obowiązujących kryteriach 
poprzez:  
 

 meldunki 
okresowe, 

 raporty 
sytuacyjne,  

 komunikaty za 
pomocą 
technicznych 
środków 
łączności. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń                      

i innych niezbędnych informacji o rozwoju 
sytuacji synoptycznej, 

 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie 
informacji o zaistniałym zdarzeniu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pozyskane informacje                    
z PCZK /w oparciu o 
informacje Biura Prognoz 
Meteorologicznych IMGW 
oddział we Wrocławiu/ 
przekazywane są z GCZK 
/Urząd Gminy 
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5. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Susza                           
i upały 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego prowadzi 
monitoring 
poszczególnych 
zagrożeń na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji z PCZK /                   
w oparciu o informacje 
Biura Prognoz 
Meteorologicznych 
IMGW oddział we 
Wrocławiu/ na temat 
poszczególnych zjawisk 
mogących stanowić 
zagrożenie pogodowe 
dla Gminy. 
 
 
 
 

 
Zbieranie                                
i analizowanie 
informacji. 
W czasie kryzysu                  
w sposób ciągły 
zmianowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą 

technicznych środków 
łączności. 

 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym 

terenie, 
 współdziałanie z  instytucjami i służbami                        

w zakresie analiz i prognoz, 
 zapewnienie obiegu informacji, uzyskiwanie, 

przetwarzanie i przekazywanie informacji o 
zaistniałym zdarzeniu . 

 

 
Pomiędzy kierującymi 
działaniami ratowniczymi 
a: 
- PCZK 
- KP PSP i OSP 
- PPIS 
 
 
 

 
6. 
 

 
Skażenie 
chemiczno-
ekologiczne 
 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego prowadzi 
monitoring zagrożenia 
na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji podczas 
współpracy z KP PSP, 
OSP i PPIS. 

 
Zbieranie                                
i analizowanie 
informacji. 
W czasie kryzysu                   
w sposób ciągły 
zmianowy. 
 
 

 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą 

technicznych środków 
łączności. 

 
 
 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym 

terenie, 
 współdziałanie z  instytucjami i służbami                    

w zakresie analiz i prognoz, 
 zapewnienie obiegu informacji, uzyskiwanie, 

przetwarzanie i przekazywanie informacji                                 
o zaistniałym zdarzeniu . 

  
Pomiędzy kierującymi 
działaniami ratowniczymi 
a: 
- PCZK 
- KP PSP i OSP 
- PPIS 
 

 
7. 

 
Zagrożenia 
związane z 
wystąpienie
m zdarzeń 
radiacyjnyc
h 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego prowadzi 
monitoring  zagrożenia 
na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji podczas 
współpracy WZK SP. 
 

 
Zbieranie                                  
i analizowanie 
informacji.  
- stan spoczynku 
(godziny pracy 
Urzędu) 
- stan podwyższonej 
gotowości (w 
zależności od skali 
zagrożenia) 
 

 
 dane statystyczne 

liczby 
zarejestrowanych  
zachorowań, 

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

 zaopatrzenie w wodę 
przeznaczoną do 
spożycia. 

 raporty i meldunki 
 

 
 współdziałanie z instytucjami                             

i służbami w tym Prezesem Państwowej 
Agencji Atomistyki, 

 sporządzanie raportów, 
 wymiana informacji, 

 

 
Pomiędzy kierującymi 
działaniami ratowniczymi 
,a zaangażowanymi 
instytucjami i służbami. 
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8. 

 
 
 
 
Zagrożenia 
epidemiczn
e i epidemia 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego prowadzi 
monitoring zagrożenia  
na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji podczas 
współpracy z PPIS                      
( i lekarzami pierwszego 
kontaktu). 
 

 
Zbieranie                                        
i analizowanie 
informacji  
- doraźnie na czas 
zagrożenia  

 
 dane 

statystyczne dot. 
liczby 
zarejestrowanyc
h  zachorowań, 

 zbieranie 
informacji dot. 
liczby dawek 
niezbędnych 
szczepionek, 

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

 raporty                         
i meldunki 

 

 
 współpraca  z  jednostkami  ochrony 

zdrowia, 
 monitorowanie sytuacji  w  obiektach 

przewidzianych  do  izolacji i kwarantanny 
osób. 

 

 
Pomiędzy kierującymi 
działaniami ratowniczymi 
a zaangażowanymi 
służbami - PPIS  
 

 
 
9.
1 
 
 
 
 
 

 
 
Zakłócenia 
w dostawie 
energii 
elektrycznej 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego  prowadzi 
monitoring zagrożenia 
zakłócenia  na 
podstawie 
pozyskiwanych 
informacji podczas 
współpracy z TAURON 
Dystrybucja S.A.   
Region  SN nN Strzelce 
Opolskich 

Zbieranie                                
i analizowanie 
informacji.  
- ciągły poprzez 
TAURON 
Dystrybucja S.A.  
Region 
Wykonawstwa Sieci 
SN nN 
Strzelce Opolskich 
 

 
 informacje                      

o zakłóceniach       
w dostawie 
energii 
elektrycznej. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 analizowanie zagrożenia – zakłócenia                         

w dostawie energii elektrycznej,  
 
 
 
 

 
Wymiana informacji 
poprzez pozyskanie 
bezpośrednio z TAURON 
Dystrybucja S.A.  
Oddział w Opolu  
Rejon Wykonawstwa Sieci  
SN nN Strzelce Opolskich 
 

9.
2 

 
 
Zakłócenia 
w dostawie 
paliwa 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego  prowadzi 
monitoring  zagrożenia 
zakłócenia na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji podczas 
współpracy z (koncern 
paliwowy dostarczający 
paliwo na teren Gminy). 
 

 
Zbieranie                             
i analizowanie 
informacji.  
 W przypadku 
zaistnienia 
zagrożenia                         
– każdorazowo 
ustala podmiot 
wiodący  
 

 
 meldunki okresowe, 
 raporty sytuacyjne,  
 komunikaty za pomocą 

technicznych środków 
łączności. 

 

 
 analizowanie zagrożenia – zakłócenia                        

w dostawie energii paliwa,  
 

 
Wymiana informacji 
poprzez pozyskanie 
bezpośrednio od koncernu 
paliwowego  
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9.
3 

Zakłócenia 
w dostawie 
gazu 

Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego  prowadzi 
monitoring  zagrożenia 
zakłócenia na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji podczas 
współpracy  z „Anco”  
(administratora sieci 
gazowej na terenie 
gminy Kolonowskie) 

Zbieranie                               
i analizowanie 
informacji.  
W przypadku 
zaistnienia 
zagrożenia                           
– każdorazowo 
ustala podmiot 
wiodący  
 

 
 informacje                                 

o ograniczeniach                      
w dostawie gazu 
 

 

 analizowanie sytuacji na administrowanym 
terenie, 

 udzielanie informacji o stanie pracy sieci 
gazociągowej, 

 

Wymiana informacji 
poprzez pozyskanie 
bezpośrednio od firmy 
„Anco” ( administratora 
sieci gazowej na terenie 
gminy Kolonowskie)  

 
9.
4 

 
Zakłócenia 
w dostawie 
energii 
cieplnej 

 
NIE DOTYCZY GMINY KOLONOWSKIE 

 
9.
5 

 
 
 
Zakłócenia 
w dostawie 
wody 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego  prowadzi 
monitoring  zagrożenia 
zakłócenia na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji podczas 
współpracy  z „KGK” 
Kolonowskie 

 
Zbieranie                              
i analizowanie 
informacji.  
W przypadku 
zaistnienia 
zagrożenia                          
– każdorazowo 
ustala podmiot 
wiodący  
 

 
 informacje                     

o zagrożeniach                    
w pracy sieci 
wodociągowej, 

 informacje                      
o zakłóceniach                     
i awariach w 
sieci 
wodociągowej, 

 informacje o                       
ograniczeniach 
występujących w 
dostawie wody 

 

 
 analizowanie zagrożeń w pracy sieci 

wodociągowej na administrowanym 
obszarze, 

 udzielanie informacji o stanie pracy sieci 
wodociągowej, 

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

 

 
Wymiana informacji 
poprzez pozyskanie 
bezpośrednio od” KGK 
Kolonowskie 
(administratora sieci 
wodociągowej z terenu 
Gminy Kolonowskie). 
 

 
10
.1. 

 
 
 
Katastrofy 
budowlane 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego  prowadzi 
monitoring  zagrożenia  
na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji przede 
wszystkim od właścicieli 
obiektów  budowlanych 
z dachami 
wielkopowierzchniowym
i. 
 
 
 
 
 

 
Zbieranie                          
i analizowanie 
informacji.  
- Stan spoczynku 
(godziny pracy 
Urzędu) 
- w razie potrzeby 
Stały Dyżur 
Burmistrza 

 
 od kierownika 

budowy (robót), 
właściciela, 
zarządcy lub 
użytkownika, 

 informacje 
pochodzące                  
ze środków 
masowego 
przekazu; 

 od innych 
instytucji i służb 

 

 
 zbieranie informacji o zaistniałych 

katastrofach budowlanych na 
administrowanym terenie, 

 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu 
nadzoru budowlanego  

    

 

 
Wymiana informacji 
poprzez pozyskanie 
bezpośrednio od 
Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 
 



Plan Zarządzania Kryzysowego 

49 

 

 
10
.2. 

 
 
Katastrofy 
drogowe 
 
 
 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego prowadzi 
monitoring  zagrożenia  
na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji od zarządcy 
drogi. 

 
Zbieranie                                           
i analizowanie 
informacji.  
- doraźny - na czas 
występowania 
zagrożenia 
 
 

 
 meldunki 

okresowe, 
 notatki 

sytuacyjne. 
 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanych 

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 

 

 
Wymiana informacji 
poprzez pozyskanie 
bezpośrednio od zarządcy 
drogi.  
 

10
.3 

Katastrofy 
kolejowe 

Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego prowadzi 
monitoring  zagrożenia  
na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji od PKP  PKL 
S.A. 

Zbieranie                               
i analizowanie 
informacji.  
- doraźny - na czas 
występowania 
zagrożenia 

 meldunki 
okresowe, 

 notatki 
sytuacyjne. 

 

 
 systematyczne zbieranie informacji                            

o  ograniczeniach w ruchu, utrudnieniach                  
i zamkniętych szlakach kolejowych,  

 systematyczne przekazywanie informacji                   
o sytuacji do odpowiednich instytucji, służb 
i mediów 

 monitorowanie miejsc zagrożonych 
 

Wymiana informacji 
poprzez pozyskanie 
bezpośrednio od  
dyspozytora PKP PKL S.A. 
, współpraca z 
KPP,KPPSP 

 
11
. 

 
Zagrożenie 
wystąpienia 
lub 
wystąpienie 
choroby 
zwierząt 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego  prowadzi 
monitoring  zagrożenia  
na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji od PIW. 

 
Zbieranie                              
i analizowanie 
informacji.  
Współpraca z PIW 
wedle kompetencji. 

 
 raporty,  
 informacje, 

                 tabele. 

 
Zadania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 
zgodnie z Planem Gotowości zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt. 

 
Wymiana informacji 
poprzez pozyskanie 
bezpośrednio od PIW                    
i PPIS 

 
12
. 

 
Zagrożenie 
wystąpienia 
lub 
wystąpienie 
choroby 
roślin 

Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego  prowadzi 
monitoring  zagrożenia  
na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji od PIORIN. 

 
Zbieranie                               
i analizowanie 
informacji.  
Współpraca z PIORIN 
wedle kompetencji. 

 
 komunikaty 

plakatowe, 
 komunikaty na 

stronie WWW, 
 komunikaty w 

prasie lokalnej. 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym 

terenie, 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń                            

i innych niezbędnych informacji do 
określonych instytucji i służb, 

 współdziałanie z instytucjami i służbami 

 
Wymiana informacji 
poprzez pozyskanie 
bezpośrednio od PIORIN. 
 

 
13
. 

 
Zagrożenia 
terrorysty 
czne 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego  prowadzi 
monitoring  zagrożenia  
na podstawie 
pozyskiwanych 
informacji od KP Policji 
przy współpracy KP PSP 
i OSP. 
 

                                                 
Zbieranie                                 
i analizowanie 
informacji.  
 W przypadku 
zaistnienia 
zagrożenia                            
– każdorazowo 
ustala podmiot 
wiodący                         
(w zależności od 
eskalacji zagrożenia                          
i posiadanych  
 

 
 meldunki 

okresowe, 
 raporty 

sytuacyjne,  
 komunikaty za 

pomocą 
technicznych 
środków 
łączności. 

 

 
 analizowanie sytuacji na 

administrowanym terenie, 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń 

i innych niezbędnych informacji do 
określonych instytucji i służb, 

 współdziałanie z  instytucjami i 
służbami w zakresie analiz i prognoz, 

 zapewnienie obiegu informacji, 
 uzyskiwanie, przetwarzanie i 

przekazywanie informacji o zaistniałym 
zdarzeniu. 

 
Wymiana informacji 
poprzez pozyskanie 
bezpośrednio od KP 
Policji, KP PSP, i OSP. 
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informacji                       
np. niezwłocznie)                         

 
14
. 

 
Awaria 
sieci 
teleinformat
ycznych 

 
Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego prowadzi 
monitoring  zagrożenia  
przy współpracy                          
z informatykiem urzędu 
Gminy. 
 

 
Zbieranie                                
i analizowanie 
informacji.  
-  na czas 
występowania 
zagrożenia. 
 

 
awarie sieci 
teleinformatycznej             
w budynku Urzędu Gminy. 
 

 
 analizowanie sytuacji na administrowanym 

terenie, 
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń                                

i innych niezbędnych informacji do 
określonych odbiorców, 

 współdziałanie z instytucjami i służbami                  
w zakresie prognoz i przeciwdziałaniu 
,minimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii 
również w zakresie ataku 
cyberterrorystycznego. 

współdziałanie     z     
administracją publiczną                     
i innymi instytucjami i 
służbami w zakresie 
prognoz i przeciwdziałaniu 
np. komunikaty zespołu 
CERT ABW, które są 
przekazywane do 
podległych służb, tj. 
administracji zespolonej. 

 
15
. 

 
Strajki, 
zamieszki i 
demonstrac
je 

Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego  prowadzi 
monitoring  zagrożenia  
przy współpracy z KP 
Policji 

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

 
 meldunki 

okresowe, 
 raporty 

sytuacyjne,  
 komunikaty za 

pomocą 
technicznych 
środków 
łączności. 

 

 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 instytucjami                              
i służbami w zakresie analiz i prognoz, 

 zapewnienie obiegu informacji  
 uzyskiwanie, przetwarzanie                              

i przekazywanie informacji o 
zaistniałym zdarzeniu . 

 
Wymiana informacji 
poprzez pozyskanie 
bezpośrednio od KP 
Policji, 
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2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków uczestniczących w realizacji 

przedsięwzięć planowanych na wypadek sytuacji kryzysowej. 
 
 
 

 TRYB POWIADAMIANIA  
 

GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POWIADAMIANIE BURMISTRZA; 
 

W przypadku braku połączenia z Burmistrzem należy powiadomić następną w kolejności 
osobę funkcyjną aż do skutku. 
W przypadku braku połączenia z osobami wyznaczonymi w trybie powiadamiania należy 
powiadomić członków Zespołu . 
 
 

 
 
 
   

Informacja o zdarzeniu  

BURMISTRZ KOLONOWSKIEGO 

Norbert Koston 

505 055 936 

 

Z-CA BURMISTRZA 

Konrad Wacławczyk 

 512 466 692 

Pracownik  

ds. zarządzania kryzys. 

Halina Pasieka 

784 582 850 

 



Plan Zarządzania Kryzysowego 

52 

 

 
Ochotnicze Straże Pożarne OSP 

 

Ocena możliwości                  
wykorzystania sił i środków 

Ochotnicze Straże Pożarne stanowią 100% siłę do reagowania na poszczególne 
zagrożenia kryzysowe wedle katalogu zagrożeń – oczywiście w ramach wyszkolenia 
i kompetencji poszczególnych strażaków ochotników. 

 
Przyjęty tryb uruchamiania 

Poprzez stanowisko kierowania KP PSP Strzelce Opolskie  (powiadamianie smsowe 
+ syreny alarmowe) 

 

Czas uzyskania pełnej               
gotowości do działań 

W chwili zaalarmowania OSP z terenu Gminy Kolonowskie  o zaistniałym zagrożeniu 
mobilizacja jest natychmiastowa. 

 

 
Inne podmioty szczebla gminnego 

 

Ocena możliwości                    
wykorzystania sił i środków 

Gmina jednostka organizacyjne tj. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
będzie wedle kompetencji wykorzystywany w 100% swoich możliwości w kwestii 
reagowania na zaistniałe zagrożenia kryzysowe na terenie gminy. 

 
Przyjęty tryb uruchamiania 

Na wniosek Burmistrza będą uruchamiane jednostki organizacyjne gminy poprzez 
powiadomienie ich kierowników po decyzji Burmistrza Kolonowskiego. 

Czas uzyskania pełnej                    
gotowości do działań 

W chwili zaistnienia potrzeby reagowania na zaistniałe zagrożenie kryzysowe. 

 

 
Uwaga: 
W sytuacjach kryzysowych należy przywrócić funkcjonowanie instytucji publicznych ze 
szczególnym uwzględnieniem infrastruktury krytycznej opisanej w art. 3. pkt. 2 ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym. 
Uruchomienie działań przewidzianych w Planie Zarządzania Kryzysowego (w tym siły                        
i środki) może nastąpić tylko i wyłącznie na zasadach określonych w procedurach.  
Oznacza to, że dopóki nie zostaną spełnione kryteria do sytuacji kryzysowej albo przesłanka 
do jej powstania , Plan nie powinien być uruchamiany. Możliwe jest wykorzystanie 
elementów Planu przy zagrożeniach, nie będących sytuacją kryzysową, ale nie będzie to 
formalnie uruchomienie Planu. 
 
 
Siły i środki jakimi dysponuje gmina: 

1) Środki finansowe:  
a) stanowiące rezerwę celową gminy – na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2015 r . r., poz. 1166) 
b) występujące w budżetach gminnych jednostek organizacyjnych 
c) pozostające w MOPS na pokrycie kosztów związanych z udzielaniem pomocy 

socjalno-bytowej 
2) Siły i środki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – dysponowane na 

podstawie decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej 
3) Siły i środki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych nie wchodzących do 

Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego 
4) Siły i środki gminnych jednostek organizacyjnych 
5) Sprzęt jakim dysponuje Burmistrz – środki łączności, alarmowania, uruchamiane 

zgodnie z właściwymi standardowymi procedurami operacyjnymi 
6) Sprzęt zgromadzony w magazynie sprzętu OC. 
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Decyzję o uruchomieniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podejmuje 

Burmistrz Kolonowskiego jako Przewodniczący Zespołu w następujących sytuacjach: 
 w przypadku katastrofy obejmującej obszar gminy, 
 wystąpienia innych zdarzeń nie mających znamion klęski żywiołowej, 
 konieczności udzielenia pomocy powiatowi dotkniętemu katastrofą, gdy starosta 

zwrócił się do Burmistrza o udzielenie pomocy. 
 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w zależności od zaistniałej sytuacji, 
uruchamia się w pełnym zakresie lub tylko w części, niezbędnej do skutecznego zarządzania 
na określone zdarzenie (sytuację) - Zespół może również zostać poszerzony o inne osoby 
zapraszane przez Burmistrza zgodnie z art. 19 ust.7 ustawy o zarządzaniu kryzysowym.  

Polecenie uruchomienia  Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Burmistrz 
przekazuje Zastępcy Przewodniczącego Zespołu - Zastępcy Burmistrza , który przy pomocy 
pracownika ds. zarządzania kryzysowego lub Stałego Dyżuru Burmistrza powiadamia 
wszystkie lub wybrane osoby funkcyjne przewidziane do realizacji zadań z zakresu 
zarządzania kryzysowego.  

 Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego działa w oparciu o Gminny Plan 
Zarządzania Kryzysowego. 

Zespół powołany został do pomocy Burmistrzowi w działaniach mających na celu 

zapobieganie skutkom klęsk żywiołowych oraz ich usuwaniu. 

Do głównych zadań Zespołu należy: 

 

 ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na 
bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń; 

 przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków 
dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie 
zarządzania kryzysowego; 

 przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami; 
 opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego 

 

Kierowanie działaniami zarządzania na miejscu zdarzenia realizowane będzie przez 
przedstawiciela kompetentnej służby i tak: 

 w przypadku powodzi, pożarów, huraganu, skażeń chemiczno-ekologicznych, 
katastrof komunikacyjnych i budowlanych - Komenda Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej, 

 w przypadku zagrożeń terrorystycznych – Delegaturę ABW, 
 w przypadku naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego – Komendy 

Powiatowej Policji, 
 w przypadku epidemii - PPIS,              
 w przypadku chorób zwierząt - PPIW, służby weterynaryjne                       
 w przypadku chorób roślin - jednostka terenowa Państwowa Inspekcja Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa PIORiN oddział w Strzelcach Opolskich  
 w przypadku katastrofy komunikacyjnej i budowlanej – Państwowy Inspektorat 

nadzory Budowlanego 
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W przypadkach zdarzeń o charakterze mieszanym oraz w razie sporów 
kompetencyjnych, kierującego działaniami na miejscu zdarzenia wyznacza 

Przewodniczący GZZK. 

