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WSTĘP  
 
Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia   
ma umożliwić wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na Burmistrza art. 17 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 
listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2015 
r.,poz. 827) oraz § 3 punkt 8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku                      
w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 
województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850 z 2002 r.)  zgodnie z wytycznymi Szefa 
Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zasad ewakuacji ludności, 
zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. 
 
Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, 
zwierząt oraz ratowanie mienia, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Polega na 
przemieszczaniu się ludności i transporcie mienia z rejonów, w których występują zagrożenia do 
miejsc bezpiecznych. 
Z uwagi na uwarunkowania związane z rodzajem niebezpieczeństwa możemy wyróżnić ewakuację         
I i II stopnia.  
 
Ewakuacja I stopnia polega na niezwłocznym przemieszeniu ludności (mienia)z obszarów,                        
w których wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego do 
rejonów bezpiecznych. 
 
Ewakuacja II stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności (mienia)                   
z rejonów, w których wystąpiło nieprzewidziane bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia 
ludzkiego oraz rejonów przyległych do innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla 
ludności(mienia) w przypadku ich uszkodzenia lub awarii. 
 
W ramach ewakuacji I i II stopnia należy przewidzieć ewakuację zorganizowaną, jak                              
i samoewakuację. 
Samoewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności z rejonów, w których może wystąpić lub 
wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia do rejonów bezpiecznych. Oparta jest na 
posiadanych własnych możliwościach (transportowych, zakwaterowania). 
W związku z dynamicznym rozwojem motoryzacji wiążącym się z posiadaniem własnych 
samochodów oraz większą liczbą gospodarstw domowych w procedurach ewakuacji I i II stopnia 
należy uwzględnić znacząca rolę samoewakuacji. 
 
Ewakuację II stopnia zarządza się natychmiast po zaistnieniu zagrożenia. 
 
Ewakuację zarządza Burmistrz Kolonowskiego – wydając zarządzenie w tej sprawie. 
 
Pierwszeństwo ewakuacji mają: 

 matki i dzieci do lat 7 

 kobiety ciężarne, 

 osoby niepełnosprawne, 

 podopieczni pomocy społecznej 

 osoby starsze 
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Ewakuacji nie podlegają: 

 osoby wchodzące w skład organizacji ratowniczych, ochrony ludności i służb porządku 
publicznego, 

 osoby niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania życia lokalnej społeczności, 

 osoby posiadające przydziały mobilizacyjne do sił zbrojnych lub formacji uzbrojonej nie 
wchodzącej w skład sił zbrojnych, 

 funkcjonariusze formacji uzbrojonych nie wchodzących w skład sił zbrojnych, 

 osoby, które otrzymały przydział do militaryzacji lub jednostek zmilitaryzowanych, 

 osoby, które otrzymały przydział organizacyjno – mobilizacyjny do formacji obrony cywilnej, 

 osoby niezbędne w danym rejonie, ze względu na realizację zadań przez siły zbrojne, 

 osoby, które odmówiły opuszczenia rejonu ewakuacji 
 
Analizując zagrożenia jakie mogą wystąpić na terenie gminy Kolonowskie to najbardziej 
niebezpieczne i realne zjawisko wymagające przeprowadzenia ewakuacji jest zagrożenie 
spowodowane przepływem wód katastrofalnie wysokich w rzece Mała Panew. W przypadku 
wystąpienia tego zjawiska może nastąpić konieczność ewakuacji ludności z terenów zagrożonych 
zatopieniami w wyniku wylania rzeki Mała Panew z miasta Kolonowskie i sołectw Staniszcze Małe                  
i Staniszcze Wielkie. Ponadto możliwe jest wystąpienie konieczności ewakuacji mieszkańców                         
z terenów położonych wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych drogowych i kolejowych na 
wypadek katastrofy komunikacyjnej.  
 