Źródła informacji 

Źródłami informacji o potrzebie podjęcia działań zarządzania kryzysowego są: 
 centra zarządzania kryzysowego, 
 służby dyżurne KP PSP i Policji, dyspozytorzy Pogotowia Ratunkowego, służby 

dyżurne innych instytucji i zakładów pracy  
 Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Warszawie, 
 każda osoba, która zaobserwowała (dowiedziała się ) o nadzwyczajnym zdarzeniu, 
 sąsiednie gminy, województwa, 
 media. 

Powiadamianie osób funkcyjnych 

 Osoby funkcyjne w zależności od potrzeb i skali zagrożenia powiadamiane są za 

pośrednictwem pracownika ds. zarządzania kryzysowego lub Stałego Dyżuru Burmistrza.   

Zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Zwołanie posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego następuje: 
 na polecenie Przewodniczącego GZZK - Burmistrza Kolonowskiego, 
 na polecenie Zastępcy Przewodniczącego GZZK- Zastępcy Burmistrza 

Kolonowskiego. 

Koordynowanie działań zarządzania kryzysowego 

Działania zarządzania kryzysowego koordynowane są przez Burmistrza przy pomocy: 
 Zastępcy Przewodniczącego GZZK,  
 Członków Zespołu. 
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   Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
Lp. Imię i nazwisko Reprezentowana 

instytucja 
Stanowisko 
służbowe 

Adres Telefon Email 

    służbowy prywatny służbowy prywatny komórkowy  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Przewodniczący Zespołu; 

1. Norbert Koston Urząd Miasta             
i Gminy 
Kolonowskie 

Burmistrz  Kolonowskie 
ul. Księdza. 
Czerwionki 39 

Kolonowskie 
ul. Szkolna 14 

77 461 11 40 
w. 20 

77 461 14 87 505 055 936 burmistrz@ 
kolonowskie.pl 

Zastępca Przewodniczącego: 

2. Konrad  
Wacławczyk 

Urząd Miasta             
i Gminy 
Kolonowskie 

Zastępca  
Burmistrza 
 

Kolonowskie 
ul. Księdza 
Czerwionki 39 

Staniszcze Wielkie 
ul. Żeromskiego8 

77 461 11 40 
w. 21 

77 461 10 70 512 466 692 sekr@ 
kolonowskie.pl 

Członkowie Zespołu: 

3. Damian Glik KPPSP 
Strzelce 
Opolskie 

Zastępca 
Komendanta 
Powiatowego 

Strzelce 
Opolskie 
ul Zakładowa 
1 

Krasiejów 
ul. Robotnicza 1a 

77 404 99 12 77 401 00 28 509 117 891 damian.glik@ 
psp.opole.pl 

4. Anna Rathmann Urząd Miasta             
i Gminy 
Kolonowskie 

Skarbnik Kolonowskie 
ul. Księdza 
Czerwionki 39 

Kolonowskie  
ul. Fabryczna 6 

77 461 11 40 
w. 23 

77 461 19 11 609 819 755 ks@ kolonowskie.pl 

5. Regina Klyszcz Urząd Miasta             
i Gminy 
Kolonowskie 

st. ds. ochrony 
środowiska 

Kolonowskie 
ul. Księdza 
Czerwionki 39 

Staniszcze Wielkie 
ul. Sienkiewicza 8 

77 461 11 40 
w.24 

77 461 14 10 609 357 080 rolnictwo@ 
kolonowskie.pl 

6. Piotr Dreja Urząd Miasta             
i Gminy 
Kolonowskie 

st.ds. inwestycji               
i budownictwa 

Kolonowskie 
ul. Księdza 
Czerwionki 39 

Kolonowskie 
ul. Opolska 10 

77 461 11 40 
28 

77 461 15 53 698 222 479 inwosw@ 
kolonowskie.pl 

7. Elżbieta Dziuba Urząd Miasta             
i Gminy 
Kolonowskie 

st. ds. dowodów 
osobistych RSO 

Kolonowskie 
ul. Księdza 
Czerwionki 39 

Staniszcze Wielkie 
ul. Kościelna 23 

77 461 11 40 
w.37 

77 461 11 73 784 697 789 dzgosp@ 
kolonowskie.pl 

8. Halina Pasieka Urząd Miasta             
i Gminy 
Kolonowskie 
 
 

st. ds. zarządzania 
kryzysowego RSO 

Kolonowskie 
ul. Księdza 
Czerwionki 39 

Kolonowskie 
ul. Dworcowa 21 

77 461 11 40 
w. 29 

 784 582 850 oc@ 
kolonowskie.pl 
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9. Maria Bednorz Urząd Miasta             
i Gminy 
Kolonowskie 

st.ds. obsługi 
władz gminy RO 
 
 

Kolonowskie 
ul. Księdza 
Czerwionki 39 

Kolonowskie 
ul. Kraszewskiego 10 

77 461 11 40 
w. 27 

77 461 17 01 515 126 795 rada@ 
kolonowskie.pl 

10. Mariola Lipok Urząd Miasta             
i Gminy 
Kolonowskie 

st.ds. 
gospodarowania 
mieniem 
komunalnym 

Kolonowskie 
ul. Księdza 
Czerwionki 39 

Kolonowskie 
ul. Różana 18 

77 461 11 40 
w. 48 

77 461 14 45 514 272 229 grunty@ 
kolonowskie.pl 

11. Piotr Leja Urząd Miasta             
i Gminy 
Kolonowskie 

st. ds. zamówień 
publicznych 
i energetyki 

Kolonowskie 
ul. Księdza 
Czerwionki 39 

Kolonowskie  
ul. Hr. Colonny 37 

77 461 11 40 
w.38 

 608 739 267 zampub@ 
kolonowskie.pl 

12. Irena Ochmann Miejsko                  
- Gminny 
Ośrodek 
Pomocy 
Społecznej 

Kierownik Kolonowskie 
ul. Księdza 
Czerwionki 39 

Staniszcze Wielkie 
ul. Sienkiewicza 38 

77 461 10 75 
w. 44 

77 461 13 88 794 397 241 ops@ 
kolonowskie.pl 

13. Dominik 
Puszczewicz 

Komisariat 
Policji 

dzielnicowy 
 
 

Zawadzkie 
ul. Dębowa 5 

Zawadzkie 
ul. Nowe Osiedle 2 

77 461 64 77  604 931 506  

14. Sebastian 
Hudzik 

Kanalizacja 
Gminy 
Kolonowskie 
„KGK” 
Kolonowskie 

Prezes Kolonowskie 
ul. Kolejowa 8 

Kolonowskie 
ul. Dzierżonia 1a 

77 461 10 44 604176818 608523749 s.hudzik@kgk. 
kolonowskie.pl 

15. Grzegorz Hurek OSP  
 

Komendant  Staniszcze Wielkie 
ul. J. Sobieskiego 28 

 77 461 13 94 606 728 914  

16. Anna Bogdoł Urząd Miasta             
i Gminy 
Kolonowskie 

Kierownik Kolonowskie 
ul. Kościuszki 
47 

Kolonowskie ul. 
Kościuszki 47 

77 461 11 40 
w. 25 

 500 678 295 sekretariat@ 
kolonowskie.pl 

17. Ewa 
Wiśniewska 
- Wróbel 

Urząd Miasta             
i Gminy 
Kolonowskie 

st. ds. kontroli 
zarządczej 

ul. Księdza 
Czerwionki 39 

Antoniów 
ul. Klonowa 21 

77 461 11 40 
w. 25 

 661 827 370  

18. Kamil Koj Urząd Miasta             
i Gminy 
Kolonowskie 

mł. referent ul. Księdza 
Czerwionki 39 

Staniszcze małe 
ul. Eichendorffa 7 

77 461 11 40 
W.30 

  drogi@kolonowskie
.pl 

mailto:s.hudzik@kgk
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Wykaz  Prezesów OSP  

 

Lp. Nazwa OSP Imię i nazwisko 
Prezesa OSP 

Nr telefonów 
prywatnych 

Adres 

1 Kolonowskie Norbert Smieskol 668 382 805 Kolonowskie 
ul. Polna 6b 

2 Staniszcze Wielkie Andrzej Czok 602 178 260 Staniszcze Wielkie 
ul. Leśna 8 

3 Staniszcze Małe Krzysztof Grobarek   Staniszcze Małe 
ul. Księdza Gajdy 53 
 

4 Spórok 
 

Janusz Wacławczyk 602 156 770 Spórok 
ul. Guznera 37 
 

5 Fosowskie 
 
 

Michał Tarara 600 582 601 Kolonowskie 
ul. 1 Maja 49 
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Wykaz sołtysów gminy Kolonowskie 

 

Lp. Imię i nazwisko   Adres Nr telefonów 
prywatnych 

Uwagi 

 
1. 

 
Janina Urbańczyk 

 
ul. B. Chrobrego 70 
47-175 Spórok 

 
77  461 12 09 
 

 
 

 
2. 

 
Jerzy Kunysz 

 
ul. Leśna 2 
47-113 Staniszcze Małe 

 
77  461 13 04 
 

 

 
3. 
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GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE „KĘDZIERZYN" S.A.  

ul. Mostowa 30A  

 47-220 KĘDZIERZYN-KOŹLE skr. pocztowa 163 

tel. 77 481 20 00                                                                                                      fax 

fax 77 481 29 99 

Dyspozytor Przedsiębiorstwa            tel. 77 481 34 01 (całodobowy)                  

                                                          tel. 77 483 33 24 (całodobowy) 

ZESPÓŁ RATOWNICTWA CHEMICZNEGO 

Centrala                                              tel. 77 481 23 02 (całodobowy)    
                                                            tel. 77 481 33 33 (całodobowy) 
                                                            tel. 77 481 32 27 (całodobowy)                                                     
                                                          bhp@zak.com.pl 
 

Składowiska materiałów niebezpiecznych 
 

Spalarnie odpadów niebezpiecznych 
Spalarnia odpadów medycznych na obszarze Publicznego Samodzielnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej – Wojewódzkiego Centrum Medycznego przy al. W. Witosa 26 w Opolu, 
dzierżawionym przez ECOABC Sp. z o.o. w Bełchatowie.  
 
centrum@wcm.opole.pl 

 

Sekretariat Dyrektora 77 45 20 745, 77 54 13 745 

Kancelaria 77 45 20 124, 77 54 13 124 

Kancelaria - fax 77 45 20 123, 77 54 13 123 

Informacja dla pacjentów 77 45 20 711, 77 54 13 711, 77 45 79 067 

Rejestracja Główna 
77 45 20 111, 77 54 13 111, 77 45 20 150 
77 54 13 150 

 Odpady dopuszczone do spalania: 
- części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej                 
przechowywania 
- inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz 
inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co 
do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi                 
i zwierząt 
- pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych 
- leki cytostatyczne i cytotoksyczne 
- chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 

 
Miejsca zagospodarowania odpadów niebezpiecznych 

- EKOBAU Sp. z o.o., ul. Kępska 3-5 w Opolu – zbieranie, transport, wykorzystanie,                
odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

Kierownik Oddziału w Opolu - mgr inż. Dariusz Kowalewski tel. kom. 600 269 200 
e-mail: d.kowalewski@ekobau.opole.pl 

  tel/fax 77 454 55 78 
 

Na terenie województwa opolskiego nie ma zakładów utylizacyjnych zwierząt padłych                           
i poubojowych odpadów zwierzęcych. Zajmują się tym zakłady utylizacyjne spoza                      
województwa.  
 
 
 

mailto:bhp@zak.com.pl
mailto:centrum@wcm.opole.pl
mailto:d.kowalewski@ekobau.opole.pl
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Wykaz mediów obejmującym swym zasięgiem gminę Kolonowskie. 
 

 
Lp. 
 

 
Wykaz instytucji 

 
Telefon 

 
Uwagi 

1 Radio „Opole” 77 40 13 100 pro_fm@radio.opole.pl 
 

2 Nowa Trybuna Opolska 77 456 70 41 
801 800 129 

nto@nto.pl 
 

3 Radio Doxa 77 456 67 00 radio@doxa.fm 
 

4 Strzelec Opolski 77 463 04 40 
 

redakcja@strzelecopolski.pl 
 

  
WCZK  

Nazwa Adres 

 
Wojewódzkie Centrum 

Zarządzania Kryzysowego 
wzk@opole.uw.gov.pl 

 

Opole 
ul. Piastowska 14 

77 452 47 15 
Telefon ALARMOWY: 987 

Infolinia: 800 163 136 

   
Starostwo 

Nazwa Adres 

Starostwo Powiatowe 
oc@powiatstrzelecki.pl 

 

Strzelce Opolskie 
ul. Jordanowska 2 

77 440 17 00 
Józef Swaczyna 698 846 156 

 
Policja 

Nazwa Adres 

 
Komenda Powiatowa Policji 

komendant.st@op.policja.gov.pl 
 

Strzelce Opolskie 
ul. Piłsudskiego 3 

77 462 19 03 

 
Straż 

Nazwa Adres 

 
Komenda Powiatowa PSP 
strzelcersk@psp.opole.pl 

 

Strzelce Opolskie 
ul. Zakładowa 1 

77 404 99 03 
Wojciech Lisowski 

 
Sanepid  

Nazwa Adres 

Powiatowa Stacja 
Sanitarno – Epidemiologiczna 

psse.strzelceopolskie@pis.gov.pl 
 
 
 

Strzelce Opolskie 
ul. Piłsudskiego 20 

77 440 03 13 
Katarzyna Kanoza  501 723 251 

  
 
 
 
 

mailto:pro_fm@radio.opole.pl
mailto:nto@nto.pl
mailto:redakcja@strzelecopolski.pl
mailto:wzk@opole.uw.gov.pl
mailto:oc@powiatstrzelecki.pl
mailto:komendant.st@op.policja.gov.pl
mailto:strzelcersk@psp.opole.pl
mailto:psse.strzelceopolskie@pis.gov.pl
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Ochrona roślin 

Nazwa Adres 

 
Terenowa Jednostka Państwowej Inspekcji 

Ochrony Roślin                                    i 
Nasiennictwa 

o-strzelce-opolskie@piorin.gov.pl 

Strzelce Opolskie 
ul. Gogolińska 2a 

77 461 38 25 
Rafał Żołnierz 

 
Weterynaria 

Nazwa Adres 

 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii 

piw.strzelce@strzelce.net 
 

Strzelce Opolskie 
ul. 1-go Maja 59 

77 461 45 28 
Antoni Krupnik 691-226-637 

  
Budownictwo 

Nazwa Adres 

 
Powiatowy Inspektor Nadzoru 

Budowlanego 
pinbstrzelceop@op.pl 

 

Strzelce Opolskie 
ul. Gogolińska 2a 

77 462 11 96 
Piotr Hamryszak 512 209 348 
Bogusław Barłóg 602 119 265 

 
Lasy Państwowe 

Nazwa Adres 

Nadleśnictwo Zawadzkie 
zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl 

 

Zawadzkie  
ul. Strzelecka 6 

77 404 96 55 
 

 

Nazwa Adres 

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie 
strzelce@katowice.lasy.gov.pl 

 

Strzelce Opolskie 
ul. Moniuszki 7 

77 461 34 85 
 

 
 
Energetyka 

Nazwa Adres 

Turon Dystrybucja S.A. 
Oddział w Opolu 

Region SN i  nN Strzelce Opolskie 
sławomir.bielesza@tauron-dystrybucja.pl 

Strzelce Opolskie 
ul. Opolska 26 

fax: 77 889 88 02 
Henryk Milewski- 77 889 88 00,kom.: 663 753 115 

Sławomir Bielesza - 77 889 89 72, kom. : 663 576 540 
 

 
 
 
Pogotowie Wodociągowe 

Nazwa  Adres 

Kanalizacja Gminy Kolonowskie 
„KGK” Kolonowskie 

kgk.kolonowskie@onet.pl 
 

Kolonowskie 
ul. Kolejowa 8 
77 461 10 44 

Sebastian Hudzik 
 

  

mailto:o-strzelce-opolskie@piorin.gov.pl
mailto:piw.strzelce@strzelce.net
mailto:pinbstrzelceop@op.pl
mailto:zawadzkie@katowice.lasy.gov.pl
mailto:strzelce@katowice.lasy.gov.pl
mailto:sławomir.bielesza@tauron-dystrybucja.pl
mailto:kgk.kolonowskie@onet.pl
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Zarządcy Dróg 

Drogi Powiatowe 

 
Starostwo Powiatowe 
w Strzelcach Opolskie  
dp@powiatstrzelecki.pl 

 

 
Strzelce Opolskie  
ul. Jordanowska 2 

77 440 17 16 
Dyżurny akcji zimowej 602-297-839 

  
Bezpieczeństwo  

Nazwa  Adres 

Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego  

 

Opole 
ul. Nysy Łużyckiej 23 

77 451 21 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dp@powiatstrzelecki.pl
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3. Procedury reagowania kryzysowego (PRK), określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych. 
 

WYKAZ PROCEDUR REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 
 

Rodzaj zagrożenia Numer procedury Nazwa procedury Strona 

Powodzie (w tym zalania, 
zatopienia  i katastrofalne 
zatopienia) 

PRK – 1 
 

 
Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi 65 

Pożary PRK – 2 
 
Postępowanie podczas pożarów 
 

67 

Huraganowe wiatry/trąby 
powietrzne 

 
PRK – 3 

 

 
Postępowanie podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych 69 

Mrozy i opady śniegu 
 

PRK – 4 
 

 
Postępowanie podczas mrozów i opadów śniegu 
 

71 

Susza i upały 
 

PRK – 5 
 

 
Postępowanie podczas suszy i upałów 73 

Skażenia chemiczno-
ekologiczne 

 
PRK – 6 

 

 
Postępowanie podczas skażenia chemiczno-ekologicznego 75 

Wystąpienie zdarzeń  
radiacyjnych 

 
PRK – 7 

 

 
Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 77 

Zagrożenia epidemiczne                    
i epidemia 

 
PRK – 8 

 

 
Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii 79 

Zagrożenia bezpieczeństwa 
paliwowego i zakłóceń 
w dostawie energii 
elektrycznej i cieplnej, wody i 
gazu 
 

PRK – 9 
Postępowanie podczas zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego i zakłóceń 
w dostawie energii elektrycznej ,gazu  i wody 

81 
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Rodzaj zagrożenia 

 
Numer procedury 

 
Nazwa procedury 

 

 
Strona 

Katastrofy komunikacyjne                 
i budowlane 

PRK – 10 

 
Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej, drogowej                       
i kolejowej 
 

86 

Zagrożenie wystąpienia lub 
wystąpienie choroby zwierząt 

PRK – 11 Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt  89 

Zagrożenie wystąpienia lub 
wystąpienie choroby roślin 

 
PRK – 12 

 
Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin 90 

Zagrożenia  
terrorystyczne 

PRK – 13 Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego 91 

Awaria sieci  
teleinformatycznych 

PRK – 14 Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych 92 

Strajki, zamieszki  
i demonstracje  

PRK – 15 Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji 93 
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PRK – 1 – Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

 
Burmistrz  Kolonowskiego 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z  2013 r. poz. 1166 ). 

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

Art. 31a Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ):  

3. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 19 ust. 1 i 2  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166  ze zm.). 

4. Przesłanie wojewodzie propozycji do składu komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych 
przez klęskę żywiołową – zgodnie z SPO – 12 

Art. 14 ust. 2 i 5  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2  

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

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

3. Ostrzeganie i alarmowanie – zgodnie z SPO – 7 

4. Współpraca z organami pozarządowymi 

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej 

6. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego  
    – zgodnie z SPO – 11 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 19, ust. 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1166 ze zm.). 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym  
    pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych (kredytów). 

1. Art. 2, 7 i 18 
 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
    (Dz.U. 2015 r. poz. 163 ze zm.). 
 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Kolonowskie    

1.Bezpośredni udział w walce z powodzią  
Bezpośredni udział w 
walce z powodzią  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz.191). 
 

 
 

INNE PODMIOTY 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia 
    powodzi  

1. Art. 1 
 

2. Art. 25 ust. 1   

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 603.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz.191). 

 Komenda Powiatowa Policji  
1. Działania Policji podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi  
     

Art. 1  
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 
2015 r. poz. 355 ze zm. ). 
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Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach.   Art. 84 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
2016 r. poz. 290.). 

Powiatowa Stacja  Sanitarno - Epidemiologiczna  
1. Działania Powiatowego Państwowego Inspektoratu Sanitarnego podczas zagrożenia  
    powodziowego lub wystąpienia powodzi  

Art. 1 Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1412). 

Powiatowy Inspektor Weterynarii 
1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt  
 

Art. 3  
Art. 11 ust. 2  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1482). 

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. 

Nadleśnictwo Zawadzkie i Strzelce Opolskie 
1. Monitorowanie sytuacji w lasach. Art. 18 i 35 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2016 
r. poz. 586). 

2. Usuwanie wiatrołomów.   

3. Szacowanie szkód.   
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PRK – 2 – Postępowanie podczas pożarów  

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

 
Burmistrz  Kolonowskiego 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166  ze zm.). 

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

3. Przesłanie wojewodzie propozycji do składu komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych 
przez klęskę żywiołową – zgodnie z SPO – 12 

Art. 14 ust. 2 i 5  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1166 ze zm.). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9  

Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

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

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

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

4. Współpraca z organami pozarządowymi. 

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166  ze zm.). 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1. Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym 
    zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych. 

1. Art. 2, 7 i 18  
 

   
 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
    (Dz.U. z 2015 r. poz. 163). 
 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Kolonowskie 

1. Bezpośredni udział w walce z pożarami 

Art. 1 i 2  
 
Art. 1, 15, 19 i 22  

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o 
stowarzyszeniach  (Dz.U.89.20.104) 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.). 