CEL I ZAMIAR EWAKUACJI (PRZYJĘCIA ) LUDNOŚCI  
 
W związku z możliwością wystąpienia zagrożenia, mając na celu zmniejszenie jego skutków oraz 
zwiększenie przetrwania ludności ewakuację należy prowadzić koncentrując się na: 

1. sprawnej ewakuacji ludności z miejscowości zagrożonych, 
2. przygotowaniu niezbędnej liczby miejsc bytowania w tymczasowych miejscach 

zakwaterowania położonych na terenie gminy Kolonowskie, 
3. zapewnieniu warunków niezbędnych do przetrwania sytuacji kryzysowej ludności 

miejscowości zagrożonych. 
 
ZADANIA I OBOWIĄZKI GMINNEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PROCESIE 
EWAKUACJI: 
 
Nadzór i kierowanie w sytuacji zagrożenia dla ludności, zwierząt i mienia na terenie gminy 
Kolonowskie sprawuje Burmistrz przy pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 
Posiedzenie Zespołu zarządzane jest przez Przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarzadzania 
Kryzysowego - Burmistrza. 
 
Zadania Zespołu w czasie przygotowania ewakuacji: 

1. Realizacja zadań Burmistrza – Szefa OC oraz zaleceń jednostek nadrzędnych; 
2. Zebranie danych niezbędnych do opracowania koncepcji planu ewakuacji; 
3. Opracowanie i przedstawienie Burmistrzowi koncepcji organizacji ewakuacji; 
4. Opracowanie planu ewakuacji oraz stałe jego aktualizowanie; 
5. Zaplanowanie sił i środków potrzebnych do rozwinięcia elementów organizacyjnych 

ewakuacji; 
6. Przekazanie niezbędnych danych osobom biorącym udział w przeprowadzeniu ewakuacji; 
7. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej w celu zapoznania 

ludności z zasadami i sposobami ewakuacji; 
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8. Przygotowanie odpowiednich warunków i środków łączności niezbędnych do pracy Zespołu 
w czasie prowadzenia akcji ewakuacyjnej; 

9. Przekazanie Burmistrzowi wniosków i propozycji dotyczących przygotowania do ewakuacji 
osób wyznaczonych do zabezpieczenia procesu ewakuacji; 

  
Zadania Zespołu w czasie prowadzenia ewakuacji 

1. Osiągnięcie pełnej gotowości do działania; 
2. Przekazanie organizacjom biorącym udział w ewakuacji decyzji o rozpoczęciu ewakuacji; 
3. Nadzorowanie osiągania pełnej gotowości do działania przez elementy organizacyjne 

ewakuacji; 
4. Informowanie ludności o sposobie ewakuacji; 
5. Nadzorowanie pracy elementów organizacyjnych ewakuacji; 
6. Zbieranie danych o przebiegu ewakuacji, ich analizowanie i przekazywanie Burmistrzowi 

oraz do jednostek nadrzędnych; 
7. Przekazywanie zarządzeń Burmistrza wynikających z zaistniałych zmian w toku ewakuacji; 

 
Zadania członków Gminnego ZESPOŁU: 

1. Zastępca Szefa GZZK odpowiada za zapewnienie funkcjonowania GZZK, w tym 
dokumentowanie jego prac, realizację zadań całodobowych dyżurów oraz dostarczanie 
informacji dotyczących występujących zagrożeń i prowadzonej ewakuacji, koordynowanie 
działalności GZZK oraz koordynowanie rozwinięcia zespołów organizacyjnych ewakuacji                    
i dokumentowania ich prac. 

2. Pracownik ds. zarządzania kryzysowego planuje przedsięwzięcia, przedstawia 
Przewodniczącemu Zespołu propozycje działania, uzgadnia współdziałanie poszczególnych 
członków zespołu z instytucjami i innymi osobami biorącymi udział w procesie ewakuacji. 