 

 

INNE PODMIOTY 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas pożarów 1. Art. 1 
 

2. Art. 25 ust. 1 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 603.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.). 

Komenda Powiatowa Policji  
1. Działania Policji podczas pożarów Art. 1 i 6 

Ustawa z dnia  6 kwietnia  1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 355 ze zm. ). 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego   
1. Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas pożarów  
 

Art. 84 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
2016 r. poz. 290). 

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

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1482 ze zm..). 2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych. 

 
TAURON Dystrybucja S.A.  Region  SN i nN Strzelce Opolskie 

1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostaw  
    energii elektrycznej na znacznej części Gminy Kolonowskie .  

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). 

2. Udostępnienie indywidualnego zasilania obiektów wysokiej preferencji. 

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

4.Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytornią Pogotowia Energetycznego a brygadą  
    roboczą, a także z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

5. Zorganizowanie profesjonalnego wykonania podłączeń zapasowych źródeł zasilania.  

6. Zorganizowanie zastępczego zasilania jak największej grupie operatorów  telefonii komórkowej  
    (centrali oraz stacji przekaźnikowych), a także punktów dla ludności z możliwością ładowania  
    telefonów komórkowych w celu podtrzymania systemu informacyjnego i ratownictwa. 

Nadleśnictwo Zawadzkie i Strzelce Opolskie 
1. Prowadzenie monitoringu – dozoru zagrożonego rejonu, z wykorzystaniem systemu wież  
    obserwacyjnych (punktów alarmowo-dyspozycyjnych). 

Art. 18 i 35 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2016 
r. poz. 586). 
 

2. Przekazanie informacji z wież obserwacyjnej (punktów alarmowo-dyspozycyjnych) do  
    właściwego Nadleśnictwa oraz Państwowej Straży Pożarnej 

3. Zorganizowanie działań obserwacyjno-gaśniczych, z wykorzystaniem wyczarterowanych  
    samolotów. 

4.  Współdziałanie z podmiotami biorącymi udział w gaszeniu pożarów. 
5. Utrzymywanie łączności z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego 
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PRK – 3 – Postępowanie podczas huraganu 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

 
Burmistrz  Kolonowskiego 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166  ze zm.). 

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

3. Przesłanie wojewodzie propozycji do składu komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych 
przez klęskę żywiołową – zgodnie z SPO – 12 

Art. 14 ust. 2 i 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

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

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

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

4. Współpraca z organami pozarządowymi. 

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego  

1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.) 
 

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym 
    zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych. 

1. Art. 2, 7 i 18 
   
 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
    (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm. ). 
 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Kolonowskie  

Bezpośredni udział w AR 

Art. 1 i 2  
 
Art. 1, 15, 19 i 22  

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o 
stowarzyszeniach  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923) 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 ze zm..). 

 
INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych  
 

1. Art. 1 
 

2. Art. 25 ust. 1 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.). 

Komenda Powiatowa Policji  
1. Działania Policji podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych 
    

Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia 6 kwietnia  1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 355 ze zm. ). 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
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1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach. Art. 84 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
2016 r. poz.290). 

 
Nadleśnictwo Zawadzkie i Strzelce Opolskie 

1. Monitorowanie sytuacji w lasach. 

Art. 18 i 35 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2016 
r. poz. 586). 

2. Usuwanie wiatrołomów. 

3. Szacowanie szkód. 

TAURON Dystrybucja S.A.  Region  SN i nN Strzelce Opolskie 
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostaw  
    energii elektrycznej na znacznej części Gminy Kolonowskie. 

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z  2006 r. nr 89 poz. 625). 

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

3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytornią Pogotowia Energetycznego a brygadą  
    roboczą, a także z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

4. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych  źródeł zasilania. 
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PRK – 4 – Postępowanie podczas mrozów i opadów śniegu 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

 
Burmistrz  Kolonowskiego 

  1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 

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

3. Przesłanie wojewodzie propozycji do składu komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych 
przez klęskę żywiołową – zgodnie z SPO – 12 Art. 14 ust. 2 i 5  

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

 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

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

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

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

4. Koordynacja działań ratowniczych organizacji pozarządowych. 

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8  Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.  ). 

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w rolnictwie.   

 
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Kolonowskie 

Bezpośredni udział w AR 

Art. 1 i 2  
 
Art. 1, 15, 19 i 22  

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o stowarzyszeniach  
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1923) 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191). 
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

1. Koordynowanie  zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym  
    pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych. 

1. Art. 2, 7 i 18 
 
 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
    (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm..). 
 

 
 

INNE PODMIOTY 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas mrozów i opadów śniegu 1. Art. 1 
 

2. Art. 25 ust. 1 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 603). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.). 



Plan Zarządzania Kryzysowego 

72 

 

Komenda Powiatowa Policji 
1. Działania Policji podczas mrozów i opadów śniegu .  Art. 1 i 6 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 355 ). 

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

Art. 84 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
2016 r. poz. 290). 

 
 

Zarządcy dróg 
1. Monitorowanie sytuacji na drogach. 

Art. 20 
 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
   (Dz.U. z 2015 r. poz. 460). 

2. Udrażnianie dróg. 

3. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach. 

4. Wyznaczanie objazdów. 

  
TAURON Dystrybucja S.A.  Region SN i nN Strzelce Opolskie 

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

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.). 

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

3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytornią Pogotowia Energetycznego a brygadą  
    roboczą, a także z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

4. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł zasilania 
    w obiektach preferencyjnych.  

Nadleśnictwo Zawadzkie i Strzelce Opolskie 

1. Monitorowanie sytuacji w lasach. 

Art. 18 i 35 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2016 r. 
poz. 586). 

2. Usuwanie śniegołomów. 

3. Szacowanie szkód. 
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PRK – 5 – Postępowanie podczas suszy i upałów 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

 
Burmistrz  Kolonowskiego 

  1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.). 

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

3. Przesłanie wojewodzie propozycji do składu komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych 
przez klęskę żywiołową – zgodnie z SPO – 12 

Art. 14 ust. 2 i 5  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.). 

 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

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

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

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

4. Koordynacja działań ratowniczych organizacji pozarządowych. 

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 
 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1.Koordynowanie  zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym  
    pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych. 

1. Art. 2, 7 i 18  
 

 
 
 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
    (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). 
 

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w rolnictwie.   

  

  

INNE PODMIOTY 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

1. Działanie Państwowej Straży Pożarnej podczas suszy i upałów 

1. Art. 1 
 

2. Art. 25 ust. 1 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 603). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.). 

Komenda Powiatowa Policji 
1. Działania Policji podczas suszy i upałów  Art. 1 i 6 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990  r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. 
,poz. 355 ). 
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Powiatowa Stacja – Sanitarno – Epidemiologiczna  
1. Działanie Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego podczas suszy i upałów  
 

Art. 1 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U z 2015 r. poz. 1412). 

 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii  

1. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej i bezpieczeństwa produktów pochodzenia 
    zwierzęcego. 

Art. 3  
Art. 11 ust. 2 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1482). 

2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych. 

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

4. Przekazywanie informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji. 

Jednostka Terenowa Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa  
1. Działanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa podczas zagrożenia  
    wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin  

Art. 79 
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. z 
2016 r. poz. 17). 

 

Zarządcy poszczególnych rodzajów dróg 
1. Monitorowanie sytuacji na drogach. 

 
 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
   (Dz.U. z 2015 r. poz. 460). 

2. Informowanie społeczeństwa o sytuacji i utrudnieniach na drogach 

3. Naprawa uszkodzonych dróg  

„KGK” Sp. z o.o.  
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostaw  
    wody. 

Art. 3, 5 i 6 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2015 
r. poz. 139.) 

2. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytornią Pogotowia Wodno-Kanalizacyjnego 
    a Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

3. Przeprowadzenie oceny potrzeb uruchomienia dodatkowych (zapasowych) źródeł w zakresie  
    dostaw i dystrybucji wody. 

4. Uruchomienie dodatkowych źródeł dostawczych wody. 

Nadleśnictwo Zawadzkie i Strzelce Opolskie 

1. Monitorowanie sytuacji w lasach. 
Art. 18 i 35 

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach  
(Dz.U. z 2016 r., poz. 586) 
 

2. Szacowanie szkód. 
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PRK – 6 – Postępowanie podczas skażenia chemiczno-ekologicznego 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

 
Burmistrz  Kolonowskiego 

  1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 

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

3. Wnioskowanie do  Wojewody (za pośrednictwem lekarza koordynatora ratownictwa medycznego) 
o podwyższenie stanu gotowości zakładów opieki zdrowotnej) 

Art. 30 
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 757). 

4. Podjęcie działań określonych w „Planie przygotowań podmiotów  leczniczych  Gminy 
Kolonowskie na potrzeby obronne państwa”  

  

 
 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

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

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

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

4. Współpraca z organami pozarządowymi. 

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

6. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11 

 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166  ze zm.). 
 

 
 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Kolonowskie 

Bezpośredni udział w AR 

Art. 1 i 2  
 
Art. 1, 15, 19 i 22  

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o 
stowarzyszeniach  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923) 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz.191). 
 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1.Koordynowanie  zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym  
    pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych. 
 

1. Art. 2, 7 i 18 
 

2. § 19 
 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
    (Dz.U. z 2015 r. poz. 163). 
2. Regulamin Organizacyjny Opolskiego Urzędu  
    Wojewódzkiego w Opolu. 
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INNE PODMIOTY 
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas skażenia chemiczno-ekologicznego 
   

1. Art. 1 
 

2. Art. 25 ust. 1 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 603). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191.). 

Komenda Powiatowa Policji 
1. Działania Policji podczas skażenia chemiczno-ekologicznego  Art. 1 i 6 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. . o Policji (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 355 ze zm. ). 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Art. 14, ust. 1 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1482 ze zm.). 

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. 

Powiatowa Stacja  Sanitarno - Epidemiologiczna  
1. Działanie Państwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego podczas skażenia chemiczno-
ekologicznego 
 

Art. 1 
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412). 
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PRK – 7 – Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych   

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

 
Burmistrz  Kolonowskiego 

  1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 

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

3. Wnioskowanie do  Wojewody (za pośrednictwem lekarza koordynatora ratownictwa 
medycznego) o podwyższenie stanu gotowości zakładów opieki zdrowotnej) 

Art. 14 ust. 2 pkt 4           
w związku z ust. 5 

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

4. Wnioskowanie do wojewody o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej – zgodnie z SPO – 23 Art. 5 ust 1  
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski 
żywiołowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 333 ze zm.). 

5. Wprowadzenie działań interwencyjnych na obszarze gminy – zgodnie z poleceniami Wojewody  
Art. 84 ust. 1,  
art. 89, ust. 1 oraz 
art. 90, 91 i 91a 

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1512). 

6. Podjęcie działań określonych w „Planie przygotowań podmiotów  leczniczych  Gminy 
Kolonowskie na potrzeby obronne państwa” 

  

  
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

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

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

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

4. Współpraca z organami pozarządowymi. 

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

6. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC – zgodnie z SPO – 11   

   
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 

 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym  
    pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych. 

1. Art. 2, 7 i 18 
 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
    (Dz.U. z 2015 r. poz. 163.). 
 
 
 

  
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu Gminy Kolonowskie 
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Bezpośredni udział w AR 

Art. 1 i 2  
 
Art. 1, 15, 19 i 22  

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o 
stowarzyszeniach  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923) 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191). 
 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych 
 

1. Art. 1 
 

2. Art. 25 ust. 1 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 603). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191). 

Komenda Powiatowa Policji  
1. Działania Policji podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych  Art. 1 i 6 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. r. o Policji (Dz.U. z 2015 
r. poz. 355 ze zm. ). 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
1. Koordynowanie wsparcia ewakuacji zwierząt dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Art. 14, ust. 1 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1412). 2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych. 

3. Kontrola żywności pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt na zgodność  
    z maksymalnymi dozwolonymi poziomami skażeń promieniotwórczych. 

§ 2  

 

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

Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie 
1. Wykonywanie zadań związanych z oceną sytuacji radiacyjnej kraju w warunkach normalnych  
    i w sytuacji zdarzeń radiacyjnych oraz przekazywanie właściwym organom i ludności informacji 
    o tej sytuacji. 

Art. 110,  

pkt 4, 6 i 7  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (Dz.U. 
z 2014 r. poz. 1512).  
 

2. Prowadzenie działań związanych z informacją społeczną, edukacją i popularyzacją, w tym 
przekazywanie ludności informacji na temat promieniowania jonizującego i jego oddziaływania 
na zdrowie człowieka i na środowisko oraz o możliwych do zastosowania środkach w przypadku 
zdarzeń radiacyjnych. 

3. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w sprawach związanych  
    z bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. 

Centrum do Spraw Zdarzeń Radiacyjnych 
1. Monitorowanie sytuacji radiacyjnej w kraju. 

Art. 72 
2. Nadzór ekspercki nad podejmowanymi działaniami. 
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PRK – 8 – Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

 
Burmistrz  Kolonowskiego 

  1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.). 

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

3. Wnioskowanie do  Wojewody (za pośrednictwem lekarza koordynatora ratownictwa 
medycznego) o podwyższenie stanu gotowości zakładów opieki zdrowotnej 

Art. 30 
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 757). 

4. Wprowadzenie działań interwencyjnych na obszarze gminy – zgodnie z polecaniem Wojewody  
„ Wojewódzkim Planem Działania na Wypadek Epidemii” 

Art. 44 
Art. 46 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 
2013 r. poz. 947). 

5. Podjęcie działań określonych w „Planie przygotowań podmiotów  leczniczych  Gminy 
Kolonowskie na potrzeby obronne państwa” 

  

 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.  ). 

 
Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej 

1. Realizacja zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym  
    pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych. 
 

1. Art. 2, 7 i 18   
 

2. § 19      
 

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  
    (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.). 
2. Regulamin Organizacyjny Opolskiego Urzędu  
    Wojewódzkiego w Opolu. 

 
Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Kolonowskie 

Bezpośredni udział w AR 

Art. 1 i 2  
 
Art. 1, 15, 19 i 22  

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o 
stowarzyszeniach  (Dz.U. z  2015 r. poz.1923) 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.). 

  

 
INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa  Państwowej Straży Pożarnej 
1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii 
 

1. Art. 1 
 

2. Art. 25 ust. 1 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 603.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191). 
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Komenda Powiatowa  Policji 

1. Działania Policji podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii  Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 
2015 r., poz. 355). 

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego podczas zagrożenia 
epidemicznego i epidemii , a w tym m.in.: 

1.  Art. 1 
1.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  
    Sanitarnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1412). 

 
1) Wprowadzenie obowiązkowych szczepień podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub 
    epidemii  

Art. 46 
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 
2013 r., poz. 947).  

2) Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji. 
     

 
INNE PODMIOTY 

Zarządcy dróg 
1. Monitorowanie sytuacji na drogach i autostradach – przekazywanie informacji do  
    Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o sytuacji. Art. 20 

 

   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
   (Dz.U. z 2015 r., poz. 460). 2. Typowanie możliwych objazdów stref dotkniętych epidemią, przygotowanie oznakowania. 

3. Zabezpieczanie, we współdziałaniu z Policja, przejezdności na drogach i autostradach. 
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PRK – 9.1 – Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

  Burmistrz  Kolonowskiego 

  1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166  ze zm.). 

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

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

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

2. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

3. Współpraca z organami pozarządowymi. 

4. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 
   

 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 

 

INNE PODMIOTY 
Komenda Powiatowa Policji 

Działania Policji podczas zakłóceń w dostawach energii  Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990  r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 355 ). 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zakłóceń w dostawach energii  
    

1. Art. 1 
 

2. Art. 25 ust. 1 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 603). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191). 

TAURON Dystrybucja S.A.  Region SN i nN Strzelce Opolskie 
 
Działanie podczas zakłóceń w dostawach energii 

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1059). 
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PRK – 9.2 – Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach paliwa  

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Burmistrz Kolonowskiego 

  1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.). 

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

3. Wydawanie w imieniu Wojewody blankietów upoważnień do zakupu paliw  § 1 
Porozumienie z dnia 03.08.2009r pomiędzy Wojewodą 
Opolskim a Gminą Kolonowskie (Dziennik Urzędowy 
Województwa Opolskiego Nr 10) 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

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

2. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

3. Współpraca z organami pozarządowymi. 

4. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą  SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.). 
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PRK – 9.3 – Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach gazu  

Zadania 
Uprawnienia               
wynikające                      

z przepisów  prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Burmistrz Kolonowskiego 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  zgodnie z SPO – 8     Art. 19, ust. 4 i 5   Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1166 ze zm.  ). 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 19, ust. 4   

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3     Art. 20,ust.1 i 2 w zw. 
z art. 19 ust. 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166  ze zm.). 2. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9     

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 19 ust. 5 pkt 2 
 

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

INNE PODMIOTY 
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  
1. Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zakłóceń w dostawach gazu – w przypadku  
    WYBUCHU GAZU – zgodnie z PZK –3   

1. Art. 1   
 

2. Art. 25 ust. 1   

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 603.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz. U. z  2016r. poz. 191.). 

Komenda Powiatowa Policji  
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostawach gazu  

Art. 1 i 6    
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.  r. o Policji (Dz.U. z 2015 
r. poz. 355 ). 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
W PRZYPADKU WYBUCHU GAZU: 

  

Art. 84   
 
 

 
 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.z 
2016 r. poz. 290.). 
 
 

1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych.  

2. Ocena stanu technicznego uszkodzonych budynków. 

3.Ocena stanu technicznego uszkodzonych obiektów infrastruktury.    
 

 
Spółka Gazownictwa „Anco” z o.o. Jarocin 

 
1. Działanie Spółki Gazowniczej „Anco” Sp. z o.o. Oddział w  Jarocinie  podczas zakłóceń                     
w dostawach gazu  

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

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. z 2012 r. poz. 290.). 
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PRK – 9.4 – Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii cieplnej – nie dotyczy Gminy Kolonowskie 
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PRK – 9.5 – Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody  

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Burmistrz  Kolonowskiego 

  1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 
 

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

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

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

2. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

3. Współpraca z organami pozarządowymi. 

4. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Kolonowskie 

Pomoc w dostawach wody  

Art. 1 i 2  
 
Art. 1, 15, 19 i 22  

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o 
stowarzyszeniach  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923) 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191). 

 
INNE PODMIOTY 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

Badanie stanu jakości wody Art. 1  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz.U. z  2015 r. poz. 1412). 

„KGK” Kolonowskie Sp. z o.o. 

Realizacja zadań zgodnie z posiadanymi planami.     Art. 3, 5 i 6 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 139) 
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PRK – 10.1 – Postępowanie podczas katastrofy budowlanej 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Burmistrz  Kolonowskiego 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.  Art. 19 ust. 1 i 2  

3. Wnioskowanie do  Wojewody (za pośrednictwem lekarza koordynatora ratownictwa 
medycznego) o podwyższenie stanu gotowości zakładów opieki zdrowotnej 

Art. 30 
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 757). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

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

2. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

3. Współpraca z organami pozarządowymi. 

4. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.  ). 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Kolonowskie 

Bezpośredni udział w AR 

Art. 1 i 2  
 
Art. 1, 15, 19 i 22  

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o 
stowarzyszeniach  (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923) 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191). 

 

INNE PODMIOTY 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas katastrofy budowlanej  
    

1. Art. 1 
 

2. Art. 25 ust. 1 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 603.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191). 

Komenda Powiatowa Policji 
Działania Policji podczas katastrofy budowlanej  Art. 1 i 6 

Ustawa z dnia 6 kwietnia  r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. poz. 
355 ze zm. ). 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
Działania podczas katastrofy budowlanej  

Art. 84 ust. 1 
Ustawa z dni 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
2016 r. poz. 290.) 
 

W PRZYPADKU KATASTROFY BUDOWLANEJ, W WYNIKU KTÓREJ NASTAPIĄ ZAKŁÓCENIA W DOSTAWACH ENERGII , GAZU ,WODY  

TAURON Dystrybucja S.A.  Region SN i nN Strzelce Opolskie 
Działanie podczas zakłóceń  w dostawach energii Art. 4 ust. 1  

i 9c ust. 2 

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
(Dz.U. Z 2012 R. POZ. 290). 
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PRK – 10.2 – Postępowanie podczas katastrofy drogowej   

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

 
Burmistrz  Kolonowskiego 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ZE Z.). 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.  Art. 19 ust. 1 i 2  

3. Wnioskowanie do  Wojewody (za pośrednictwem lekarza koordynatora ratownictwa 
medycznego) o podwyższenie stanu gotowości zakładów opieki zdrowotnej 

Art. 30 
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz.U. Z 2013 R. POZ. 757). 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

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

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

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

4. Współpraca z organami pozarządowymi. 

5. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.  ). 

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Kolonowskie 

Bezpośredni udział w AR 

Art. 1 i 2  
 
Art. 1, 15, 19 i 22  

1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. prawo o 
stowarzyszeniach  (Dz.U. z 2015 r. poz. 460) 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 ze zm..). 

INNE PODMIOTY 
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas katastrofy drogowej 
    

1. Art. 1 
 

2. Art. 25 ust. 1 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 603). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.). 

Komenda Powiatowa Policji 
Działania Policji podczas katastrofy drogowej  Art. 1 i 6 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.. o Policji (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 355 ze zm. ). 
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PRK – 10.3 – Postępowanie podczas katastrofy kolejowej 

Zadania 
Uprawnienia           
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Burmistrz Kolonowskiego 

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

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

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. Art. 19, ust. 4   

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

Art. 19, ust. 2, pkt 1   

Gminne Centrum Zrządzania Kryzysowego 

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

Art. 20,ust.1 i 2 w zw.  

z art.19, ust. 2   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166  ze zm.). 