3. Komendant Gminny OSP wypracowuje założenia do realizacji akcji ratowniczych, 
przygotowuje propozycje decyzji i poleceń dla Szefa GZZK, współdziała ze służbami, 
instytucjami, organizacjami i organami uczestniczącymi w realizacji zadań w ramach akcji 
ratunkowej, dokonuje kalkulacji sił i środków. W porozumieniu z Policją zabezpiecza 
porządek publiczny w rejonie ewakuacji w czasie przejazdu i w rejonie , do którego ludność 
została ewakuowana.  

4. Kierownik OPS zabezpiecza ludność ewakuowaną w niezbędne środki pierwszej potrzeby, 
współdziała z instytucjami i przedsiębiorstwami mogącymi udzielić pomocy socjalnej. 

5. Kierownik NZOZ zabezpiecza niezbędną opiekę medyczną i psychologiczną ludności 
ewakuowanej. Organizuje i zapewnia funkcjonowanie Zespołów Pomocy Medycznej oraz 
zgłasza potrzeby do WSSE i uwzględnia zabezpieczenie sanitarno - epidemiologiczne. 

 
Na czas prowadzenia ewakuacji w urzędzie powoływany jest Stały Dyżur pełniący obowiązki 
Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.  
Zadania zespołów zadaniowych w czasie prowadzenia ewakuacji 
 
Dla sprawnego przebiegu procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności tworzy się następujące elementy 
organizacyjne: 

1. w rejonach objętych ewakuacją: 
Zespoły Ewidencyjno - Informacyjne (ZEI) 

 
2. w docelowym miejscu przeznaczenia: 

Punkt Wyładowczy (PW), 
Zespoły Pomocy Medycznej 
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Zespół ewidencyjno – informacyjny, zwany dalej ZEI – jest początkowym ogniwem procesu 
ewakuacji ludności. Powinien koordynować działalność komórek organizacyjnych prowadzących 
sprawy rejestracji i wydawania kart ewakuacji. 
W ZEI rejestruje się i wydaje karty ewakuacji osobom, informuje ludność o organizacji ewakuacji 
oraz rozmieszcza się ludność w środkach transportu. Udziela się również zezwolenia na opuszczenie 
rejonu ewakuacji własnymi środkami transportu. 
Struktura organizacyjna ZEI jest następująca: 

1. kierownik punktu – sołtys, 
2. sekcja informacyjno – ewidencyjna – członkowie rady sołeckiej, członkowie GZZK. 

Kierownik ZEI utrzymuje łączność z GCZK. 
 
Punkt wyładowczy, zwany dalej PW – organizuje się w miejscowościach, w których ludność 
opuszcza środki transportu. Informuje ludność o zasadach pobytu w nowym miejscu 
zakwaterowania i zbiera odcinki „C” karty ewakuacji. 
Struktura organizacyjna PW jest następująca: 

1. kierownik punktu – dyrektor danej placówki, 
2. członkowie – pracownicy OPS. 

Kierownik PW utrzymuje łączność z GCZK. 
 
Zespół pomocy medycznej, zwany dalej ZPM – organizuje się na bazie personelu jednostek służby 
zdrowia z terenu gminy. Zadaniem ZPM jest udzielenie doraźnej pomocy medyczno – sanitarnej 
oraz kierowanie osób wymagających pomocy kwalifikowanej i specjalistycznej do odpowiednich 
jednostek służby zdrowia. 
Struktura organizacyjna ZPM jest następująca: 

1. Kierownik punktu, 
2. Sekcja pomocy doraźnej. 

Kierownik ZPM utrzymuje łączność z najbliższymi jednostkami służby zdrowia, do których 
przewidywane jest kierowanie osób. 
 
Punkty ewidencyjno – informacyjne obowiązane są po zakończeniu pracy punktu przekazać do 
GCZK uaktualniony wyciąg z zestawienia imiennego osób objętych ewakuacją. 
Punkt rozdzielczy po zakończeniu procesu przyjęcia ludności przekazuje GCZK imienny przydział 
miejsc zakwaterowania. 
 
Opiekę sanitarno – epidemiologiczną zapewnia terenowa stacja sanitarno – epidemiologiczna. 
Zadaniem SSE jest sprawowanie nadzoru nad warunkami sanitarnymi w czasie ewakuacji oraz 
prowadzenie analiz laboratoryjnych w razie pojawienia się symptomów zatruć i zagrożenia 
epidemią. 
Zabezpieczenie socjalno – bytowe obejmuje zakwaterowanie oraz zaopatrzenie w niezbędne 
artykuły konsumpcyjne (woda, żywność, energia). 
Najważniejszym czynnikiem warunkującym przetrwanie ludności jest zabezpieczenie odpowiedniej 
ilości wody dla ewakuowanej ludności. 
Minimalna ilość wody dla jednej osoby ewakuowanej: 
Woda do spożycia – 2,5 do 3 litrów/dzień w zależności od pory roku oraz występujących warunków 
atmosferycznych 
- podstawowej higieny- 2 do 6 litrów/dzień 
- gotowanie żywności – 3 do 6 litrów/dzień w zależności od rodzajów żywności i norm. 
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Do zaopatrywania ewakuowanej ludności wykorzystuje się sieć handlu detalicznego oraz punkty 
zbiorowego żywienia. 
Planując zaopatrzenie ewakuowanej ludności należy uwzględnić wymóg zabrania przez nią 
żywności na okres 3 dni. 
Na terenach zagrożonych zalaniem mogą pojawić się pojedyncze sztuki zwierząt, które będzie 
trzeba ewakuować. Za jej przeprowadzenie odpowiedzialni są właściciele zwierząt. 
Organem planującym ewakuację (przyjęcie) zwierząt na szczeblu gminy jest Powiatowy Lekarz 
Weterynarii.  
Miejsca, do których ewakuuje się zwierzęta powinny się charakteryzować: 
- położeniem na niedużym wzniesieniu, a w przypadku ewakuacji planowej należy uwzględnić 
rozlokowanie zwierząt w innych gospodarstwach, z dala od prowadzonych działań, 
- możliwością szybkiego prowizorycznego ogrodzenia. 
- zapewnić warunki do pojenia i karmienia zwierząt. 
 
SPOSÓB POWIADAMIANIA LUDNOŚCI O ZARZĄDZENIU EWAKUACJI  
Zarządzenie o ogłoszeniu ewakuacji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 
przyjęty: 

1. za pomocą obwieszczeń, ulotek, ruchomych punktów informacyjnych oraz innych form, 
przyjętych tradycyjnie na danym terenie przez łączników, 

2. strona internetowa www.kolonowskie.pl 
3. powiadamianie SMS, 
4. syreny alarmowe (sygnał ciągły 3 minuty - (ALARM O KLĘSCE ŻYWIOŁOWEJ), 
5. poprzez wykorzystanie sprzętu nagłaśniającego na samochodach. 

 
O wprowadzeniu ewakuacji dodatkowo informuje się sołtysów 
 
Zawartość komunikatu:  

1. informacja o sytuacji na terenie zagrożonym, 
2. nakaz ewakuacji mieszkańców (sołectwa, ulice), 
3. umiejscowienie punktu zbiórki /PZb/, godzinę podstawienia i odjazdu środków transportu, 

kolejność ewakuowanych 
4. Informacja o obowiązku zabrania ze sobą żywności na 3 dni, ewentualnego bagażu do 10 kg, 

dokumentów osobistych i kart ewakuacji ( odcinek „A” zostaje w punkcie ewidencji a 
odcinek „B” przekazuje się w punkcie wyładowczym). 

 
Wykaz łączności dla potrzeb kierowania i współdziałania  
 

Lp. Nazwa jednostki organizacyjnej Nr telefonu 
stacjonarnego 

1. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 77 404 99 00 

2. Komisariat Policji w Zawadzkiem 77 461 64 77 

3. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 77 461 10 75 

4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ”Medyk” 77 461 11 60 

5. Apteka „W Ośrodku Zdrowia” 77 461 11 21 

  
 
 
 

http://www.kolonowskie.pl/
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Plan osiągania gotowości elementów organizacyjnych zabezpieczających proces ewakuacji 
ludności. 
 