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

3. Działanie centrum po otrzymaniu informacji o poważnej katastrofie drogowo-kolejowej 
    – zgodnie z SPO – 9 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 19, ust. 5 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 

INNE PODMIOTY 
 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

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

 

1. Art. 1   
 

2. Art. 25 ust. 1  

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 603). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191.). 

    

Komenda Powiatowa Policji  
1. Działania Policji podczas katastrofy kolejowej – zgodnie z PZK – 4     

Art. 1 i 6    
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 355 ze zm. ). 

Zarząd Dróg Powiatowych   

1. Działanie  Zarządu Dróg Powiatowych podczas katastrofy kolejowej 
1. Art. 20   
 
 
 

    Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  
    (Dz.U. z 2015 r. poz. 460.). 
 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  
1. Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy kolejowej . 
 

Art. 84 ust 1 
 Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
  (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu  
1. Działanie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w czasie  katastrofy kolejowej .     
 

Art. 5 ust. 5   
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz.U. z 2015 poz. 1297.). 
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PRK – 11 – Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Burmistrz Kolonowskiego 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013  r. poz. 1166  ze zm.) 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.  Art. 19 ust. 1 i 2  

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

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

2. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

3. Współpraca z organami pozarządowymi. 

4. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. . 

 
 

INNE PODMIOTY 
Komenda Powiatowa Policji 

Działania Policji podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. r. o Policji (Dz.U. z 2015 
r. poz. 355 ze zm. ). 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
Działanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podczas zagrożenia wystąpieniem lub 
wystąpienia choroby zwierząt  

Art. 14 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1482 ze zm.) 

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna  

Działania Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego podczas zagrożenia 
wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt  

1. Art.1  
 

 
1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji  
    Sanitarnej (Dz.U z 2015 r. Nr 212, poz..1412). 

Nadleśnictwo Zawadzkie i Strzelce Opolskie 
Działania Nadleśnictwa podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt 

Art. 18 i 35 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2016 
r. poz. 586). 
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PRK – 12 – Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Burmistrz Kolonowskiego 

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

Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 

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

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

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

2. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

3. Współpraca z organami pozarządowymi. 

4. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej. 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 

 
 

INNE PODMIOTY 
Terenowa jednostka Wojewódzkiego Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

Działanie Terenowej Jednostki Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
podczas zagrożenia  
 wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin  

Art. 79 
Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 17). 

Komenda Powiatowa Policji  
Działania policji podczas zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby roślin  Art. 1 i 6 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990  r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 355 ze zm. ). 

Nadleśnictwo Zawadzkie i Strzelce Opolskie 
Działania Nadleśnictwa podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby roślin  

Art. 18 i 35 
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z z 
2016 r. poz. 586. 
 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii 
Działanie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podczas zagrożenia wystąpieniem lub 
wystąpienia choroby roślin 

Art. 14 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji 
Weterynaryjnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1482 ze zm.) 
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PRK – 13 – Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego  

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Burmistrz Kolonowskiego 
1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8  

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

Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.  ).  Art. 19 ust. 1 i 2  

3. Wnioskowanie do  Wojewody (za pośrednictwem lekarza koordynatora ratownictwa 
medycznego) o podwyższenie stanu gotowości zakładów opieki zdrowotnej 

Art. 30 
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 757). 
 

   

Podjęcie działań podczas wprowadzenia (zmiany, odwołania) stopni alarmowych na wypadek 
zagrożenia atakiem o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym – zgodnie z SPO - 42 

1. Art. 23 ust. 1 
  
2. § 4 ust 1 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.). 
 
2. Zarządzenia Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 
października 2011 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i 
procedur systemu zarządzania  

 
Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

 Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

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

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

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

4. Współpraca z organami pozarządowymi. 

 
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r.  poz. 1166 ze zm.). 

INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 

Działania Państwowej Straży Pożarnej podczas zagrożenia terrorystycznego 

1. Art. 1 
 

2. Art. 25 ust. 1 

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży 
    Pożarnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 603.). 
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
    przeciwpożarowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 191 ze zm..). 

Komenda Powiatowa Policji 
Działania Policji podczas zagrożenia terrorystycznego Art. 1 i 6 

Ustawa z dnia z dnia 6  kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 
2015 r. poz. 355 ze zm. ). 

ABW w Opolu  

Działania ABW podczas zagrożenia terrorystycznego Art. 19 ust. 2 pkt. 5a  
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166  ze zm.). 
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PRK – 14 – Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Burmistrz Kolonowskiego 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.  Art. 19 ust. 1 i 2  

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

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

Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

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

2. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

3. Współpraca z organami pozarządowymi. 

4. Współpraca z operatorami telefonii stacjonarnej i komórkowej  

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166  ze zm.). 

Administrator systemów informatycznych 
 

Działanie podczas awarii sieci teleinformatycznych 
 

 Regulamin Organizacyjny UG 
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PRK – 15 – Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji 

Zadania 
Uprawnienia 
wynikające                            

z przepisów prawa 

 
Podstawa prawna 

 

Burmistrz Kolonowskiego 

1. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z SPO – 8 Art. 20 ust. 1 pkt 1  Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego.  Art. 19 ust. 1 i 2  

3. Prowadzenie negocjacji i rozmów. Art. 8 
Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 295) 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

1. Informowanie ludności o zagrożeniach – zgodnie z SPO – 3 Art. 20 ust. 2  
Art. 16 ust 2 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 2. Działanie Centrum w przypadku różnych zdarzeń – zgodnie z SPO – 9 

 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 

Działanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego – zgodnie z procedurą SPO – 8 Art. 19, ust. 5   
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm. ). 

 
INNE PODMIOTY 

Komenda Powiatowa Policji 

Działania Policji podczas strajków, zamieszek i demonstracji Art. 1 i 6 
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990  r. o Policji (Dz.U. z 2015 r. 
poz. 355 ze zm. ). 
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WYKAZ 
standardowych procedur operacyjnych (SPO)  

 

L.p. 
 

Numer procedury 
 

Nazwa procedury 
 

Uwagi 
 

Strona 

 

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 
 
 1. SPO – 1  

 
Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności - - 

2. SPO – 2 
 

Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym - - 

3. SPO – 3 

 
Informowanie ludności o zagrożeniach  97-98 

4. SPO – 4 Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych 
wydanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, ministra kierującego 
działem administracji rządowej, wojewodę i aktów prawa miejscowego 

- - 

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

- - 

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

 99-100 

7. SPO – 7 
 

Ostrzeganie i alarmowanie ludności  101-

102 

8. SPO – 9 
 

Działanie centrum zarządzania kryzysowego  105 -

106 

9. SPO – 9A Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia               
hydrologiczno-meteorologicznego – intensywne opady deszczu, zagrożenie powodziowe, 
roztopy 

 

10. SPO – 9B Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia                  
hydrologiczno-meteorologicznego – silne burze, silne wiatry, zawieje, zamiecie śnieżne 

 

11. SPO – 9C Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu ostrzeżenia                
hydrologiczno-meteorologicznego – upały, silne mrozy 

 

12. SPO – 9D Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o poważnej awarii 
przemysłowej 

 

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

 

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

 

15. SPO – 9G Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o zamachu 
terrorystycznym 
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16. SPO – 9H Działanie centrum zarządzania kryzysowego po otrzymaniu informacji o zdarzeniu 
radiacyjnym 

 

17. SPO – 9I 
 

Działanie centrum zarządzania kryzysowego w przypadku różnych zdarzeń  

18. SPO – 9J Działanie centrum zarządzania kryzysowego w ramach krajowego systemu wykrywania 
skażeń i alarmowania 

 

 

Komórka organizacyjna właściwa do spraw zarządzania kryzysowego urzędu Gminy  
 

 
1. 

 

SPO – 11 
 

Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego 
 107 -

108  

2. SPO – 12 
 

Ocenianie i dokumentowanie szkód   109– 

110  

3. SPO – 13 Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu 
nadzwyczajnego wolności, oraz praw człowieka i obywatela 

- - 

4. SPO – 14 Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej 
akcji społecznej 

- - 

5. 
 

SPO – 16 Wprowadzanie działań interwencyjnych - - 

6. 
 

SPO – 17 Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych - - 

7. 
 

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

8. 
 

SPO – 21 Wnioskowanie o wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych - - 

9. SPO – 22 Koordynowanie wsparcia ewakuacji jednostek samorządu terytorialnego                  niższego 
szczebla 

- - 

10. SPO – 23 Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej  111 –

112 
 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 
 

 

1. 
 

SPO – 8 
 

Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego 
 103 – 

104  
 

Inne podmioty 
 

 
1. 

 

SPO – 10 
 

Działanie wojewódzkiej drużyny wykrywania zdarzeń radiacyjnych 
- - 

2. SPO – 15 Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem 
epidemii 

- - 

 

3. SPO – 18 Opracowywanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na 
obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela 

- - 
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4. SPO – 19 
 

Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych - - 

5. SPO – 24 Opracowywanie rozporządzenia wojewody, w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego 
tylko na obszarze województwa 

- - 

6. SPO – 25 
 

Ogłaszanie przez wojewodę stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii - - 

7. SPO – 26 Wprowadzanie obowiązkowych szczepień podczas stanu epidemii lub                 zagrożenia 
epidemicznego 

- - 

8. SPO – 27 
 

Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem                 logistycznym - - 

9. SPO – 28 
 

Podwyższanie gotowości działania w szpitalach - - 

10. SPO – 29 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa                   
Medycznego w sytuacjach kryzysowych 

- - 

11. SPO – 30 Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa               
Medycznego w przypadku strajku pracowników systemu 

- - 

12. SPO – 31 Opracowywanie wniosku do ministra gospodarki w sprawie zwiększenia                  dostaw 
paliwa 

- - 

13. SPO – 32 
 

Uruchamianie planu rozdziału paliw i nadzorowanie jego dystrybucji - - 

14. SPO – 33 
 

Udzielanie pomocy turystom w powrocie do kraju - - 

15. SPO – 34 Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie             
pełnomocnika do kierowania działaniami 

- - 

16. SPO – 35 Koordynowanie i kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej                                    
i samorządowej 

- - 

17. SPO – 36 Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie 
komisarza rządowego 

- - 

18. SPO – 37 Ograniczanie działalności edukacyjnej w drodze rozporządzenia, poprzez okresowe 
zawieszanie działań dydaktycznych 

- - 

19. SPO – 38 
 

Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia osób na wniosek organów - - 

20. SPO – 39 
 

Wprowadzanie cenzury - - 

21. SPO – 40 
 

Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem - - 

22. SPO – 41 
 

Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych - - 

23. SPO - 42 Wprowadzanie, zmiana i odwołanie stopni alarmowych - 113 - 

129 
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SPO – 3 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
INFORMOWANIE LUDNOŚCI O ZAGROŻENIACH 

 

Podmiot 
opracowujący 

Pracownik ds. 
zarządzania  

kryzysowego 

 
 
 
I.      Cel procedury 
  Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Burmistrz/ GZZK / GCZK 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Potrzeba przekazania 
informacji dla ludności                   
w związku z zaistnieniem 
lub możliwością zaistnienia  
zagrożenia. 

 
Poinformowanie 
ludności. 

 
 
 

 
Art. 14 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym                  
(Dz.U. z  2013 r. poz.  1166 ze zm.) 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego 
poprzez wymianę informacji z elementami Wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania.   GCZK 

2. Przyjęcie, weryfikacja i przygotowanie informacji. 

3. Informowanie ludności o rodzaju zagrożenia, czasie jego powstania i sposobach postępowania: 
1) za pomocą syren elektronicznych (komunikaty głosowe), 
2) za pomocą mediów (prasa, telewizja, radio)  , 
3) za pomocą administratorów zasobów mieszkaniowych , 
4) umieszczanie informacji na stronie internetowej i przesyłanie wiadomości e-mail, 
5) rozpowszechnianie ulotek i obwieszczeń za pośrednictwem sołtysów i parafii, 
6) urządzenia głosowe zainstalowane na samochodach policyjnych i straży pożarnej  , 
7) uruchomienie infolinii dla mieszkańców , 
8) powiadamianie SMS 

GCZK  
GZZK 
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SPO – 6 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE O ZAGROŻENIACH  WYNIKAJĄCYCH 

ZE ZJAWISK  HYDROMETEOROLOGICZNYCH 

Podmiot 
opracowujący 

Pracownik ds. 
zarządzania  

kryzysowego 

  
 
I.      Cel procedury 
          Określenie zasad ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych. 
  
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

   Burmistrz,  GZZK   
  
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Potrzeba przekazania 
informacji dla ludności              
w związku z zaistnieniem 
lub możliwością zaistnienia 
zagrożenia. 

 
Ostrzeżenie lub 
zaalarmowanie 
ludności. 

 
Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 1166 ze zm.); 
§ 3, pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, 
powiatów i gmin (Dz.U.02.96.850); 
§ 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie 
systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach 
(Dz.U.06.191.1415). 
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IV. Opis postępowania   
  

 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1. Ocena występujących zagrożeń wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych mogących mieć 

wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń. 

Burmistrz poprzez GCZK/GZZK 

 2.   Ustalenie obszarów zagrożonych na terenie gminy, w których niezbędne jest natychmiastowe  
 ostrzeganie i alarmowanie. 

 
Burmistrz poprzez GCZK/GZZK 

 3.   Opracowanie trybu ostrzegania i alarmowania oraz treści ostrzeżenia/alarmu, ze szczególnym  
 uwzględnieniem unikania niepotrzebnej paniki. 

GCZK/GZZK 

 4.   Uruchomienie syren alarmowych OSP na obszarach zagrożonych, nadanie komunikatów poprzez 
 nagłośnienie w samochodach strażackich OSP. 

GCZK/GZZK  
poprzez OSP z terenu gminy,  
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SPO – 7 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
OSTRZEGANIE I ALARMOWANIE LUDNOŚCI 

 

Podmiot 
opracowujący 

Pracownik ds. 
zarządzania 

kryzysowego 

 
 
I.      Cel procedury 

           Określenie sposobu przekazywania informacji dla ludności w sytuacjach kryzysowych lub w sytuacjach możliwości ich wystąpienia 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Burmistrz / GZZK / GCZK  
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Potrzeba przekazania 
informacji dla ludności              
w związku z zaistnieniem 
lub możliwością zaistnienia 
zagrożenia. 

 
Ostrzeżenie lub 
zaalarmowanie 
ludności. 

 
Art. 19, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym           
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.); 
§ 3, pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa OCK, szefów obrony cywilnej województw, 
powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96 ,poz. 850); 
§ 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie 
systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. 
,poz. 96). 

 

 
 



Plan Zarządzania Kryzysowego 

102 

 

 
 
IV. Opis postępowania   
 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
1.   Monitorowanie, analizowanie i prognozowanie bezpieczeństwa ludności i środowiska naturalnego. 

GCZK 

2. Ostrzeganie: 
1) otrzymanie informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu ludności 

lub środowisku oraz jej analiza i potwierdzenie. 
2) sprawdzenie syren alarmowych; 
3) przekazanie informacji o konieczności ostrzeżenia ludności Burmistrzowi– poprzez pracownika ds. 

zarządzania kryzysowego; 
4) podjęcie decyzji przez Burmistrza o ostrzeżeniu ludności; 
5) przygotowanie komunikatów ostrzegawczych; 
6) ostrzeżenie ludności ,przekazanie zasad postępowania w danej sytuacji 

 

Burmistrz 
GCZK 
pracownik ds. zarządzania 
kryzysowego 

3. Alarmowanie: 
1) otrzymanie informacji o zdarzeniu zagrażającym życiu i zdrowiu ludności lub środowisku, jej analiza 

oraz potwierdzenie; 
2) przekazanie informacji Burmistrzowi (w przypadku braku możliwości kontaktu z Burmistrzem                                         

– pracownikowi ds. zarządzania kryzysowego) 
3) podjęcie decyzji o zaalarmowaniu ludności; 
4) zaalarmowanie ludności o grożącym niebezpieczeństwie oraz przekazanie zasad postępowania; 
5) przekazanie komunikatu odwołującego zagrożenie. 

 

Burmistrz 
GCZK 
pracownik ds. zarządzania 
kryzysowego 

        
       Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach  
       i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań. 
 

       Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na  
       danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o innym zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania. 
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SPO – 8 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
URUCHAMIANIE I DZIAŁANIE 

ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 
 

Podmiot 
opracowujący 

Pracownik ds. 
zarządzania  

kryzysowego 

 
 
 
I.      Cel procedury 
         Określenie sposobu organizacji pracy i działania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (GZZK) w czasie wystąpienia 
            sytuacji kryzysowych. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Burmistrz/ członkowie GZZK / pracownik ds. zarządzania kryzysowego/ Stały Dyżur  
 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Powstanie zdarzenia 
wymagającego 
uruchomienia GZZK. 
 

 
Zlikwidowanie 
zagrożenia i jego 
skutków. 

 
Art. 19 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 
1166  ze zm..); 
Zarządzenie Nr  Or. 0050.10.2016 Burmistrza Kolonowskiego z dnia 25 .01.2016 r.                            
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  
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IV. Opis postępowania    
 

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 
URUCHOMIENIE ZESPOŁU  

 

1. Zwołanie posiedzenia Zespołu w trybie nadzwyczajnym – w przypadku wystąpienia zagrożeń, 
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne oraz środowisko naturalne. 

Burmistrz 

2. Wyznaczenie miejsca pracy Zespołu. 
 

Burmistrz 

3. Powiadomienie członków Zespołu o posiedzeniu. 
Stały Dyżur 
Pracownik ds. zarządzania 
kryzysowego 

4. Zabezpieczenie miejsca pracy Zespołu: odpowiednia ilość miejsc, nagłośnienie, napoje, obsługa 
kancelaryjna. 
W sytuacji całodobowej pracy Zespołu – zabezpieczenie logistyczne. 

Pracownik ds. obsługi Rady Gminy 

5. Przeniesienie miejsca pracy Zespołu w przypadku jego zagrożenia 
 

Pracownik ds. inwestycji                            
i budownictwa 

6. Zapewnienie obsługi kancelaryjno-biurowej i miejsc pracy dla członków GZZK oraz ich przedstawicieli. 
 

Pracownik ds. obsługi Rady Gminy 

 
DZIAŁANIE ZESPOŁU  

 

1. Ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne               
i prognozowanie tych zagrożeń. 

Burmistrz 
GZZK 

2. Przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi  wniosków dotyczących wykonania, 
zmiany lub zaniechania działań ujętych w Gminnym Planie Zarządzania Kryzysowego. GZZK 

3. Przekazanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniem. 

4. Określenie terminów cyklicznych odpraw Zespołu w trakcie posiedzenia. 
Burmistrz 
GZZK 

5. W przypadku przejęcia koordynacji działań ratowniczych przez Burmistrza  lub na jego polecenie         
– wyznaczenie swoich przedstawicieli do całodobowego dyżurowania w GCZK 

GZZK 

6. Podjęcie decyzji o odwołaniu cyklicznych posiedzeń GZZK lub dyżurów wyznaczonych przedstawicieli 
 

Burmistrz 
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SPO – 9 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
DZIAŁANIE GMINNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

W PRZYPADKU RÓŻNYCH ZDARZEŃ 

Podmiot 
opracowujący 

Pracownik ds. 
zarządzania  

kryzysowego 

 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu funkcjonowania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego podczas różnych zdarzeń: 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Burmistrz/ GCZK / GZZK 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie zdarzenia,  
które nosi znamiona sytuacji 
kryzysowej. 

 
Realizacja działań 
kompensujących skutki 
sytuacji kryzysowej. 
 

 
Art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym  

(Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.). 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Przyjęcie informacji o: 
1)    czasie i miejscu zdarzenia 
2)    rodzaju zagrożenia 
3)    liczbie poszkodowanych i rannych 
4)    zagrożeniu środowiska 
5)    siłach i środkach zaangażowanych w działania 
6)    dotychczasowych i planowanych działaniach 

Burmistrz 

2. Uruchomienie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
3. Podjęcie decyzji o uruchomieniu GCZK 

Burmistrz 

4. Gromadzenie informacji: rodzaj, stopień zagrożenia, problemy do rozwiązania, ocena, priorytetu 
działania, zakres realizowanych przedsięwzięć 

GCZK 
 

 

5. Monitorowanie rozwoju sytuacji 

6. Gromadzenie i przekazywanie komunikatów o sytuacji 

7. Prowadzenie mapy sytuacyjnej 

8. Prowadzenie i aktualizowanie zestawień: 
1)    strat w rolnictwie, infrastrukturze komunalnej 
2)    potrzeb w zakresie pomocy społecznej, finansowej, materiałowej 
3)    środków i materiałów będących w dyspozycji, w tym wydanych środków i materiałów 

9. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy humanitarnej. 

10. Prowadzenie mapy sytuacyjnej oraz obsługiwanie aplikacji i programów wspomagających i strony 
internetowej  

11. Redagowanie i przekazywanie komunikatów do mediów, w tym do centralnych organów prasowych Burmistrz 
GZZK 12. Przekazanie ostrzeżeń i komunikatów  
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SPO – 11 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
WYKORZYSTYWANIE SPRZĘTU Z MAGAZYNU OC 

ORAZ MAGAZYNU PRZECIWPOWODZIOWEGO 

Podmiot 
opracowujący 

Pracownik ds. 
zarządzania 

kryzysowego 

 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu wykorzystania sprzętu OC w sytuacjach kryzysowych. 
 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Burmistrz/ pracownik ds. zarządzania kryzysowego 
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji  

 
Zaistnienie sytuacji 
kryzysowej wymagającej 
wsparcia sił ratowniczych 
sprzętem 
przechowywanym                      
w magazynie OC oraz 
magazynie  
przeciwpowodziowym 
 

 
Wydanie sprzętu                  
do wykonania 
określonych prac. 
 

 
§ 3, pkt 14 rozporządzenia Radu Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r.  w sprawie 
szczegółowego  zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96 ,poz.850). 
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IV. Opis postępowania    
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

  
Magazyn sprzętu OC i gminny magazyn przeciwpowodziowy 

 

1. Podjęcie decyzji o wsparciu sił ratowniczych sprzętem utrzymywanym w magazynach . 
2. Wydanie polecenia pracownikowi ds. zarządzania kryzysowego  celem przygotowania magazynu do 

wydawania sprzętu i materiałów.   
3. Wprowadzenie całodobowego  dyżuru  – w celu bezpośredniego dostępu do stosownego sprzętu                

i środków materiałowych. 
4. Wnioskowanie do Wojewody o użyczenie sprzętu z Wojewódzkiej Bazy Magazynowej w Luboszycach  

Burmistrz 

 
 

    1.Przygotowanie do wydania wskazanego sprzętu w określonym terminie. 
 

     2.Prowadzenie bieżącego monitoringu i analizy potrzeb podczas występowania sytuacji kryzysowej,  
        zwłaszcza uzupełnień w sprzęt i materiały bezpośredniego użycia, a także po zakończeniu działań     
        ratowniczych.          

 
 
Pracownik ds. zarządzania 
kryzysowego 
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SPO - 12 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
OCENIANIE I DOKUMENTOWANIE SZKÓD 

 

Podmiot 
opracowujący 

Pracownik ds. 
zarządzania 

kryzysowego 

 
 
I.      Cel procedury 

Określenie sposobu oceniania i dokumentowania strat. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Burmistrz/ Kierownik OPS , pracownik ds. rolnictwa i ochrony  środowiska/ wyznaczone osoby do składów komisji.   
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Przygotowanie wniosku do 
Wojewody Opolskiego o 
powołanie komisji ds. 
ustalania szkód i 
szacowania strat 

 
Przekazanie  wniosku 
do Wojewody.  

 
Art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. ,poz. 163); 
wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie 
„Zasad  i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek samorządu 
terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków zdarzeń 
noszących znamiona klęsk żywiołowych” 
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IV. Opis postępowania   
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

STRATY W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ  

1. Zgłoszenie do wojewody potrzeb związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.   Burmistrz 

2. Przesłanie wniosku do Wojewody o powołanie wojewódzkiej komisji ds. weryfikacji strat  Burmistrz 

STRATY W ROLNICTWIE  

1. Zgłoszenie do wojewody potrzeb związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.   Burmistrz 

2. Przesłanie wniosku do Wojewody o powołanie komisji do oceny szkód w rolnictwie wraz                              
z propozycjami osób przewidzianych do prac w tej komisji (przedstawicieli Gminy Kolonowskie) 

Burmistrz 
pracownik ds. rolnictwa 

3. Informowanie poszkodowanych rolników o możliwości uzyskania kredytów preferencyjnych pracownik ds. rolnictwa 

SPRAWY SPOŁECZNE  

1. Przekazanie do wojewody zgłoszeń (opracowanych przez komisję gminną) związanych ze wsparciem 
finansowym osób poszkodowanych (do wysokości 20 tys. zł, powyżej tej kwoty – do wysokości 100 
tys. wnioski przekazywane są do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego). 

Burmistrz 
MG-OPS 
  
 

2. Wykorzystanie środków finansowych otrzymanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  
Burmistrz 
Wydział RFn 
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SPO - 23 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
WNIOSKOWANIE O WPROWADZENIE STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

Podmiot 
opracowujący 

Pracownik ds. 
zarządzania  

kryzysowego 

 
 
I.      Cel procedury 

Określenie zasad postępowania Burmistrza w sytuacji występowania z wnioskiem o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. 
 
 
II.      Lider/ Uczestnicy procedury 

Burmistrz/ GZZK/ GCZK   
 
 
III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 
 

Wejścia Wyjścia 
Podstawy prawne realizacji procedury 

 

 
Wystąpienie zagrożenia 
noszącego znamiona 
klęski żywiołowej.  

 
Likwidacja zagrożenia 
i jego skutków. 

 
1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 

1166 ze zm.) 
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej ( Dz. U. z 2002 r., Nr 62, 

poz. 558 z późn. zm.) 
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IV. Opis postępowania   
 
 

 Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Ocena występujących zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i 
prognozowanie tych zagrożeń  /noszące znamiona klęski żywiołowej/. 

Burmistrz poprzez pracownika ds. 
zarządzania kryzysowego przy 

wsparciu opinią GZZK 

2. Zwołanie spotkania GZZK w celu ustalenia czy należy wystąpić o wprowadzenie stanu klęski 
żywiołowej. 

Burmistrz poprzez pracownika ds. 
zarządzania kryzysowego 

GZZK  

3. Wystosowanie prośby do Wojewody o wniosek w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na 
terenie gminy. 
 

Burmistrz poprzez pracownika ds. 
zarzadzania kryzysowego 
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SPO - 42 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 30.06.2016 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach I stopnia alarmowego - ALFA 
 

Burmistrz 

 
 
I.Cel zadania 
Ochrona infrastruktury oraz ochrona pracowników Urzędu w Kolonowskiem w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub 
sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. 
Rezultatem podjęcia stosownych działań ma być odpowiednie przygotowanie pracowników urzędu i wyznaczenie zespołu do wykonywania czynności po 
wprowadzeniu I stopnia alarmowania. 
 
 
II. Warunki operacyjne realizacji zadania 
Realizacja zadań w ramach I stopnia alarmowania może być utrudniona w wyniku wystąpienia ewentualnych utrudnień i zdarzeń: 
- braku  zasilania w energię elektryczną, 
- braku zasilania w energię cieplną, 
- zakłócenia w dostawie wody, 
- utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej, 
- absencja pracowników, 
- atmosfera niepokoju i niepewności oraz strach pracowników.  
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III. Przedsięwzięcia do wykonania  w ramach zadania 

Przedsięwzięcia 
 

Podstawy (prawne) działań 

1.Zadania na rzecz infrastruktury: 
 
a)informowanie pracowników o konieczności zachowania wzmożonej        
   czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób    
   wzbudzający podejrzenia, 
b)przeprowadzać wzmożone kontrole osób wchodzących na teren  
    obiektów, 
c)sprawdzanie na zewnątrz i od wewnątrz budynku urzędu  pod   
    względem  podejrzanych zachowań oraz w poszukiwaniu   
    podejrzanych przedmiotów, 
d)zamknięcie i zabezpieczenie nieużywanych pomieszczeń, 
e)sprawdzenie działania środków łączności, 
f)dokonanie przeglądu procedur, wymagań osobowych                                          
  i logistycznych oraz  zadań związanych z wprowadzeniem wyższych       
   stopni alarmowych, 
g)sprawdzenie instalacji alarmowej oraz przejezdności dróg  
   ewakuacji. 
 
2.Zadania na rzecz ochrony ludności: 
 
a)informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia 
podejrzanych pojazdów w pobliżu budynku urzędu, porzuconych 
paczek  i bagaży lub zaobserwowania jakichkolwiek oznak 
nietypowej sytuacji. 

 
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu kryzysowym( Dz. U. 
z 2013 r. ,poz. 1166, z późn. zm.). 
 
Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r.              
w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania  
kryzysowego 
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IV. Koncepcja działania    

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

W celu realizacji zadań I stopnia alarmowania przewiduje się 
wykonanie następujących przedsięwzięć: 
 
1.Przekazanie informacji pracownikom Urzędu o wprowadzeniu    
    stopnia alarmowego. 
2.Poinformowanie pracowników przewidzianych do wykonania  
   Zadania o byciu w gotowości do podjęcia wymaganych działań    
    w godzinach pracy i po jej zakończeniu. 
3.Zapewnienie dostępu sił i środków będących w dyspozycji urzędu. 
4.Okreslenie zadań oraz zadysponowanie sił i środków do ich  
   realizacji.  
 

 
 
 
Burmistrz 
 
Sekretarz 
 
 
Referat Spraw Obywatelskich ,Skarbnik 
Burmistrz 

B. Organizacja kierowania Wykonawcy 

1.Realizacjaą zadania kieruje Burmistrz przy współpracy Sekretarza 
   oraz Referatu Spraw Obywatelskich. 
2.Urzad wykonuje zadnia na zasadach określonych w Regulaminie   
   Organizacyjnym Urzędu, 

Burmistrz 
 
Sekretarz 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 

1.Przekazanie pracownikom urzędu informacji o zaistniałej sytuacji         
   i sposobach zachowania się w stosunku do osób zachowujących  
   się podejrzanie. 
2.Wstrzymanie urlopów i wyjazdów służbowych. 
3.Obserwacja osób wchodzących do urzędu. 
4.Sprawdzenie zamknięcia nieużywanych pomieszczeń. 
5.Sprawdzenie instalacji alarmowej. 
6.Sprawdzenie dróg ewakuacji. 
7.Sprawdzenie środków łączności. 
8.W przypadku nietypowej działalności osób  postronnych należy 
poinformować kierownictwo urzędu. 
9.Powiadomienie Policji . 
  
 

Burmistrz 
 
 
Burmistrz 
Referat Spraw obywatelskich 
j. w. 
j. w. 
j. w. 
j. w. 
 
pracownicy urzędu  
j. w. 
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D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

1.Przewiduje się występowanie do innych podmiotów o wsparcie  
   siłami i środkami w przypadku wystąpienia zakłóceń porządku lub  
   ewakuacji o dużej skali uniemożliwiającej skuteczne reagowanie  
   własnymi siłami. 

Burmistrz 

 
V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
W przypadku wyczerpania się zapasów materiałowych, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności przewiduje się złożenie wniosku do 
Wojewody Opolskiego o dofinansowanie i zaopatrzenie w niezbędne środki i sprzęt. 
VI. Budżet zadania 
Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z I  stopnia zagrożenia odbywać się będzie ze środków finansowych 
budżetu gminy. 
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SPO - 42 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 30.06.2016 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach II stopnia alarmowego - BRAVO 
 

Burmistrz 

 
 
I. Cel zadania 
Ochrona infrastruktury oraz ochrona pracowników Urzędu w Kolonowskiem w przypadku wystąpienia zdarzenia o zwiększonym i przewidywalnym 
zagrożeniu działalnością terrorystyczną  lub atakiem sabotażowym. Rezultatem podjęcia stosownych działań ma być ostrzeżenie pracowników urzędu , 
zapewnienie alarmowej dostępności zespołów i osób funkcyjnych , wzmożenie kontroli osób, przesyłek i pojazdów na terenie urzędu po wprowadzeniu II 
stopnia alarmowania .  
 
 
II. Warunki operacyjne realizacji zadania 
Realizacja zadań w ramach II  stopnia alarmowania może być utrudniona w wyniku wystąpienia ewentualnych utrudnień i zdarzeń: 
- braku  zasilania w energię elektryczną, 
- braku zasilania w energię cieplną, 
- zakłócenia w dostawie wody, 
- utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej, 
- absencja pracowników, 
- atmosfera niepokoju i niepewności oraz strach pracowników.  
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III. Przedsięwzięcia do wykonania  w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia 
 

Podstawy (prawne) działań 

Wykonać zadania dla I stopnia alarmowego, a ponadto: 
 
1.Zadania na rzecz infrastruktury: 
 
a)ostrzeżenie  pracowników o możliwych formach ataku, 
b)polecenie wyznaczonym pracownikom wdrożenia procedury   
   działania na wypadek ataków terrorystycznych i sabotażowych,  
c)wprowadzenie ochrony  budynku urzędu oraz sprawdzenie 
systemu alarmowego,  
d)dokonanie przeglądu  stanu posiadanych zapasów materiałowych        
    i sprzętu, 
e)wzmocnienie kontroli wszystkich przesyłek pocztowych  
 skierowanych do urzędu, 
f)poddanie kontroli osób przy wejściu na teren urzędu oraz kontrola  
  ich bagaży, paczek , 
g)zapewnienie ochrony środka transportu służbowego ,  
   wprowadzenie kontroli pojazdu przed wejściem do samochodu   
    i jego uruchomieniem. 
 
2.Zadania na rzecz ochrony ludności: 
 
a)wprowadzenie kontroli ludzi oraz pomieszczeń budynku, 
b)prowadzenie akcji informacyjno – instruktażowej  dla  
   społeczeństwa dotyczącej potencjalnego zagrożenia , jego skutków  
   i sposobu  postępowania. 

1.Regulamin Organizacyjny Urzędu 
2.Statut Gminy 
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IV. Koncepcja działania    
 

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

W celu realizacji zadań II stopnia alarmowania przewiduje się 
wykonanie następujących przedsięwzięć: 
 
1.Przekazanie informacji pracownikom Urzędu o wprowadzeniu  
   stopnia alarmowego. 
2.Poinformowanie pracowników przewidzianych do wykonania  
   zadania o byciu w gotowości do podjęcia wymaganych działań    
    w godzinach pracy i po jej zakończeniu. 
3.Zapewnienie dostępu sił i środków będących w dyspozycji urzędu. 
4.Okreslenie zadań oraz zadysponowanie sił i środków do ich  
   realizacji.  
 

 
 
 
Burmistrz 
 
Sekretarz 
 
 
Referat Spraw Obywatelskich ,Skarbnik 
Burmistrz 

B. Organizacja kierowania Wykonawcy 

1.Realizacją zadania kieruje Burmistrz przy współpracy Sekretarza  
   oraz Referatu Spraw Obywatelskich. 
2.Urzad wykonuje zadnia na zasadach określonych w Regulaminie   
   Organizacyjnym Urzędu, 

Burmistrz 
 
Sekretarz 
 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 

1.Przekazanie Burmistrzowi informacji o możliwych formach ataku. 
2.Przekazywanie pracownikom urzędu ostrzeżeń o możliwych  
   formach ataku terrorystycznego.    
3.Zobowiazanie kierowników referatów i pracowników na  
   samodzielnych stanowiskach do utrzymywania stałego kontaktu  
    z kierownictwem urzędu, w przypadku konieczności uruchamiania  
    procedur na wypadek ataków terrorystycznych.         
4.Wstrzymanie urlopów i wyjazdów służbowych.  
5.Sprawdzenie sprawności monitoringu obiektu. 
6.Kontrola wizualna przesyłek pocztowych  . 
7.Weryfikacja sprzętu oraz materiałów dla zabezpieczenia pracy SD      
    w przypadku jego uruchomienia. 
8.Obserwacja zachowania osób wchodzących do obiektu oraz  

Burmistrz 
Burmistrz 
 
Referat Spraw obywatelskich 
 
 
 
j.w. 
j. w. 
j. w. 
j. w. 
 
pracownicy urzędu 
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   wnoszonych bagaży ,paczek. 
9.Kontrola pojazdu służbowego przed wejściem do niego i jego  
   uruchomieniem  . 

 
j. w. 
j. w. 
 
kierowca 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

1.Przewiduje się występowanie do innych podmiotów o wsparcie  
   siłami i środkami w przypadku wystąpienia zakłóceń porządku lub  
   ewakuacji  o dużej skali uniemożliwiającej skuteczne reagowanie  
    własnymi siłami. 

Burmistrz 

 
V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
W przypadku wyczerpania się zapasów materiałowych, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności przewiduje się złożenie wniosku do 
Wojewody Opolskiego o dofinansowanie i zaopatrzenie w niezbędne środki i sprzęt. 
VI. Budżet zadania 
Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z II stopnia zagrożenia odbywać się będzie ze środków finansowych 
budżetu gminy. 
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SPO - 42 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 30.06.2016 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach III  stopnia alarmowego - 
CHARLIE  

Burmistrz 

 
 
I.Cel zadania 
Ochrona infrastruktury oraz ochrona pracowników Urzędu w Kolonowskiem w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego cel potencjalnego  
ataku terrorystycznego oraz w przypadku uzyskania informacji o przygotowywaniu działań terrorystycznych i sabotażowych. 
Rezultatem podjęcia stosownych działań ma być wprowadzenie całodobowych dyżurów dla wyznaczonych zespołów i osób funkcyjnych , wzmocnienie 
ochrony osób i obiektu , ograniczenia dostępu do obiektu dla niezakłóconego wykonywania zadań przewidywanych dla urzędu . 
 
 
II. Warunki operacyjne realizacji zadania 
Realizacja zadań w ramach III stopnia alarmowania może być utrudniona w wyniku wystąpienia ewentualnych utrudnień i zdarzeń: 
- braku  zasilania w energię elektryczną, 
- braku zasilania w energię cieplną, 
- zakłócenia w dostawie wody, 
- utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej, 
- absencja pracowników, 
- atmosfera niepokoju i niepewności oraz strach pracowników. 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania  w ramach zadania 

Przedsięwzięcia 
 

Podstawy (prawne) działań 

Wykonać zadania dla I i II stopnia alarmowego, a ponadto: 
 
1.Zadania na rzecz infrastruktury:  
a) wprowadzenie dyżuru osób funkcyjnych odpowiedzialnych za  
    wprowadzenie procedur działania na wypadek ataków terroru lub   
    sabotażu, 
b)ograniczenie do minimum liczby miejsc ogólnodostępnych  
   w obiekcie i rejonie obiektu, 
c)w uzasadnionych przypadkach  wprowadzić ścisła kontrolę osób  
   przy  wejściu do urzędu i pojazdów w strefie parkowania w pobliżu  
   urzędu,  
d)wzmocnienie służby ochronnej oraz częstotliwości patrolowania   
   obiektu, 
e)wprowadzenie całodobowego nadzoru miejsc podlegających    
   ochronie. 
 
2. Zadania na rzecz ochrony ludności: 
a)dokonanie przeglądu środków medycznych pod kątem możliwości  
   wykorzystania w przypadku ataku terrorystycznego lub  
   sabotażowego, 
b)zaktualizowanie bazy danych o alternatywnych możliwościach  
   zaopatrzenia w wodę, 
c)zweryfikowanie danych o obiektach przeznaczonych dla potrzeb  
   tymczasowego pobytu ludności. 
  
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu kryzysowym( Dz. U. 
z 2013 r. ,poz. 1166, z późn. zm.). 
 
Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r.              
w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania  
kryzysowego. 
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IV. Koncepcja działania       

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

W celu realizacji zadań III  stopnia alarmowania przewiduje się 
wykonanie następujących przedsięwzięć:  
1.Przekazanie informacji pracownikom Urzędu o wprowadzeniu  
   stopnia alarmowego. 
2.Poinformowanie pracowników przewidzianych do wykonania  
   zadania o byciu w gotowości do podjęcia wymaganych działań   
   w godzinach pracy i po jej zakończeniu. 
3.Zapewnienie dostępu sił i środków będących w dyspozycji urzędu. 
4.Okreslenie zadań oraz zadysponowanie sił i środków do ich  
   realizacji.            

 
 
 
Burmistrz 
 
Sekretarz 
 
 
Referat Spraw Obywatelskich ,Skarbnik 
Burmistrz 

B. Organizacja kierowania Wykonawcy 

1.Realizacjaą zadania kieruje Burmistrz przy współpracy Sekretarza 
   oraz Referatu Spraw Obywatelskich. 
2.Urzad wykonuje zadnia na zasadach określonych w Regulaminie   
   Organizacyjnym Urzędu. 

Burmistrz 
 
Sekretarz 
 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 

1.Opracowanie grafiku pełnienia dyżurów dla osób funkcyjnych  
   odpowiedzialnych za wprowadzenie procedur działania na wypadek 
   aktów terroru lub sabotażu. 
2.Pozyskiwanie informacji od osób wchodzących do urzędu   
   o celowości ich wejścia. 
3.Załatwianie spraw urzędowych poprzez kontakt klienta  
   z pracownikiem załatwiającym sprawę. 
4.Wstrzymanie urlopów wypoczynkowych i wyjazdów służbowych  
   pracowników.  
5.Zaktualizowanie planu zaopatrzenia w wodę w warunkach  
   specjalnych. 
6.Zaktualizowanie planu ewakuacji i przyjęcia ludności.  

Sekretarz 
 
 
Referat Spraw Obywatelskich Referat Spraw obywatelskich 
 
j. w. 
 
Burmistrz 
 
Referat Spraw obywatelskich 
Referat Spraw obywatelskich 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

1.Przewiduje się występowanie do innych podmiotów o wsparcie  
   siłami i środkami w przypadku wystąpienia zakłóceń porządku lub  
   ewakuacji o dużej skali uniemożliwiającej skuteczne reagowanie  
   własnymi siłami. 

Burmistrz 
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V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
W przypadku wyczerpania się zapasów materiałowych, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności przewiduje się złożenie wniosku do 
Wojewody Opolskiego o dofinansowanie i zaopatrzenie w niezbędne środki i sprzęt. 
 
 
VI. Budżet zadania 
Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z III  stopnia zagrożenia odbywać się będzie ze środków finansowych 
budżetu gminy. 
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SPO - 42 

Rodzaj 
dokumentu 

STANDARDOWA PROCEDURA OPERACYJNA Data 30.06.2016 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach IV stopnia alarmowego - DELTA 
 

Burmistrz 

 
 
I. Cel zadania 
Ochrona infrastruktury oraz ochrona pracowników Urzędu w Kolonowskiem w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub 
sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub prawdopodobieństwa wystąpienia takich działań na terytorium 
RP. 
Rezultatem podjęcia stosownych działań ma być wprowadzenie całodobowych dyżurów dla wyznaczonych zespołów i osób funkcyjnych , wprowadzenie 
ścisłej kontroli osób wchodzących, wnoszonych przesyłek na teren obiektu  ,przygotowanie do wykonywania czynności przewidywanych dla urzędu. 
 