Lp. Wyszczególnienie Odpowiedzialny Czas na 
realizację w 
godz. pracy 

Czas na 
realizację po 
godz. pracy 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Przyjęcie sygnału o decyzji 
ewakuacji 

Stały dyżur G G + 0.5 

2. Powiadomienie kierownika 
oraz osób funkcyjnych 

Stały dyżur 
 

G  G + 0.5 

3. Powiadomienie sołtysów Stały dyżur  G + 0.5 G + 1 

4. Doręczenie decyzji osobom i 
instytucjom, na które nałożono 
obowiązek świadczeń 
osobistych i rzeczowych 

Kurierzy G + 1 G + 1.5 

5. Przybycie osób funkcyjnych 
ZKPE  

 G + 1.5 G + 2 

6. Przygotowanie stanowisk 
pracy 

Osoby funkcyjne G + 2 G + 2 

7.  Postawienie zadań Kierownik G + 2 G + 2 

8. Sprawdzenie gotowości do 
działania zespołu 

Kierownik G + 2 G + 2 

9. Sprawdzenie do działania 
elementów organizacyjnych 

Kierownik G + 2 G + 2 
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Wykaz osób kierujących procesem ewakuacji ludności   
 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja         

w           

zespole 

Adres zamieszkania Nr tel. 
komórkowego 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 Wacławczyk 

Konrad 

Przewodniczący Staniszcze Wielkie  

ul. Żeromskiego 8 

512 466 692   
 
 
 2 Hurek Grzegorz Członek  Zespołu Staniszcze Wielkie 

ul. J. Sobieskiego 28 

606 728 914 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 4 Leja Piotr Członek Zespołu Kolonowskie ul. 

Hr. Colonny 27 

608 739 267  

5 Klyszcz 

Regina 

Członek Zespołu Staniszcze Wielkie  

ul. Sienkiewicza 8 

609 357 080  

6 Sebastian 

Hudzik 

Członek Zespołu. Kolonowskie  

ul. Dzierżonia 1a 

608 523 749  

7 Ochmann 

Irena 

Członek Zespołu Staniszcze Wielkie  
ul. Sienkiewicza 34 

794 397 241  

8 Dziuba 

Elżbieta 

Członek Zespołu Staniszcze Wielkie  
ul. Kościelna 23 

 
 
 

784 697 789  

9 Przedstawiciel 
Policji 

Członek Zespołu  604 931 506  
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Zagrożone budynki w czasie powodzi:  
 
Staniszcze Małe  

 Hauptstocka: 21, 25, 26, 27, 28, 30, 30a, 32, 43 9 budynków  - 23 osoby 

 Odrodzenia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 19, 21, 25  10     - 69       

 Korfantego: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13  9   - 37      

 Eichendorffa: 21, 23, 24, 25    4   - 39  

 Krzywa: 1      1   - 3  
_________________________________ 

      razem: 44   171    
Staniszcze Wielkie 

 Sienkiewicza: 1, 2a, 4, 6, 8, 13, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33 16 budynków  - 69 osób 

 Rzeczna: 1, 2, 4, 6, 8       5   - 12  
___________________________ 

razem:  21   81  
Kolonowskie – osiedle Fosowskie 

 Rzeczna:  1, 3, 16, 18, 20, 22       6 budynków       - 26 osób 

 Bożka:   1, 2, 4, 6, 8, 16, 16a, 29, 31, 33, 35, 37a, 39, 41 14   - 49  

 Polna:   20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 35, 37   10   - 44 

 Księdza Czerwionki:        1   - 0 

 Polna: 33        1   - 6  
_______________________________ 

razem: 32   126 
Kolonowskie 

 Kościuszki: 31       1 budynek  - 7 osób 
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Zestawienie liczbowe ewakuowanej / przyjmowanej ludności  
w rozbiciu na występujące zagrożenie/  