 
II. Warunki operacyjne realizacji zadania 
Realizacja zadań w ramach II  stopnia alarmowania może być utrudniona w wyniku wystąpienia ewentualnych utrudnień i zdarzeń: 
- braku  zasilania w energię elektryczną, 
- braku zasilania w energię cieplną, 
- zakłócenia w dostawie wody, 
- utrudnienia w łączności wewnętrznej i zewnętrznej, 
- absencja pracowników, 
- atmosfera niepokoju i niepewności oraz strach pracowników.. 
- bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz ich mienia. 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania  w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia 
 

Podstawy (prawne) działań 

Wykonać zadania dla I,II i III  stopnia alarmowego, a ponadto:  
1.Zadania na rzecz infrastruktury:  
a)zabezpieczenie ciągłości pracy służby stałego dyżuru, 
b)przeprowadzenie identyfikacji pojazdów znajdujących się w pobliżu  
   obiektu,  
c)kontrolowanie pojazdów zatrzymujących się w okolicy budynku    
   urzędu oraz ich ładunku,    
d)ograniczenie liczby wyjazdów służbowych.  
2.Zadania na rzecz ochrony ludności:  
a)zabezpieczenie zaplecza logistycznego 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu kryzysowym( Dz. U. 
z 2013 r. ,poz. 1166, z późn. zm.). 
 
Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r.              
w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania  
kryzysowego. 
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IV. Koncepcja działania     
 

A.  Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

W celu realizacji zadań IV  stopnia alarmowania przewiduje się 
wykonanie następujących przedsięwzięć:  
1.Przekazanie informacji pracownikom Urzędu o wprowadzeniu  
   stopnia alarmowego. 
2.Poinformowanie pracowników przewidzianych do wykonania  
   zadania o byciu w gotowości do podjęcia wymaganych działań  
   w godzinach pracy i po jej zakończeniu. 
3.Zapewnienie dostępu sił i środków będących w dyspozycji urzędu. 
4.Okreslenie zadań oraz zadysponowanie sił i środków do ich  
   realizacji.    
 

 
 
Burmistrz 
 
Sekretarz 
 
 
Referat Spraw Obywatelskich ,Skarbnik 
Burmistrz 

B. Organizacja kierowania Wykonawcy 

1.Realizacją zadania kieruje Burmistrz przy współpracy Sekretarza  
   oraz Referatu Spraw Obywatelskich. 
 2.Urząd wykonuje zadnia na zasadach określonych w Regulaminie   
   Organizacyjnym Urzędu, 

Burmistrz 
 
Sekretarz 
 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawcy 

1.Zapewnienie działania służby stałego dyżuru – zgodnie z SPO 8  
   gminnego planu zarzadzania kryzysowego. 
2.Wstrzymanie wyjazdów służbowych pracowników.  
3.Sporzadzenie wykazu pojazdów znajdujących się w okolicy obiektu 
    (numer rejestracyjny, marka). 
4.Kontrola celowości zatrzymywania się pojazdów w okolicy obiektu. 
 

Referat Spraw Obywatelskich 
Burmistrz 
Referat Spraw obywatelskich 
 
Referat Spraw Obywatelskich 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

1.Przewiduje się występowanie do innych podmiotów o wsparcie  
   siłami i środkami w przypadku wystąpienia zakłóceń porządku lub  
   ewakuacji o dużej skali uniemożliwiającej skuteczne reagowanie  
   własnymi siłami. 

Burmistrz 
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V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
W przypadku wyczerpania się zapasów materiałowych, niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności przewiduje się złożenie wniosku do 
Wojewody Opolskiego o dofinansowanie i zaopatrzenie w niezbędne środki i sprzęt. 
VI. Budżet zadania 
Finansowanie podjętych działań w celu wykonania przedsięwzięć wynikających z IV stopnia zagrożenia odbywać się będzie ze środków finansowych 
budżetu gminy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Zarządzania Kryzysowego 

129 

 

 
 

Nr 1 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 30.06.2016 r. 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach 
I stopnia alarmowego (stopień ALFA-CRP) 

 

Wykonawca 
zadania 

Burmistrz 
Administrator 

systemów 
informatycznych 

GZZK 

 
I. Cel zadania 
 
Zapewnienie bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania organów samorządowych w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia                                  
charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne Urzędu Miejskiego albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia      
II. Warunki operacyjne realizacji zadania  
 
- utrudnienia związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej 
- utrudnienia w zapewnieniu łączności 
- utrudnienia w funkcjonowaniu systemów informatycznych 
- absencja pracowników (np. okres urlopowy, zwiększona liczba zachorowań)  
- niewłaściwy przepływ informacji 
- zwiększona liczba klientów Urzędu 
- akcje protestacyjne organizowane przy Urzędzie  
- zaniepokojenie wśród pracowników 
- możliwy chaos organizacyjny związany np.: ze wzrostem liczby fałszywych alarmów, blokadą ciągów komunikacyjnych czy „szum medialny" 
- inne , których na obecnym etapie nie można zdefiniować 
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III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 

 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

Po wprowadzeniu I stopnia alarmowego CRP należy wykonać w szczególności 
następujące zadania: 
1. Poinformować personel Urzędu, w szczególności odpowiedzialny za 

bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, o konieczności zachowania 
zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy; 

2. Zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za 
bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych; 

3. Sprawdzić kanały łączności z innymi podmiotami biorącymi udział w 
reagowaniu kryzysowym właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, 
zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego 
właściwymi dla rodzaju działania oraz ministrem właściwym do spraw 
informatyzacji; 

4. Dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z 
wprowadzeniem stopni alarmowych CRP; 

5. Sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej i 
ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie 
bieżących informacji i prognoz wydarzeń; 

6. Informować na bieżąco o efektach przeprowadzanych działań zespoły 
reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwie dla 
rodzaju działania organizacji oraz współdziałające centra zarządzania 
kryzysowego, a także ministra właściwego do spraw informatyzacji; 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm.); 
Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 
2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu 
zarządzania kryzysowego; 
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IV. Koncepcja działania   

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

1. Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego zostanie przekazana przez Starostę Powiatu 
Strzeleckiego za pośrednictwem PCZK. 

2. Niezwłoczne przekazanie w/w informacji dla Burmistrza.  
3. Burmistrz po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego, nakazuje realizację procedur 

opisanych w niniejszych modułach zadaniowych. 

GZZK 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Zadania po wprowadzeniu I stopnia alarmowego – ALFA-CRP, Burmistrz realizuje poprzez wykonawców 
poszczególnych zadań. 
2. Wprowadzenie któregokolwiek ze stopni alarmowych powoduje obligatoryjne zwołanie posiedzenia 
GZZK. 
3. Wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością, upoważnieniem do podejmowania decyzji, organizacją 
pracy i przekazywaniem informacji ujęte są w GPZK i dokumentach regulujących funkcjonowanie GZZK. 

GZZK 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawca 

1. Wykonywanie zadań z części III.  
2. Dokumentowanie działań przebiega następująco: 
- z przebiegu obrad GZZK powstaje protokół, 
- przekazywane przez służbę stałego dyżuru zadania i meldunki zwrotne (gdy zostanie uruchomiony) 
zapisywane są w dzienniku przyjętych/wysłanych sygnałów/informacji, 
- korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest gromadzona w Referacie Spraw 
Obywatelskich 
 

GZZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

W sytuacji powstania incydentu ataku terrorystycznego lub ataku sabotażu na system teleinformatyczny – 
CRP, który przerośnie możliwości Urzędu z uwagi na braki własne lub niezbędne w przypadku dużej skali 
zagrożenia, zaistnieje potrzeba zwrócenia się do zewnętrznych służb i podmiotów.     

GZZK  
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V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
 
W przypadku przedłużania się okresu, na który wprowadzono – I stopień alarmowy ALFA-CRP nie przewiduje się potrzeb odnośnie wsparcia 
prowadzonych działań. 
 
VI.  Budżet zadania 
 

1. Realizacja w ramach budżetu własnego.  
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Nr 2 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 20.06.2016 r. 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach 
II stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) 

 

Wykonawca 
zadania 

Burmistrz 
Administrator 

systemów 
informatycznych 

GZZK 

 
I. Cel zadania 
 
Zapewnienie bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania organów samorządowych w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia                                 
ocharakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne Urzędu Miejskiego albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia      
II. Warunki operacyjne realizacji zadania  
 
- utrudnienia w funkcjonowaniu systemów informatycznych 
- utrudnienia w zapewnieniu łączności, zablokowane linie telefoniczne 
- utrudnienia związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej 
- absencja pracowników (np. okres urlopowy, zwiększona liczba zachorowań)  
- niewłaściwy przepływ informacji 
- zwiększona liczba klientów Urzędu 
- zaniepokojenie wśród pracowników 
- możliwy chaos organizacyjny związany np.: ze wzrostem liczby fałszywych alarmów, blokadą ciągów komunikacyjnych czy „szum medialny" 
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III .              Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

1. Po wprowadzeniu II stopnia alarmowego/stopnia CRP należy wykonać 
zadania wymienione dla I stopnia alarmowego stopnia CRP. Ponadto 
należy wykonać w szczególności następujące zadania:  

2. Zapewnić gotowość do niezwłocznego podejmowania działań 
administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji; 

3. Wprowadzić dyżury w trybie alarmowym osób uprawnionych do 
podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych; 

4. Wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów 
teleinformatycznych, w tym w szczególności wykorzystując zalecenia 
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komórek 
odpowiedzialnych za system reagowania, zgodnie z właściwością: 

5. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa 
komunikacji elektronicznej; 

6. sprawdzić dostępność usług elektronicznych; 
7. w razie potrzeby dokonywać zmian w dostępie do infrastruktury 

teleinformatycznej. 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm.); 
Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania 
kryzysowego; 
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IV. Koncepcja działania 
 

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

1. Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego zostanie przekazana przez Starostę Powiatu 
Strzeleckiego za pośrednictwem PCZK. 

2. Niezwłoczne przekazanie w/w informacji dla Burmistrza.  
3. Burmistrz po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego, nakazuje realizację procedur 

opisanych w niniejszych modułach zadaniowych. 

Sekretariat 
 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Zadania po wprowadzeniu I stopnia alarmowego – BRAVO-CRP, Burmistrz realizuje poprzez    
wykonawców poszczególnych zadań. 
2. Wprowadzenie któregokolwiek ze stopni alarmowych powoduje obligatoryjne zwołanie posiedzenia 
GZZK. 
3. Wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością, upoważnieniem do podejmowania decyzji, organizacją 
pracy i przekazywaniem informacji ujęte są w GPZK i dokumentach regulujących funkcjonowanie GZZK.    

GZZK 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawca 

1. Wykonywanie zadań z części III.  
2. Dokumentowanie działań przebiega następująco: 
- z przebiegu obrad GZZK powstaje protokół, 
- przekazywane przez służbę stałego dyżuru zadania i meldunki zwrotne (gdy zostanie uruchomiony) 
zapisywane są w dzienniku przyjętych/wysłanych sygnałów/informacji, 
- korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest gromadzona w Referacie Spraw 
Obywatelskich 
 

GZZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

W sytuacji powstania incydentu ataku terrorystycznego lub ataku sabotażu na system teleinformatyczny – 
CRP, który przerośnie możliwości Urzędu z uwagi na braki własne lub niezbędne w przypadku dużej skali 
zagrożenia, zaistnieje potrzeba zwrócenia się do zewnętrznych służb i podmiotów.     

GZZK  
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V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
 
W przypadku przedłużania się okresu, na który wprowadzono – II stopień alarmowy BRAVO-CRP nie przewiduje się potrzeb odnośnie wsparcia 
prowadzonych działań. 
 
VI.  Budżet zadania  

2. Realizacja w ramach budżetu własnego.  
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Nr 3 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 20.06.2016 r. 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach 
III stopnia alarmowego CRP (stopień CHARLIE-CRP) 

 

Wykonawca 
zadania 

Burmistrz 
Administrator 

systemów 
informatycznych 

 
GZZK 

 
I. Cel zadania 
 
Zapewnienie bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania organów samorządowych w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne Urzędu Miejskiego albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia      
II. Warunki operacyjne realizacji zadania  
 
- utrudnienia w funkcjonowaniu systemów informatycznych 
- utrudnienia w zapewnieniu łączności, zablokowane linie telefoniczne 
- utrudnienia związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej 
- absencja pracowników (np. okres urlopowy, zwiększona liczba zachorowań)  
- niewłaściwy przepływ informacji 
- zwiększona liczba klientów Urzędu 
- zaniepokojenie wśród pracowników 
- możliwy chaos organizacyjny związany np.: ze wzrostem liczby fałszywych alarmów, blokadą ciągów komunikacyjnych czy „szum medialny" 
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II. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

1. Po wprowadzeniu III stopnia alarmowego/stopnia CRP należy 
wykonać zadania wymienione dla I i II stopnia alarmowego CRP oraz 
kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był 
wprowadzony stopień ALFA-CPR lub BRAVO-CRP.  Ponadto należy 
wykonać w szczególności następujące zadania:  

2. Dokonać przeglądu dostępnych zasobów zapasowych pod względem 
możliwości ich wykorzystania w wypadku zaistnienia ataku; 

3. Przygotować się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie 
ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym m.in.: 

4. a) dokonać przeglądu i ewentualnego audytu planów awaryjnych oraz 
infrastruktury teleinformatycznej, 
b) przygotować się do ograniczenia operacji na serwerach, w celu    
      możliwości ich szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia. 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm.); 
Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania 
kryzysowego; 
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IV. Koncepcja działania   
  

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

1. Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego zostanie przekazana przez Starostę Powiatu 
Strzeleckiego za pośrednictwem PCZK. 

2. Niezwłoczne przekazanie w/w informacji dla Burmistrza.  
3. Burmistrz po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego, nakazuje realizację procedur 

opisanych w niniejszych modułach zadaniowych.  

Sekretariat,  
Administrator systemów 
informatycznych    
 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Zadania po wprowadzeniu I stopnia alarmowego – CHARLIE-CRP, Burmistrz realizuje poprzez 
wykonawców poszczególnych zadań. 
2. Wprowadzenie któregokolwiek ze stopni alarmowych powoduje obligatoryjne zwołanie posiedzenia 
GZZK. 
3. Wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością, upoważnieniem do podejmowania decyzji, organizacją 
pracy i przekazywaniem informacji ujęte są w GPZK i dokumentach regulujących funkcjonowanie GZZK. 

GZZK 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawca 

1. Wykonywanie zadań z części III.  
2. Dokumentowanie działań przebiega następująco: 
- z przebiegu obrad GZZK powstaje protokół, 
-  przekazywane przez służbę stałego dyżuru zadania i meldunki zwrotne (gdy zostanie uruchomiony) 
zapisywane są w dzienniku przyjętych/wysłanych sygnałów/informacji, 
- korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest gromadzona w Referacie Spraw 
Obywatelskich. 

GZZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

W sytuacji powstania incydentu ataku terrorystycznego lub ataku sabotażu na system teleinformatyczny – 
CRP, który przerośnie możliwości Urzędu z uwagi na braki własne lub niezbędne w przypadku dużej skali 
zagrożenia, zaistnieje potrzeba zwrócenia się do zewnętrznych służb i podmiotów.     

GZZK  
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V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
 
W przypadku przedłużania się okresu, na który wprowadzono – III stopień alarmowy CHARLIE-CRP nie przewiduje się potrzeb odnośnie wsparcia 
prowadzonych działań. 
 
VI.  Budżet zadania 
 

1. Realizacja w ramach budżetu własnego.  
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Nr 4 

Rodzaj 
dokumentu 

MODUŁ 
ZADANIOWY 

Data 20.06.2016 r. 

Treść 
zadania 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach 
IV stopnia alarmowego CRP (stopień DELTA-CRP) 

 

Wykonawca 
zadania 

Burmistrz 
Administrator 

systemów 
informatycznych 

 
GZZK 

 
I. Cel zadania 
Zapewnienie bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania organów samorządowych w przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia                                  
charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na systemy teleinformatyczne Urzędu Miejskiego albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia      
II. Warunki operacyjne realizacji zadania  
 
- utrudnienia w funkcjonowaniu systemów informatycznych 
- utrudnienia w zapewnieniu łączności, zablokowane linie telefoniczne 
- utrudnienia związane z przerwami w dostawie energii elektrycznej 
- absencja pracowników (np. okres urlopowy, zwiększona liczba zachorowań)  
- niewłaściwy przepływ informacji 
- zwiększona liczba klientów Urzędu 
- zaniepokojenie wśród pracowników 
- możliwy chaos organizacyjny związany np.: ze wzrostem liczby fałszywych alarmów, blokadą ciągów komunikacyjnych czy „szum medialny" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Zarządzania Kryzysowego 

142 

 

 
III. Przedsięwzięcia do wykonania w ramach zadania 
 

Przedsięwzięcia Podstawy (prawne) działań 

1. Po wprowadzeniu IV stopnia alarmowego/stopnia CRP należy wykonać 
zadania wymienione dla I, II i III stopnia alarmowego CRP oraz 
kontynuować lub sprawdzić wykonanie tych zadań, jeśli wcześniej był 
wprowadzony stopień ALFA-CPR, BRAVO-CPR lub CHARLIE-CRP. 
Ponadto należy wykonać w szczególności następujące zadania:  

2. Uruchomić plany awaryjne lub plany ciągłości działania organizacji    
       w  sytuacjach awarii lub utraty ciągłości działania; 
3. Stosownie do sytuacji przystąpić do realizacji procedur przywracania            
       ciągłości działania; 
 

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 1166, z późn. zm.); 
Zarządzenie Nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. 
w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania 
kryzysowego; 
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IV. Koncepcja działania    

A. Tryb uruchamiania zasobów Wykonawcy 

1. Informacja o wprowadzeniu stopnia alarmowego zostanie przekazana przez Starostę Powiatu 
Strzeleckiego za pośrednictwem PCZK. 

2. Niezwłoczne przekazanie w/w informacji dla Burmistrza.  
3. Burmistrz po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia alarmowego, nakazuje realizację procedur 

opisanych w niniejszych modułach zadaniowych.   

Sekretariat,  
Administrator systemów 
informatycznych     
 

B. Organizacja kierowania/dowodzenia Wykonawcy 

1. Zadania po wprowadzeniu I stopnia alarmowego – DELTA-CRP, Burmistrz realizuje poprzez 
wykonawców poszczególnych zadań. 
2. Wprowadzenie któregokolwiek ze stopni alarmowych powoduje obligatoryjne zwołanie posiedzenia 
GZZK. 
3. Wszelkie kwestie związane z odpowiedzialnością, upoważnieniem do podejmowania decyzji, organizacją 
pracy i przekazywaniem informacji ujęte są w GPZK i dokumentach regulujących funkcjonowanie GZZK. 

GZZK 

C. Przedsięwzięcia reagowania Wykonawca 

1. Wykonywanie zadań z części III.  
2. Dokumentowanie działań przebiega następująco: 
- z przebiegu obrad GZZK powstaje protokół, 
- przekazywane przez służbę stałego dyżuru zadania i meldunki zwrotne (gdy zostanie uruchomiony) 
zapisywane są w dzienniku przyjętych/wysłanych sygnałów/informacji, 
- korespondencja związana z wprowadzonymi stopniami alarmowymi jest gromadzona w Referacie Spraw 
Obywatelskich 
 

GZZK 

D. Wsparcie bieżące Wykonawcy 

W sytuacji powstania incydentu ataku terrorystycznego lub ataku sabotażu na system teleinformatyczny – 
CRP, który przerośnie możliwości Urzędu z uwagi na braki własne lub niezbędne w przypadku dużej skali 
zagrożenia, zaistnieje potrzeba zwrócenia się do zewnętrznych służb i podmiotów.     

GZZK  
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V. Potrzeby w przypadku przedłużających się działań 
 
W przypadku przedłużania się okresu, na który wprowadzono – IV stopień alarmowy DELTA-CRP nie przewiduje się potrzeb odnośnie wsparcia 
prowadzonych działań. 
 
VI.  Budżet zadania 
 

1. Realizacja w ramach budżetu własnego.  
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RODZAJE STOPNI ALARMOWYCH 
 

Wyższy stopień alarmowy może być wprowadzony z pominięciem niższych stopni. 
 

 
1.Pierwszy stopień alarmowy ( stopień ALFA według terminologii NATO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości 
wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj  i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma 
charakter ogólnego ostrzeżenia , a okoliczności nie usprawiedliwiają uruchomienia przedsięwzięć zawartych w wyższych stopniach alarmowych. 
Wszystkie organy administracji publicznej i służby bezpieczeństwa powinny być w stanie wprowadzić i utrzymywać przedsięwzięcia tego stopnia 
alarmowego na czas nieokreślony. 
 

 
2.Drugi stopień alarmowy ( stopień BRAVO) ma zastosowanie w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze 
terrorystycznym lub sabotażowym. Stopień ten wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia działalnością 
terrorystyczną lub aktem sabotażu., jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany. Wszystkie organy administracji publicznej i służby 
odpowiedzialne za bezpieczeństwo powinny posiadać możliwość utrzymania tego stopnia do chwili ustąpienia zagrożenia, nie naruszając swoich 
zdolności do bieżącego działania. 
 

 
3.Trzeci stopień alarmowy  ( stopień CHARLIE) ma zastosowanie w przypadku , jeżeli zaistniało konkretne zdarzenie , potwierdzające cel 
potencjalnego ataku terrorystycznego lub w przypadku uzyskania informacji o osobach (grupach) przygotowujących działania terrorystyczne lub 
sabotażowe, albo też wystąpiły zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym godzące w bezpieczeństwo innych państw i stwarzających 
potencjalne zagrożenie dla Polski. Wprowadzenie przedsięwzięć tego stopnia na dłuższy czas może spowodować utrudnienia i będzie miało wpływ na 
funkcjonowanie służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa. 
 

 
4. Czwarty stopień alarmowy (stopień DELTA) ma zastosowanie w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub 
sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla 
Polski, albo też wysokiego prawdopodobieństwa wystąpienia takich działań na terytorium RP. 
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4. Współdziałanie między siłami uczestniczącymi w realizacji 
przedsięwzięć planowanych na wypadek sytuacji kryzysowych. 
 
Zasady współdziałania powinny mieć podstawę prawną.  
 
     Plan Zarządzania Kryzysowego jest tak skonstruowany aby wszystkie podmioty                 
w nim wyszczególnione w trybie normalnym pracy wykonywały swoje rutynowe, ustawowe 
zadania i obowiązki. Dopiero w sytuacji kryzysowej na podstawie aktów normatywnych 
wzajemne realizacje mogą ulec zmianom. 

Podstawową informacją będzie podanie do wiadomości wszystkich podmiotów, który                     
z podmiotów w określonym zdarzeniu pełni rolę koordynującą, wiodącą, a który pomocniczą. 
Informacja taka znajduje swoje odzwierciedlenie w siatce bezpieczeństwa dla 
poszczególnych faz zarządzania kryzysowego, która jest elementem części planu głównego. 
 

Zasady współdziałania między siłami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięć na 
wypadek sytuacji kryzysowych powinny być podejmowane zgodnie z obligującymi do tego 
podstawami prawnymi, które pozwalają na prawidłowe podejmowanie działań dla 
kierujących i wykonujących poszczególne zadania. 
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WSPÓŁDZIAŁANE SIŁ W WARUNKACH SYTUACJI KRYZYSOWEJ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KP PSP - 4049900  PPIS - 4400313 Nadleśnictwo  

Zawadzkie-  404 96 55 
M-GOPS – 77 4611 10 75 

KP Policji – 4621903 PIW - 4614528  Gminny Komendant  
606 728 914 

PINB - 4621196 TJ PIORiN - 4613825  ABW - 4015163 
    

                 

 
 
 
 
 

  Radiotelefon                                                              łącza radiowe      łącza przewodowe

STAROSTA 

 STRZELECKI 

PZZK 

BURMISTRZ 

KOLONOWSKIEGO 

GZZK 
Nr tel.   77 46 11 140 
Nr fax. 77 46 11 140 

Nr tel. 4401766 
  4639091 
Nr fax. 4639092 

 

GZZK  

GCRSSA 

SĄSIEDNIE GMINY 

 

SĄSIEDNIE GMINY 

Gminy: 
Strzelce Op.    77 4049307-8, 4612923 
Jemielnica       77 4623526,  
Zawadzkie       77 4616291, 4616551-3 
Krupski Młyn    32 285 70 16  fax  32 285 70 77 

Kalety              32 352 76 30  fax 32 352 76 35 
Tworóg             32 285 74 93 fax 32 285 74 14 
Ozimek             77 462 28 19 fax 462 28 11 
Dobrodzień       34 357 51 00 fax 34 357 51 00w.30 
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III. Załączniki funkcjonalne planu głównego 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW FUNKCJONALNYCH PLANU GŁÓWNEGO 

 
Lp. Nazwa załącznika funkcjonalnego Strona 

1. 

 
Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (PZK), w tym 
związane z ochroną infrastruktury krytycznej. 
 

150 

2. 
Organizacja łączności. 
 

155 

 
3. 
 

 
Organizacja i system monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania. 
 

156 

4. 
 

 
Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na 
wypadek zagrożeń. 
 

157 

5. 
 
Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych. 
 

159 

6. 
 

 
Organizacja ratownictwa, opieki medycznej i pomocy społecznej oraz pomocy 
psychologicznej. 
 

161 

 
7. 
 

 
Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla obszaru gminy. 
 

163 

8. 

 
Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacja zadań zawartych w 
planie  zarządzania kryzysowego. 
 

164 

9. 
 
Zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód. 
 

165 

10 
 
Procedury uruchamiania rezerw państwowych. 
 

166 

11. 

 
Wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie gminy, objętej planem 
zarządzania kryzysowego.  
 

168 

 
12. 

 
Priorytety w zakresie ochrony i odtwarzania infrastruktury krytycznej. 
 

172 



Plan Zarządzania Kryzysowego 

150 

 

 

1. Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania Kryzysowego, w tym związane z ochroną 
infrastruktury krytycznej  
 

WYKAZ  
procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z ochroną infrastruktury krytycznej 

(PZK) 
 

 

Numer 
procedury 

 
Nazwa procedury 

 
 

Strona 

PZK – 1 
 
Działanie jednostek OSP w sytuacji kryzysowej 
 

151 

PZK – 2 
 
Działanie Miejsko -  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem w przypadku wystąpienia zagrożenia mającego znamiona 
klęski żywiołowej. 

153 
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PZK – 1 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  
opracowania 

2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
Działanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych                    
w sytuacji kryzysowej 
 

Podmiot 
opracowujący 

Pracownik ds.  
zarządzania 

kryzysowego 

 
 

I. Cel procedury 
  
      Działanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sytuacji kryzysowej 

 
 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 
Burmistrz/ SK KP PSP/ jednostki OSP z terenu gminy 

 
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie sytuacji 

kryzysowej na terenie 

gminy  

 

Likwidacja zagrożenia 
i jego skutków 

1. Ustawa z dnia 24  sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U.  z 2016 r. ,poz. 
191 ze zm../ 
2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z  2013 r. poz.  
     1166 ze zm. ). 
3. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z  2014 r., poz. 333          
      ze zm.) 
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IV. Przebieg procedury   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

Zadysponowanie przez SK KP PSP jednostek OSP z terenu Gminy Kolonowskie do usuwania sytuacji 
kryzysowych   

SK KP PSP 
Jednostki OSP 

  

Powiadomienie Burmistrza Kolonowskiego o sytuacji kryzysowej na terenie Gminy Kolonowskie SK KP PSP  

Podjęcie decyzji o uruchomieniu GZZK – zgodnie z SPO-1 Burmistrz 
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PZK – 2 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA 
ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 

Data  
opracowania 

2016 

Nazwa 
dokumentu 

Działanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Kolonowskiem w przypadku wystąpienia 
zagrożenia mającego znamiona klęski żywiołowej  

Podmiot 
opracowujący 

Pracownik ds. 
zarządzania 

kryzysowego 

 
 

I. Cel procedury 
  
      Działanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem w przypadku wystąpienia zagrożenia mającego znamiona       
klęski żywiołowej. 

 
 

II. Lider/ Uczestnicy procedury 
 
Kierownik M - GOPS, Burmistrz, GZZK 

 
III. Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

Wystąpienie zagrożenia 

noszącego znamiona 

klęski żywiołowej.  

 

Likwidacja zagrożenia     
i jego skutków 

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013r.    
    poz. 1166 ze zm. ). 
2. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. z 2014 r., poz.  
    333  ze  zm.). 
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IV. Przebieg procedury   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

1. Udzielenie schronienia poprzez zapewnienie tymczasowych miejsc noclegowych dla osób i rodzin                   
w doraźnie wykorzystywanych szkołach, świetlicach wiejskich. 

 
Burmistrz 

poprzez pracowników 
merytorycznych 

2.   Zapewnienie wyżywienia poprzez wydawanie posiłków w doraźnie wykorzystywanych szkołach, 
świetlicach. 

Kierownik M- GOPS 
poprzez pracowników 

merytorycznych 
 

3.   Wydawanie ubrań, bielizny, obuwia oraz inne przedmioty codziennego użytku niezbędne do przetrwania, 
zakupione z własnych (przydzielonych) środków finansowych lub pozyskanych darów. 

Kierownik M- GOPS 
poprzez pracowników 

merytorycznych 
 

4.   Udzielenie pomocy finansowej osobom i rodzinom:  

     - doraźna pomoc finansowa ze środków przydzielonych (własnych)  

     - długoterminowa pomoc finansowa poprzez wypłacanie zasiłków okresowych lub stałych. 

Kierownik M - GOPS 
poprzez pracowników 

merytorycznych 
 

5.   Zapewnienie opieki dzieciom, pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w wyniku klęski 
żywiołowej lub katastrofy. 

Kierownik M- GOPS 
poprzez pracowników 

merytorycznych 

 
 
 
 
Uwaga: 
Pozostałe służby, straże i inspekcje oraz instytucje działają w sytuacji kryzysowej wg. własnych planów działania.
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2.  Organizacja łączności  

 

2. 1 Łączność bezprzewodowa 

Główną siecią radiową funkcjonującą na terenie Gminy Kolonowskie jest 
radiotelefoniczna sieć Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego do bezpośredniej 
łączności dla potrzeb zarządzania w sytuacjach kryzysowych i bieżącej koordynacji działań 
służb i jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie ratownictwa oraz 
powiadamiania i ostrzegania. 
 Radiotelefon został zainstalowany w Urzędzie Miasta i Gminy Kolonowskie                  
w sekretariacie. 

Ponadto na terenie Gminy Kolonowskie funkcjonuje: 
 łączność telefonii komórkowej; 
 poczta e-mail; 
 system powiadamiania SMS-owego poprzez terminale DTG osób funkcyjnych i członków 

OSP; 
 system powiadamiania SMS-owego  

2. 2 Łączność przewodowa 

W zakresie łączności przewodowej na potrzeby zarządzania kryzysowego 
wykorzystywane będą sieci: 
 sieć telefoniczna publiczna obsługiwana przez operatora - Telekomunikację Polską S.A.  
 sieć Internet
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3.   Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania                           

i alarmowania 

 
Na terenie Gminy Kolonowskie informacje do Gminnego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego o zagrożeniach dochodzić będą od: 
 Wojewody, 
 Starosty, 
 sąsiednich gmin, 
 mediów, 

a w szczególności z: 
 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, 
 Komendy Powiatowej Policji, 
 Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
 Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
 Służb komunalnych (energetycznych, wodociągowych, komunikacyjnych, drogowych), 
 Powiatowych jednostek (sanepid, ochrony środowiska, ochrony roślin), 
 Straży leśnych, 
 Służb weterynaryjnych, 
 Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 
 WKU 
 Mieszkańców 
 

Uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania ludności planuje się dwuwariantowo: 
 lawinowo - w fazie zaistnienia katastrofy nie poprzedzonej narastaniem zagrożenia  

np. skażenie chemiczne, ekologiczne, pożar lasu, gradobicia, ulewne deszcze, wichury 
itp.,  

 selektywnie - w fazie przewidywania lub stwierdzenia zagrożenia jak np. powódź, 
epidemie, susza itp. 

 
W pierwszym przypadku czas na podjęcie działań będzie bardzo krótki, a ostrzeganie  

i alarmowanie ludności odbywać się będzie z wykorzystaniem wszystkich dostępnych 
sposobów ostrzegania i alarmowania. Istotą tego sposobu jest jak najszybsze przekazanie 
ostrzeżenia o katastrofie do ludności.  

Podstawowym sposobem informowania ludności będzie przekazanie sygnałów 
powszechnego ostrzegania i alarmowania za pomocą istniejącej sieci syren alarmowych 
uruchamianych radiowo, a w dalszej kolejności syren uruchamianych w inny sposób. 
W miejscowościach gdzie nie są zamontowane syreny alarmowe do pomocy w ostrzeganiu 
ludności użyte zostaną organizacje reagowania kryzysowego, takie jak straż pożarna i policja 
posiadające na pojazdach urządzenia nagłaśniające. W celu pokrycia całego terenu 
systemem ostrzegania i alarmowania, nie wyklucza się innych form takich jak: obwieszczenia, 
gongi, dzwony kościelne, pracownicy powiadamiający ludność metodą „od drzwi do drzwi” itp. 

 
W drugim przypadku czasu na podjęcie decyzji będzie znacznie więcej i w sposób 

bardziej planowy. „Pojedyncze decyzje” podejmowane będą przez Przewodniczącego GZZK.  
Powiadamiani będą: 
- w pierwszej kolejności: 

 członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 
 wszystkie zaangażowane organizacje, informując tylko te osoby i instytucje, które 

biorą udział w reagowaniu na dany rodzaj zagrożenia, 
 
- w dalszej kolejności: 

 instytucje specjalne takie jak szkoły, miejsca zgromadzeń publicznych itp., 
 sąsiednie gminy - w razie potrzeby 
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4.     Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach 

postępowania na wypadek zagrożeń 

 
Informowanie ludności polega na dostarczeniu społeczeństwu informacji i instrukcji 

postępowania w sytuacji narastającego zagrożenia, bądź wystąpienia sytuacji kryzysowej. 
 

Treść informacji zależna jest od ilości dostępnego czasu i od rodzaju zdarzenia.  
 

W szczególności treść informacji powinna  zawierać: 
 Określenie ryzyka; 
 Przewidywane rejony i czas zdarzenia; 
 Przedsięwzięcia ochrony mienia (np. wykorzystanie worków z piaskiem, naklejanie 

taśm wzmacniających na szyby okienne itp.);   
 Zestaw zaopatrzenia na okres 72 godzin; 
 Instrukcje ewakuacji (czas odjazdu, drogi, lokalizacja urządzeń pomocy społecznej 

itp.), jeżeli przewidziana jest ewakuacja; 
 Instrukcje, jak chronić i opiekować się małymi dziećmi, kobietami ciężarnymi oraz 

osobami starszymi; 
 Instrukcje, jak chronić i opiekować się zwierzętami domowymi oraz hodowlanymi 

(lokalizacja schronisk dla zwierząt, wymogi i rozwiązania przyjęte dla transportu 
zwierząt domowych,  np. użycie smyczy lub kagańców itp.); 

 Zalecenia dla nie podlegających ewakuacji, takie jak: „zostań w domu”, „zamknij 
wszystkie drzwi i okna” itp.; 

 Sposób i częstotliwość kontaktowania się z ludnością w czasie sytuacji kryzysowej; 
 Numery telefonów informacyjnych, faxów; stron www; 
 Wzory komunikatów. 

 
Działania informowania ludności, które są podejmowane przed zdarzeniem: 

 Sprecyzowanie rodzaju ryzyka dla ludzi i mienia. 
 Określenie zagrożonego rejonu i oczekiwanego czasu zdarzenia. 
 Instrukcje działań ochronnych, które mogą dotyczyć określonych grup (np. rodziców 

dzieci w wieku szkolnym), jak również całej ludności. 
 Odesłanie do przydatnych, łatwo dostępnych informacji (np. w książce telefonicznej). 
 Działanie i plany władzy. 
 Sposób i częstotliwość kontaktowania się z ludnością w czasie sytuacji kryzysowej. 

 
Działania informowania ludności, które są podejmowane po zdarzeniu: 

 Nawiązanie i utrzymanie kontaktu z mediami. Dostarczenie informacji, instrukcji 
wskazanych przez Wojewodę lub osobę upoważnioną, zawierających w swej treści 
rodzaje czynności podejmowanych po wystąpieniu zdarzenia; 

 Analiza informacji podawanych przez media, zapytań telefonicznych przy 
jednoczesnym uwzględnianiu ich przy późniejszym redagowaniu komunikatów,  
w celu skorygowania pogłosek (plotek); 

 Wzmocnienie, w razie potrzeby, personelu utrzymującego kontakty z mediami  
i udzielającego wywiadów; 

 Utworzenie dodatkowych urządzeń służących do informowania ludności (np. 
dodatkowych telefonów informacyjnych lub centrów medialnych); 

 Organizacja druku gotowych materiałów informacyjnych (np. ulotek i instrukcji 
sanitarnych); 

 Dystrybucja drukowanych materiałów dla: mediów, wcześniej wybranych miejsc (np. 
sklepów spożywczych), grup ochotników lub personelu reagowania udającego się do 
zamieszkałych rejonów, a także upowszechnienie przez gazety; 

 Zestawienie chronologii wydarzeń; 
 Ocena aktualnej sytuacji. Aktualne działania władz; 
 Instrukcje jak przeżyć (dla dotkniętych lub mogących zostać dotkniętymi zdarzeniem); 
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 Informacje o tym, jak i gdzie oraz jaką pomoc można uzyskać (dla dotkniętych 
zdarzeniem); 

 Informacje o zagrożeniach dla zdrowia; 
 Informacje o tym jak i gdzie można uzyskać pomoc dla zwierząt domowych  

i hodowlanych; 
 Informacje o rejonach, do których dostęp jest ograniczony (dla nie dotkniętych 

zdarzeniem); 
 Podawanie numerów telefonów informacyjnych; 
 Informowanie, co należy zrobić z ofertą pomocy i z kim kontaktować się; 
 Podawanie numerów telefonów dla zapytań i instrukcji w sprawie darowizn (wpłać 

pieniądze na konto..., wyślij czek płatny dla ...„ potrzebne są materiały X, ale proszę 
nie wysyłać Y); 

 Informowanie o tym, w jaki sposób i jak często władze będą kontaktować się  
z ludnością w okresie sytuacji kryzysowej; 

 Opracowanie Instrukcji dla ewakuowanej ludności, która powraca do domów. 
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5. Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych 

Ewakuacją ludności na terenie zagrożonym zajmuje się Burmistrz. Osobą kierującą 
działaniami związanymi z ewakuacją jest Zastępca Burmistrza. 
Do jego głównych zadań należy: 

 Nadzorowanie przygotowania ewakuacji ludności; 
 Nadzorowanie przebiegu ewakuacji; 
 Określenie rejonów, z których będą ewakuowani ludzie, a także zakresu tej ewakuacji; 
 Określenie miejsca zbiórek dla ludzi, którzy nie posiadają własnych środków 

transportu; 
 Określenie dróg ewakuacji; 
 Szacowanie przepustowości każdej z dróg ewakuacji; 
 Wybór dróg ewakuacji z zagrożonego rejonu do wyznaczonych miejsc pomocy 

społecznej; 
 Sprawdzanie dostępności dróg ewakuacji z zagrożonych rejonów; 
 Przygotowanie planu kontroli ruchu ewakuacji we współdziałaniu z Komendantem 

Powiatowym Policji 
 Nadzorowanie przygotowania ewakuacji zwierząt oraz udzielanie, w razie potrzeby, 

pomocy w organizacji w ewakuacji zagrożonych zwierząt; 
 Nadzorowanie organizowania ochrony dóbr kultury przed środkami rażenia oraz ich 

ewakuacja. 
 

We współdziałaniu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej: 
 Ocenianie potrzeb ewakuowanej ludności 
 Sprawdzanie listy dostępnych urządzeń pomocy społecznej, które mogłyby zostać 

wykorzystane przy ewakuacji ludności; 
 Powiadamianie osób i organizacji z listy zasobów pomocy społecznej,  

o możliwych potrzebach w zakresie pomocy społecznej; 
 Wybieranie obiektów pomocy społecznej, które powinny zostać zaangażowane na 

podstawie: 
- wyników analizy zagrożenia i wrażliwości na nie; 
- położenia w stosunku do dróg ewakuacyjnych; 
- usług dostępnych w tych obiektach; 
- uwag Wojewody. 

 W razie potrzeby koordynacja, po otrzymaniu takiego polecenia, działań niezbędnych 
do zapewnienia otwarcia obiektów pomocy społecznej i obsadzenia ich personelem; 

 Zapewnianie dostarczania właściwej informacji o działaniach pomocy społecznej 
(liczbie podopiecznych, wydawanych posiłkach itp.) do Gminnego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego; 

 Współdziałanie z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego w zakresie 
przekazywania stosownych komunikatów i informacji do mediów o pomocy społecznej; 

 Zbieranie informacji w celu pomocy w odpowiedzi na zapytania rodzin; 
 Po zakończeniu sytuacji kryzysowej przesyłanie zestawienia kosztów pomocy 

społecznej odpowiednim władzom w celu uzyskania refinansowania; 
 Prowadzenie i uaktualnianie baz danych jednostek organizacji pomocy społecznej. 
 Ocena potrzeb w zakresie pomocy medycznej i ochrony zdrowia, w związku  

z potrzebą ewakuacji, złożenie stosownego meldunku; 
 Nadzór i koordynacja działań służby zdrowia, ocena ich potrzeb,  

a w razie potrzeby pomoc w otrzymaniu potrzebnych zasobów; 
 Organizacja, na miejscu zdarzenia, medycznego punktu kierowania; 
 Koordynacja współdziałania z przybywającymi grupami, jak również z wolontariuszami; 
 Koordynacja rozmieszczenia, nabywania, sprawdzania i rozdzielania zaopatrzenia 

medycznego; 
 Koordynacja wsparcia dla działań informowania rodzin. 
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Komendant Powiatowy Policji 

 Zapewnienia kontrolę ruchu drogowego w czasie ewakuacji - poprzez: sporządzenie 
harmonogramu przejazdów dla wydzielonych dróg, kontrolę dostępu do dróg 
wyjazdowych, kontrolę dróg wjazdowych, utrzymanie płynności ruchu (włącznie                     
z obsługą wypadków) 

 Udziela pomocy, w razie potrzeby i możliwości, w ewakuacji zagrożonych rejonów 
 Zapewnia ochronę mienia w ewakuowanych rejonach 
 Ogranicza dostęp do ewakuowanego rejonu. 