Lp. Gmina 
Liczba 

mieszkańców 
Zagrożenia Rejon ewakuowany 

Ilość osób 
do 

ewakuacji 

Gmina 
przyjmująca 

Ilość osób 
przyjmowana 

Szacowana 
samo-

ewakuacja 
Uwagi 

   

Zagrożenie TŚP – awarie 
cystern kolejowych 
transportujących TŚP na 
trasie 
- Opole - Częstochowa 

Osiedle Fosowskie, część 
miejscowości 
Kolonowskie,  

w zależności od miejsca  
zdarzenia 

 
 

20 
teren 

własnej 
gminy 

        14  

Zagrożenie TŚP – awarie 
cystern drogowych 
transportujących TŚP po 
drogach krajowych: 
Nr 463 
Bierdzany – Ozimek -
Zawadzkie  
 

Osiedle Fosowskie, część 
miejscowości 
Kolonowskie,  
- w zależności od miejsca  

zdarzenia 

 
 
 

30 
teren 

własnej 
gminy 

 25  

Zagrożenie pożarowe  w zależności od miejsca  
zdarzenia 

105 
 
 
 
 
 
 

teren 
własnej 
gminy 

 70 

 

Zagrożenie powodziowe w zależności od rejonu 
wylania ,podtopienia 

43 teren 
własnej 
gminy 

 34 
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Zestawienie liczbowe środków transportu przewidzianych do ewakuacji 

 

Lp. Gmina Środek transportu Podmiot zabezpieczający Uwagi 

 Kolonowskie Samochód osobowy Renault 9 - osobowy „KGK” Kolonowskie  
 
 

 Traktor/3/ + przyczepa/2/ 
  
 

#  

 Samochód KIA – 6 osobowy #  
 
 

 Samochód dostawczy VW Transporter-3 
osobowy 

#  
 
 

 Autobus Jelcz Gmina Kolonowskie  
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Planowany czas przeprowadzenia ewakuacji na administrowanym obszarze 

 

Lp. Gmina 
Planowany czas przeprowadzenia ewakuacji 

w godzinach 
Uwagi 

 Kolonowskie Od przyjęcia sygnału o decyzji ewakuacji do sprawdzenia do 
działania elementów organizacyjnych G do G+2 
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Miejsca doraźnego zakwaterowania ludzi w sytuacjach kryzysowych  
I wariant  

Obiekty na administrowanym obszarze, które w krótkim czasie mogą być przystosowane do przyjęcia większej ilości osób poszkodowanych  
w wyniku nagłej sytuacji kryzysowej na terenie gminy   

Lp. Gmina Nazwa obiektu i adres Ilość miejsc Uwagi 

1 Kolonowskie Publiczna Szkoła Podstawowa Kolonowskie ul. 1 
Maja 5  
 

100 
 

 
 

2 Hala Sportowa Kolonowskie 200  

3 Publiczna Szkoła Podstawowa  
Staniszcze Wielkie – Kolonowskie 3 

150  
 

4 Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe – 
Spórok, ul. Szkolna 1 

50  
 

5 Publiczne Gimnazjum, ul. Szkolna 1a 150  

6 Budynek Centrum Aktywności Wiejskiej Spórok,  
ul. Gunera 3 

40  

  
II wariant    

Wszystkie obiekty na administrowanym obszarze, które mogłyby przyjąć ludność ewakuowaną na wypadek masowej ewakuacji ludności  
z części gminy / powiatu bądź sąsiednich jednostek/  

Lp. Gmina Nazwa obiektu i adres Ilość miejsc Uwagi 

  
 
 

 
Budynek Odnowy Wsi Staniszcze Małe ul. Ks. Gajdy 

32a 

 
30 
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Karta ewidencji osób ewakuowanych 

Lp. Płeć 
 Imię Nazwisko PESEL 

Nr karty 
ewakuacji 

Wiek 

Adres 
(ulica, nr. domu, 
miejscowość, gmina, 
powiat, 
województwo) 

Rejon - miejsce 
(ulica, nr. domu, 
miejscowość, gmina, 
powiat, województwo) 

Telefon 
(kontaktowy) 

Obrażenia Uwagi 

Skąd Dokąd 

 K/M            

 K/M            

 K/M            

 K/M            

 K/M            

 K/M            

 K/M            

 K/M            

 K/M            

 K/M            

 K/M            
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Karta ewidencji ewakuowanych grup osób 

Lp. Liczba ewakuowanych osób Rejon - miejsce 
(ulica, nr. domu, miejscowość, 
gmina, powiat, województwo) 

Kontakt 

Ogółem Kobiety Mężczyźni Dzieci Skąd Dokąd  
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B 

C 
 

A 

A 
B 

C 

 

Karta ewakuacji Nr 00000000 Karta ewakuacji Nr 00000000 
Nazwisko……………………………………………... Nazwisko……………………………………………… 

Imię, imię ojca………………………………………... Imię, imię ojca………………………………………… 

 PESEL             PESEL            

Adres stałego zamieszkania…………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy…………………………………… 

Adres stałego zamieszkania…………………………… 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy…………………………………… 

  

 
Pouczenie: 

 
1. Kartę należy utrzymywać w ciągłej aktualności. 

Zmian i wpisów mogą dokonywać tylko 

uprawnione organy. 

2. Karta jest ważna tylko z dokumentem tożsamości.  

3.Karta stanowi podstawę otrzymywania 

przysługujących świadczeń.  
 

Karta ewakuacji Nr 00000000 
Nazwisko………………………………………………. 

Imię, imię ojca………………………………………… 

 PESEL            

Adres stałego zamieszkania…………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy…………………………………… 

 

Strona 2 
Adres miejsca zakwaterowania………………………... 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

Adres miejsca zakwaterowania………………………... 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 

Adres miejsca zakwaterowania………………………... 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………. 

 

    

Adnotacje: 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany ...........................w dniu 

............. odmawiam poddania się procesowi 

ewakuacji.*                   ....................... 
          (podpis) 

 

Adnotacje: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany ........................... w dniu 

.............20....r. odmawiam poddania się procesowi 

ewakuacji.* 

    ....................... 

          (podpis) 

 
* nie dotyczy w przypadku obowiązków nałożonych na 

obywateli zapisami w ustawie o klęsce żywiołowej (Dz.U.z 

2002, Nr 62, poz. 558 z późn. zm.), stanie wyjątkowym (Dz.U.z 
2002 Nr 113, poz. 985 z późn, zm.) oraz stanie wojennym 

(Dz.U. z 2002, Nr 156, poz. 1301 z późn. zm.). 

Adnotacje: 

 

 

 

 

Ja, niżej podpisany................................. w dniu 

...............20....r. odmawiam poddania się 

procesowi ewakuacji.* 

    ....................... 
          (podpis) 

 

 

Organ wydający kartę: pieczęć, podpis, data 

Organ wydający kartę: pieczęć, podpis, data Organ wydający kartę: pieczęć, podpis, data 
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Karta ewidencji ewakuowanych zwierząt  

Lp. 

Zwierzęta Właściciel (zarządca) Rejon- miejsce 

Kontakt 

Rodzaj (gatunek) Liczba Imię i nazwisko 
Adres 
zamieszkania 

Numer 
karty 
ewakuacji 

Skąd Dokąd 
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Karta ewidencji ewakuowanego mienia  

Lp. Nazwa 
Oznaczenie i/lub 
dane 
charakterystyczne 

Ilość 

Właściciel (zarządca) Rejon- miejsce 

Kontakt 

Imię i nazwisko 
Adres 
zamieszkania 

Nr karty 
ewakuacji 

Skąd Dokąd 
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Informacja terenu objętego ewakuacją 
 
UWAGA!  
Mieszkańcy ulic : ………………………………………………… w miejscowości………………………………………..  
Zarządzam ewakuację mieszkańców w związku z zaistniałym zagrożeniem dla zdrowia i życia 
ludzi spowodowanym ………………………………………...  
 