Ewakuacja organizowana będzie zgodnie z „Planem ewakuacji, przyjęcia ludności, 

zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia”  
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6.    Organizacja ratownictwa, opieki medycznej i społecznej oraz 

pomocy psychologicznej 

 
Organizacja ratownictwa i opieki medycznej zabezpieczana będzie zgodnie z „Planem 

przygotowania publicznej i niepublicznej służby zdrowia gminy Kolonowskie na potrzeby 
obronne państwa” oraz załącznikami do tego planu:  
 

- Plan przygotowania i dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek 
 
Dodatkowo Burmistrz Kolonowskiego może skierować wniosek do  Wojewody 

Opolskiego (za pośrednictwem lekarza koordynatora ratownictwa medycznego)                              
o podwyższenie stanu gotowości zakładów opieki zdrowotnej.  

 
Pomoc społeczna jest realizowana w sposób ciągły. Jednakże w sytuacji noszącej 

znamiona kryzysu czy w wypadku klęski żywiołowej jej realizacja będzie miała charakter 
bardziej intensywny. Zapotrzebowanie na usługi pomocy społecznej w zakresie reagowania 
kryzysowego zależy od rodzaju i fazy niebezpiecznego zdarzenia. Każde z zagrożeń 
przedstawionych w części głównej niniejszego planu w mniejszym lub większym stopniu 
wymagać będzie realizacji tej funkcji. 

W myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 64, poz. 
593) pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie 
osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie 
pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
 Pomoc udzielana będzie zgodnie z zasadami określonymi przez ustawę  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

Katastrofa o dużej skali wymagać będzie także wdrożenia systemu informowania 
ludności o formach pomocy społecznej oraz losach ofiar katastrofy. 

W razie potrzeby w działaniach pomocy społecznej dostępna będzie pomoc wojska (po 
uzyskaniu zgody władz wojskowych). 

Prawo do świadczeń pomocy społecznej przysługuje osobom posiadającym 
obywatelstwo polskie, zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP oraz 
cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium RP posiadającym zezwolenie 
na pobyt stały lub status uchodźcy, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. 
 

Organizacją pomocy społecznej zajmuje się Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, a w szczególności:  

 Ocenia sytuację i określa zasoby infrastruktury mieszkaniowej możliwe do 
wykorzystania przez osoby poszkodowane; 

 Sprawdza listy dostępnych urządzeń pomocy społecznej. Prowadzi stały monitoring 
stanu pomocy społecznej w oparciu o badania własne i zlecone, sprawozdania 
jednostek pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, zgłaszane potrzeby                      
i wnioski dotyczące funkcjonowania pomocy społecznej; 

 Powiadamia osoby i organizacje z listy zasobów pomocy społecznej o możliwych 
potrzebach w zakresie pomocy społecznej; 

 Wybiera obiekty pomocy społecznej, które powinny zostać zaangażowane na 
podstawie: 
- wyników analizy zagrożenia i wrażliwości na nie; 
- położenia w stosunku do dróg ewakuacyjnych; 
- usług dostępnych w tych obiektach; 
- uwag Przewodniczącego GZZK 

 W razie potrzeby koordynuje, po otrzymaniu takiego polecenia, działania niezbędne do 
zapewnienia otwarcia obiektów pomocy społecznej i obsadzenia ich personelem; 

 Powiadamia kierowników obiektów pomocy społecznej o potrzebie wykonania jednego  
z poniższych działań odpowiednio do sytuacji: 
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- Oczekiwania na dalsze instrukcje co do specjalistycznych działań i szacunkowego 
czasu otwarcia obiektów pomocy społecznej; 

- Podjęcia niezbędnych działań w celu otwarcia obiektów, którymi kierują. 
 Współdziała z Gminnym Zespołem Zarządzania Kryzysowego; 
 Współdziała z Komendantem Powiatowym Policji by zapewnić odpowiednią kontrolę 

ruchu drogowego, na drogach wiodących do ośrodków pomocy społecznej; 
 Zapewnia dostarczanie właściwej informacji o działaniach pomocy społecznej (liczbie 

podopiecznych, wydawanych posiłkach itp.) do Gminnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego; 

 Zbiera informacje w celu pomocy w odpowiedzi na zapytania rodzin; 
 Inicjuje i koordynuje zbieranie darów (pieniędzy) dla osób dotkniętych skutkami 

nadzwyczajnych zagrożeń; 
 Po zakończeniu sytuacji kryzysowej przesyła zestawienie kosztów pomocy społecznej 

odpowiednim władzom w celu uzyskania refinansowania. 
 
 
 
Pomoc psychologiczna 
Opiekę psychologiczną  dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia o charakterze 
masowym zapewnią na terenie gminy n/w instytucje: 

Nazwa: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
Miejscowość: Kolonowskie, Księdza Czerwionki 39   

tel. 77 4611 075 

Nazwa: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Miejscowość: Strzelce Opolskie 
Adres: 47-100 Strzelce Opolskie, Jordanowska 2 
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7.    Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi 

dla obszaru gminy. 

 
Na podstawie przeprowadzonej analizy i oceny wymienionych w katalogu zagrożeń 

oraz map zagrożeń – charakterystycznym zagrożeniem dla gminy Kolonowskie                         

- jednocześnie negatywnie wpływającym na poziom bezpieczeństwa jej mieszkańców, mienia  

i środowiska oraz wywołującym ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji 

publicznej - jest zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie lokalnych podtopień.  

W związku z tym szczególny nacisk kładzie się na zorganizowanie na 

administrowanym terenie właściwej ochrony przed tym zagrożeniem, biorąc pod uwagę 

częstotliwość jego występowania i zasięg oddziaływania - przede wszystkim w pierwszej 

kolejności w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy, mienia oraz środowiska, 

ale również zminimalizowania skutków powodzi. 

Działanie administracji samorządowej wraz z określonymi podmiotami dysponującymi 

odpowiednim sprzętem i materiałami pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa ludności oraz 

zmniejszenie strat i szkód spowodowanych powodzią. 
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8.    Wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją 
zadań zawartych w planie zarządzania kryzysowego.  
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9. Zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód 

Podstawy prawne 
1) ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. ,poz. 163 ze 

zm.); 
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie zasad oraz trybu 

ustalania i wypłaty odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami 
zwalczania klęsk żywiołowych (Dz.U.99.55.573); 

3) wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 marca 2011 r.                     
w sprawie „Zasad  i trybu uruchamiania środków budżetu państwa dla jednostek 
samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem 
skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”.  

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/629/8945/Nowe_zasady_i_procedury_w_przypadku_, 
klesk_zywiolowych_obowiazujace_od_3_lutego_2.html 
 

 
W wypadku wystąpienia na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego zdarzeń                 

o charakterze klęski żywiołowej istnieje możliwość uzyskania przez poszkodowanych pomocy 
–   w ramach obecnie obowiązujących przepisów prawnych, w zakresie poniesionych szkód: 

1) w rolnictwie. 
Ponadto, funkcjonuje także forma wsparcia przez Wojewodę osób (rodzin) 

poszkodowanych w sferze socjalno-bytowej. 

 
Po sporządzeniu odpowiednich wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego 

przesyłane są one do wojewody z prośbą o dokonanie ich weryfikacji. W dwóch pierwszych 
przypadkach wojewoda powołuje komisję wojewódzką, której zadaniem jest dokonanie analizy 
przedłożonych wniosków oraz oceny, czy wysokość szkód jest zgodna ze stanem faktycznym.  
W trzecim wypadku wnioski do weryfikacji wojewoda przekazuje do Wydziału Polityki 
Społecznej. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/629/8945/Nowe_zasady_i_procedury_w_przypadku_,klesk_zywiolowych_obowiazujace_od_3_lutego_2.html
http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/629/8945/Nowe_zasady_i_procedury_w_przypadku_,klesk_zywiolowych_obowiazujace_od_3_lutego_2.html
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10. Procedury uruchamiania rezerw państwowych 
 
 

PRP – 1 

Rodzaj 
dokumentu 

PROCEDURA  
URUCHAMIANIA REZERW PAŃSTWOWYCH 

Data 2016 

Nazwa 
dokumentu 

 
PROCEDURA URUCHAMIANIA  

REZERW PAŃSTWOWYCH 
 

Podmiot 
opracowujący 

Pracownik ds. 
zarządzania 
kryzysowego 

 
 

I.      Cel procedury 
 Określenie sposobu udostępniania rezerw państwowych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, sytuacji kryzysowej, odtworzenia 
infrastruktury krytycznej lub zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i zdrowia, a także potrzebę wsparcia realizacji celów 
społecznych. 
 

II.      Lider/ Uczestnicy procedury 
        Burmistrz/ M-GOPS  
 
 

III.     Wejścia, wyjścia oraz formalne podstawy realizacji procedury 

Wejścia Wyjścia Podstawy prawne realizacji procedury 

 
Wystąpienie klęski żywiołowej lub sytuacji 
kryzysowej oraz zakłóceń w ciągłości dostaw 
służących funkcjonowaniu gospodarki 
narodowej i zaspokojenia podstawowych 
potrzeb mieszkańców, ratowania ich życia             
i zdrowia, a także potrzebę wsparcia 
realizacji celów społecznych. 

 
Wykorzystanie/użytkowanie/ 
udostępnionych rezerw 
materiałowych zgodnie                     
z zaistniałą potrzebą i ich 
przeznaczeniem oraz 
dokonanie zwrotu części 
niewykorzystanych rezerw. 

 
ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach 
strategicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1496); 
ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1166 ze zm.); 
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IV. Opis postępowania   
  

Przedsięwzięcia Wykonawcy 

 

1. Monitorowanie rozwoju sytuacji kryzysowej stwarzającej możliwość zaistnienia zagrożenia życia 
ludzkiego oraz drastycznego pogorszenia się warunków bytowych ludności lub możliwość znacznych 
szkód i strat materialnych, wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń i okoliczności oraz klęsk 
żywiołowych i sytuacji kryzysowych, a w przypadku bezwzględnej potrzeby użycia rezerw 
państwowych – przygotowanie i skierowanie stosownego zapotrzebowania do Wojewody, 
zawierającego: 

- ilość i nazwę asortymentu, 
- cel wykorzystania danego asortymentu, 
- dane podmiotu, któremu udostępnione będą państwowe rezerwy materiałowe. Burmistrz 

M- GOPS 
  

 
2. Odbiór przedmiotu udostępnienia zgodnie ze wskazanym przez Wojewodę miejscem i terminem. 

 
3. Dokonanie zwrotu części niewykorzystanych rezerw – zgodnie z przyjętymi ustaleniami i otrzymanymi 

dokumentami – w przypadku częściowego ich niewykorzystania. 

 
4. Zwrot przedmiotu udostępnienia do zasobu rezerw państwowych po wykorzystaniu, zgodnie                              

z ustaleniami i otrzymanymi dokumentami – w przypadku udostępnienia rezerw asortymentu 
specjalistycznego (np. konstrukcje składanych wiaduktów, mostów drogowych i kolejowych, koparek, 
spycharek itp.).  
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11.   Wykaz infrastruktury krytycznej znajdującej się na terenie gminy Kolonowskie 
 

W związku z tym, że do tej pory nie wydano jednolitego wykazu infrastruktury krytycznej  w niniejszym planie zawarto systemy i wchodzące w ich 

skład powiązane ze sobą obiekty, instalacje, urządzenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kolonowskie i służące zapewnieniu sprawnego 

funkcjonowania administracji publicznej, instytucji oraz porządku publicznego na administrowanym terenie. 

Wykaz obejmuje następujące systemy: 

1) zaopatrzenia w energię elektryczną, paliwa ciekłe (linie energetyczne, stacje energetyczne i redukcyjne,); 

2) łączności i sieci teleinformatyczne ( centrale, , centra nadawcze, serwerownie); 

3) finansowe (banki); 

4) zaopatrzenia w wodę (ujęcia wody),  żywność ,zakłady produkcyjne oraz wielkopowierzchniowe obiekty handlowe; 

5) ochrony zdrowia (ośrodek zdrowia); 

6) transportu drogowego (drogi, mosty) ; 

7) zapewniające ciągłość działania administracji samorządowej; 

8) oczyszczalnia, przepompownie ścieków; 

9) hala sportowa 
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WYKAZ  INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ ZNAJDUJACEJ SIĘ NA TERENIE GMINY,OBJĘTEJ PLANEM ZARZĄDZANIA 
KRYZYSOWEGO 

Lp. 
Kategorie 
obiektów/systemów 
infrastruktury krytycznej  

Rodzaje obiektów/urządzeń/instalacji 
*  

Gmina  Lokalizacja obiektu/adres  Uwagi  

1. Zaopatrzenie w energię elektryczną  
Elektrownia, elektrociepłownia, stacja energetyczna,  
linie energetyczne, itp.  

 
Stacja transformatorowa RS. 
Kolonowskie ul. Kościuszki dz. 1632/1. 

 

2. Zaopatrzenie w energię cieplną  Ciepłownia, ciepłociąg, itp.     

3. Zaopatrzenie w paliwa ciekłe  
Ropociąg, paliwowa baza produkcyjna i 
magazynowa, itp.  

  
 
 

4. Zaopatrzenie w gaz ziemny  Gazociąg, stacja redukcyjna, itp.   

Teren Gminy zasilany jest gazociągiem o długości 
9 km. 
Stacje redukcyjno - pomiarowe znajdują się przy 
firmach. 

 

5. Zaopatrzenie w wodę  
Ujęcie wody, zakład uzdatniania wody, pompownia 
wody, itp.  

 
Ujęcia wody - 2 szt., Stacja Ujęć Wody (SUW) - 1 
szt. 

 

6. Zaopatrzenie w żywność  Zakład produkcyjny, magazyn, hurtownia, itp.   

1.Piekarnia - Kolonowskie ul. 1 Maja 1    
2.Piekarnia - Sierpina D.   ul. Guznera 17 Spórok                                                
3.Pamas – Zakład Przetwórstwa Mięsnego 
Kolonowskie ul. Szkolna 9 

 

7. Odprowadzanie ścieków  Oczyszczalnia ścieków, przepompownia ścieków, itp.   

Oczyszczalnia biologiczna:  
 Staniszcze Małe ul. Cmentarna 1 
Przepompownie: 
1.Staniszcze Małe: 
 ul. Korfantego, ul. Leśna, ul. Eichendorffa (główna) 
2.Staniszcze Wielkie: 
ul. Kościelna , ul. 1 Maja ,ul. Długa,                                
ul. Sienkiewicza, 
ul. Jana Sobieskiego 
3.Kolonowskie: 
ul. Hrabiego Colonny, ul. Księdza Czerwionki,                 
ul. Prosta, ul. Długa, 
ul. Dzierżonia - 2 szt. ul. Opolska - 2 szt. ul. Polna,         
ul. Piastowska , ul. Pluderska, ul. Kolejowa,                     
ul. Żeromskiego, ul. Lipowa ,ul. Rzeczna  

 

8. Składowanie odpadów  
Składowisko odpadów komunalnych, sortownia 
odpadów, itp.  

 
Firma Remondis  
 

 

9. 
Zapewnienie ciągłości działania 
administracji publicznej  

Urząd administracji rządowej i samorządowej, itp.   
Urząd Miasta i Gminy  Kolonowskie 
ul. Księdza Gajdy 39  
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10. Transport drogowy  
Droga, most, wiadukt, dworzec autobusowy,  
parking dla pojazdów z towarem niebezpiecznym, itp.  

 

1.Droga wojewódzka Nr 463 Bierdzany – Ozimek                   
-Zawadzkie 
2.Drogi powiatowe: 
Nr 1804 Strzelce Opolskie – Kolonowskie 
Nr 1816 Kadłub – Spórok 
Nr 1838 Staniszcze Wielkie – Staniszcze Małe 
Nr 1839 Spórok – Staniszcze Małe 
Nr 1844 Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 
Nr 1958 Myślina – Staniszcze Małe – Spórok  
3.Mosty: 
Staniszcze Małe ul. Hauptstocka 
Staniszcze Wielkie ul. 1 Maja  
Kolonowskie ul. Księdza Czerwionki 
Kolonowskie ul. Opolska 
Kolonowskie ul. Kolejowa 
Kolonowskie ul. Bożka 
Most kolejowy 
4.Wiadukty: 
Staniszcze Wielkie ul. Mickiewicza 
Staniszcze Wielkie ul. Mickiewicza – kierunek 
Osiek   

 

11. Transport kolejowy  
Linia kolejowa, dworzec, wiadukt, most, stacja  
przeładunkowa, itp.  

 
Węzeł komunikacyjny Fosowskie 
Linia kolejowa nr 144: 
relacji Opole – Fosowskie – Częstochowa 

 

12. Ochrona przeciwpowodziowa  
Budowla i urządzenie hydrotechniczne – zbiornik  
retencyjny, wał, jaz, śluza, itp.  

 

Jaz stały na rzece Mała Panew Kolonowskie 
 ul. Kościuszki 
Jaz ruchomy na kanale rzeki Mała Panew ul. 
Kościuszki 
Jaz na rzece Brzyniczka Kolonowskie ul. Kolejowa 
Kanał hutniczy Kolonowskie ul. Opolska 
Próg na rzece Mała Panew Staniszcze Małe                       
- most   ul. Hauptstocka 
Próg na rzece Brzyniczka  Kolonowskie ul. 
Opolska 

 

13. Ochrona zdrowia  Szpital, przychodnia, ośrodek zdrowia, itp.   
NZOZ „Medyk” Kolonowskie ul. Leśna 6 
Caritas Stacja Opieki Diecezji Opolskiej  
Kolonowskie ul. Leśna 11 

 

14. 
Produkcja, składowanie, 
przechowywanie,  
stosowanie substancji chemicznych  

Zakład produkcyjny, magazyn, hurtownia, 
składowisko odpadów niebezpiecznych, itp.  

   

15. 
Zapewnienie funkcjonowania systemu 
finansowego  

Bank, towarzystwo ubezpieczeniowe, itp.   
Bank Spółdzielczy 
 Kolonowskie ul. Leśna 4 a 

 

16. 
Zapewnienie funkcjonowania systemów 
ratowniczych  

Jednostka ratownicza, dyspozytornia, itp.     
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17. 
Zapewnienie funkcjonowania systemów 
łączności i teleinformatycznych  

Zakład telekomunikacji, centrala, stacja bazowe,  
centrum nadawcze, serwerownia, itp.  

 
Centrala telefoniczna TP 
Kolonowskie ul. Księdza Czerwionki 39 
 

 

18. Obiekty kultury masowej  Kino, teatr, filharmonia, hala sportowa, itp.   Hala Sportowa Kolonowskie ul. Szkolna 1a  

19. 
Wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe  

Hipermarket, dom handlowy, bazar, itp.   sklep „Polo’ , „Dino”  

20. Inne**  Inne**     
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12. Priorytety w zakresie ochrony oraz odtwarzania infrastruktury 
krytycznej  
 

Z definicji infrastruktury krytycznej przedstawionej w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 

kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1166) wynika, że nie można 

jednoznacznie określić hierarchii ważności poszczególnych systemów wchodzących w jej 

skład. Każdy z nich wpływa bezpośrednio na daną sferę działalności organów administracji 

publicznej polegającej na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do 

przejmowania nad nimi kontroli, właściwym reagowaniu w przypadku ich wystąpienia czy 

usuwaniu ich skutków. Każdy z nich w sposób większy lub mniejszy wywiera wpływ na 

zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom danego obszaru i utrzymanie porządku 

publicznego na właściwym poziomie, służy sprawnemu funkcjonowaniu organów administracji 

publicznej, instytucji i przedsiębiorców.  

W związku z tym głównym założeniem niniejszego planu jest takie określenie 

odpowiednich wykonawców z przypisaniem im – zgodnie z kompetencyjnym zakresem 

odpowiedzialności – poszczególnych zadań zarządzania kryzysowego, aby te zadania mogły 

być realizowane równolegle, w tym samym czasie zapewniając tym samym ustawowe wymogi 

w zakresie utrzymania właściwego bezpieczeństwa, porządku publicznego i funkcjonowania 

organów administracji publicznej.  

Jednakże mając na uwadze art. 19 ust. 1 i ust.2 pkt 1 ww. ustawy i podkreślenie w nim 

roli burmistrza przede wszystkim w zakresie kierowania monitorowaniem, planowaniem, 

reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy, a także wychodząc                       

z przyjętego założenia w pkt. 11 niniejszego rozdziału (Wykaz infrastruktury krytycznej) ocenia 

się, że na terenie gminy Kolonowskie głównym priorytetem ochrony infrastruktury krytycznej 

oraz jej odtwarzania w przypadku jej zniszczenia (naruszenia struktur podmiotowych                     

i przedmiotowych) będzie zapewnienie ciągłości działania systemu administracji publicznej. 

Jednocześnie realizacja tego zadania nierozerwalnie wiąże się   z utrzymaniem w sprawności 

systemów łączności i sieci teleinformatycznych. Nie mniej ważne będzie także zapewnienie 

bezpieczeństwa ludzi, ich życia, zdrowia, mienia oraz środowiska. Dlatego też kolejny priorytet 

obejmuje systemy ochrony zdrowia, ratownicze, zaopatrzenia  w żywność i wodę. Pozostałe 

systemy przedstawione w art. 3 cytowanej ustawy stanowią ważne ogniwo w zakresie 

funkcjonowania infrastruktury krytycznej, ale wobec przedstawionych wyżej są drugorzędne. 

Aczkolwiek należy liczyć się z możliwością zaistnienia faktu zakłócenia działania tylko jednego 

systemu umownie nazwanego drugorzędnym, np. finansowego i wtedy on będzie traktowany 

jako priorytetowy w zakresie ochrony i odtwarzania. 
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