Ewakuacja przeprowadzona zostanie w dniu ………………………..20…..r.  o godz ……………………. 
 
Miejsce zbiórki dla ewakuowanej ludności:  ………………………………………………………………………. 
 
Przed opuszczeniem mieszkania zaleca się niezwłocznie wykonać następujące 
przedsięwzięcia: 
 
 
- odciąć dopływ wody do mieszkania; 
- zamknąć zawór gazu w mieszkaniu; 
- wykręcić bezpieczniki elektryczne; 
- zabrać niezbędne leki. 
- zabrać ze sobą dokumenty tożsamości; 
- pozamykać okna i drzwi; 
 
  
 
Podłączanie głośnika zewnętrznego do radia samochodu służbowego: 
 
Zamocować głośnik przy pomocy uchwytu magnetycznego na dachu 
Podłączyć głośnik do gniazda cinch w bagażniku 
 
Głośnik działa wtedy, kiedy FADER radioodtwarzacza ustawiony jest w pozycji Rear +15 
 
W tym celu należy:  
 
Włączyć radioodtwarzacz (nacisnąć przycisk SRC) 
Podłączyć nośnik danych do radioodtwarzacza 
Nacisnąć srebrne pokrętło wielofunkcyjne (pojawia się napis Menu) 
Nacisnąć srebrne pokrętło wielofunkcyjne (pojawia się napis Fader) 
Nacisnąć srebrne pokrętło wielofunkcyjne (pojawia się napis Front + 15) 
Obracać srebrnym pokrętło wielofunkcyjne aż pojawi się napis Rear +15) 
 
Przyciskiem               wyjść z MENU 
 

http://www.domiporta.pl/wszystkie-mieszkania


Załącznik Nr 10 

20 

 

„wzór” 
 

Zarządzenie Nr........... 
Burmistrza Kolonowskiego 

z dnia ....................... 
w sprawie zarządzenia ewakuacji na terenie Gminy Kolonowskie 

 
Na podstawie art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz.U.2013.1166 j.t.) oraz art. 31b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446), zarządza się co następuje: 
 
 
§ 1  
W związku z zaistniałym zagrożeniem życia i zdrowia, spowodowanym 
……………………………………………… 
zarządza się ewakuację  od dnia.............................. od godziny ..................... dla mieszkańców 
ulic: 
 …………………………………………………………………..  w miejscowości: 
…………………………………………………………. 
Miejsce zbiórki dla ewakuowanej ludności: 
…………………………………………………………………………………………. 
 
§ 2   
Przed opuszczeniem mieszkania zaleca się niezwłocznie wykonać następujące czynności:     
1)  odciąć dopływ wody do mieszkania, 
2) zamknąć zawór gazu , 
3) wykręcić bezpieczniki elektryczne , 
4) zabrać niezbędne leki, 
5) zabrać ze sobą dokumenty tożsamości, 
6) pozamykać okna i drzwi 

 
§ 3  
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania . 
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„wzór” 
 
 
 

Zarządzenie Nr........... 
Burmistrza Kolonowskiego 

z dnia ....................... 
 

w sprawie odwołania ewakuacji na terenie Gminy Kolonowskie 
 
Na podstawie art. 19 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz.U.2013.1166 j.t.) oraz art. 31b ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 
446), zarządza się co następuje:   
 
§ 1 
W związku z ustaniem przyczyn zagrożenia życia i zdrowia, spowodowanych 
….……………………………………………………………… odwołuje się ewakuację  od 
dnia.............................. od godziny .....................  dla mieszkańców ulic: 
…………………………………………………… w miejscowości: ………………………………………………. 
   
§ 2  
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


