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KARTA UZGODNIEŃ
PLANU EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) III STOPNIA
DLA GMINY ORNONTOWICE
Nazwa jednostki
organizacyjnej

Imię i nazwisko

Data i podpis

Komenda Powiatowa Policji
w Mikołowie

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Mikołowie

Ochotnicza Straż Pożarna
w Ornontowicach
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Wydziały Urzędu oraz Jednostki Podporządkowane
Nazwa jednostki
organizacyjnej

Imię i nazwisko

Data
i podpis

Wydział Organizacyjny

Wydział Finansowy i Budżetu

Wydział Rozwoju i Inwestycji

Wydział Środowiska,
Przedsiębiorczości i Gospodarki
Gruntami

Wydział Informacji i Promocji

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Wodociągowej

Zakład Gospodarki Zasobami
Gminy
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Gminny Ośrodek Zdrowia

ARTERia Centrum Kultury
i Promocji

Gminny Ośrodek Sportu,
Promocji i Rekreacji

Zespół Szkolno – Przedszkolny

Gimnazjum

Świetlica Profilaktyczno –
Wychowawcza i Terapeutyczna

Biblioteka

Zakład Usługowo – Pomocniczy
dla Jednostek Oświatowych
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Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej

UWAGI I PROPOZYCJE WNIESIONE PRZEZ UZGADNIAJĄCYCH

Treść uwagi

Funkcja i podpis
osoby zgłaszającej
uwagi

Adnotacje o
wprowadzeniu
uwag do planu
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA PLANU
1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2. Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U.
3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym i kompetencjach
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 156,
poz. 1301 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych
zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych RP w zapobieganiu
skutkom klęski żywiołowej lub jej usuwaniu (Dz. U. z 2003 r. Nr 41, poz. 347.
5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z
zwalniania przez pracodawców
powołanych do służby w obronie
żywiołowych, katastrof i zagrożeń
5180.

dnia 29 marca 2005 roku w sprawie zasad
z obowiązku świadczenia pracy osób
cywilnej w związku ze zwalczaniem klęsk
środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 60, poz.

7. Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008r.
w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego
zagrożenia.
8. Zarządzenia Starosty Mikołowskiego Nr 24/2009 z dnia 12 października 2009
r. w sprawie opracowania gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia.
9. Zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice Nr 290/2009 z dnia 16 listopada
2009 roku w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji ( przyjęcia) III
stopnia.
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3. DEFINICJE
MASOWE ZAGROŻENIE – sytuacja wywołana działaniem sił natury, awariami
technicznymi bądź innymi zdarzeniami, która stwarza potencjalną możliwość utraty
zdrowia, życia ludzkiego lub wystąpienia szkody w mieniu albo i środowisku,
charakteryzująca się dużym obszarem objętym zagrożeniem i/lub dużą liczbą
zagrożonych osób
STREFA ZAGROŻENIA – miejsca i rejony, obszary w których występują zagrożenia
dla życia lub zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska i mienia, spowodowane przez
naturalne katastrofy, awarie techniczne lub inne zagrożenia.
MIEJSCA BEZPIECZNE – miejscami bezpiecznymi nazywamy rejony, obszary, na
których w rozpatrywanym aktualnie czasie nie występują zagrożenia dla życia lub
zdrowia ludzi i zwierząt oraz środowiska i mienia.
EWAKUACJA – polega na przemieszczaniu się ludności, zwierząt i transporcie
mienia z rejonów w których występują zagrożenia dla miejsc bezpiecznych. Z uwagi
na uwarunkowania związane z rodzajem i skalą zagrożenia możemy wyróżnić
ewakuację I, II i III stopnia.
EWAKUACJA III STOPNIA – polega na uprzednio przygotowanym przemieszczaniu
ludności, zwierząt i mienia podczas podwyższania stanu gotowości obronnej
państwa. Prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
SAMOEWAKUACJA – polega na przemieszczaniu się ludności z rejonów, w których
może wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia, poza strefę
zagrożenia. Prowadzona jest przede wszystkim w oparciu o własne możliwości
( transportowe, zakwaterowania, itp.).
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4. KONCEPCJA EWAKUACJI III STOPNIA
Decyzję o ewakuacji III stopnia na terenie gminy Ornontowice podejmuje Wójt
– Szef Obrony Cywilnej Gminy Ornontowice lub właściwy organ wojskowy
w porozumieniu z Wójtem – Szefem OC Gminy Ornontowice zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie 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 z poźn. zm.), ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U z 2004 r. Nr 241, poz.2416
z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, Szefów
Obrony Cywilnej Województw, Powiatów i Gmin (Dz. U. z 2002 r. Nr 96, poz. 850).
Powyżej wskazane zostało, iż decyzję o ewakuacji III stopnia podejmuje WójtSzef Obrony Cywilnej lub organ wojskowy (w strefie bezpośrednich działań
wojennych) we współdziałaniu z Wójtem – Szefem Obrony Cywilnej.
Zgodnie z zapisami Instrukcji Szefa Obrony Cywilnej Kraju istnieją następujące
warianty ewakuacji ludności w czasie wojny:
a. ewakuacja z przewidzianych miejsc (rejonów) działań operacyjnych Sił
Zbrojnych – ewakuacja obligatoryjna;
b. ewakuacja ludności, która wyrazi chęć opuszczenia obszarów potencjalnie
zagrożonych prowadzeniem działań militarnych – ewakuacja z zachowaniem
zasady dobrowolności.
Ponadto zgodnie z zapisami ustawy o stanie wojennym oraz o kompetencjach
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym
organom RP w czasie stanu wojennego oraz ustawy o stanie wyjątkowym,
wprowadzony może zostać m.in. nakaz lub zakaz przebywania lub opuszczania
w ustalonym czasie oznaczonych miejsc, obiektów lub obszarów.
Decyzja o obligatoryjnej ewakuacji określonych miejsc (obszarów) wydawana
jest zatem przez ww uprawniony organ wówczas, gdy jest to konieczne ze względu
na działania prowadzone przez Siły Zbrojne RP lub gdy wprowadzone zostaną,
określone w ustawie o stanie wojennym i lub w ustawie o stanie wyjątkowym, nakazy
lub zakazy określonego zachowania się.
W przypadku prowadzenia ewakuacji w wyniku potencjalnego zagrożenia przy
realizacji procesu ewakuacji należy stosować zasadę dobrowolności.
Ewakuację III stopnia prowadzi się w przypadku wystąpienia zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Ewakuacji podlega ludność zamieszkała
w obrębie oddziaływania TŚP, a także w pobliżu obiektów wytypowanych jako
szczególnie narażone na działania wojenne (w tym dywersyjne i terrorystyczne).
Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdują się w miejscu zagrożenia.
Pierwszeństwo ewakuacji powinno objąć m.in. matki i dzieci, kobiety ciężarne, osoby
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niepełnosprawne, osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, domach dziecka,
podopiecznych opieki społecznej, itp. Znajomość powyższych zasad pozwoli na
odpowiednie zaplanowanie środków transportu oraz przygotowanie odpowiednich
miejsc czasowego pobytu.
Ewakuacji nie podlegają, w zależności od jej rodzaju:
a. osoby wchodzące w skład organizacji ratowniczych, ochrony ludności i służb
porządku publicznego;
b. osoby niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania życia lokalnej
społeczności;
c. osoby posiadające przydziały mobilizacyjne do sił zbrojnych lub formacji
uzbrojonej nie wchodzącej w skład sił zbrojnych;
d. funkcjonariusze formacji uzbrojonych nie wchodzących w skład sił
zbrojnych(ABW, BOR, itp.)
e. osoby, które otrzymały przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki
przewidzianej do militaryzacji lub jednostki zmilitaryzowanej;
f. osoby które otrzymały przydział organizacyjno-mobilizacyjny do formacji
obrony cywilnej;
g. osoby niezbędne w danym rejonie, ze względu na realizację zadań przez siły
zbrojne.
Z analizy zagrożeń na terenie gminy wynika, że możliwe jest przeprowadzenie
ewakuacji w ramach gminy, bez angażowania sąsiednich gmin i powiatu.
Przedsięwzięcia dotyczące ochrony zbytków, ujęte zostały w oddzielnym planie
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych –
opracowanym zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
Ewakuacji nie planuje się i nie prowadzi do:
a. rejonów leżących w bliskiej odległości wielkich ośrodków przemysłowych,
komunikacyjnych oraz ważnych obiektów wojskowych;
b. rejonów przewidzianych i prowadzonych działań wojennych;
c. rejonów przewidywanych zagrożeń.
Za ewakuację ludności cywilnej odpowiada Wójt-Szef Obrony Cywilnej Gminy
Ornontowice.
Za ewakuację załóg podmiotów gospodarczych odpowiadają organy
zarządzające (właściciele tych podmiotów), współpracujące w tym zakresie z WójtemSzefem Obrony Cywilnej Gminy Ornontowice. Zabezpieczenie socjalno-bytowe
ewakuowanej ludności organizuje Wójt-Szef Obrony Cywilnej. Proces ten może
zostać wsparty przez Starostę-Szefa OC Powiatu Mikołowskiego oraz WojewodęSzefa OC Województwa. Zabezpieczenie socjalno-bytowe obejmuje zakwaterowanie
oraz zaopatrzenie w niezbędne artykuły konsumpcyjne (żywność, woda, odzież,
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energia, itp.). Do zakwaterowania ewakuowanej ludności na terenie Gminy
Ornontowice zostaną wykorzystane przede wszystkim istniejące szkoły, centrum
kultury, itp.
Jako normę zakwaterowania przyjmuje się 2-3 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę.
Istotnym czynnikiem warunkującym przetrwanie ludności jest zabezpieczenie
odpowiedniej ilości wody dla ewakuowanej ludności tj. 15 l na tzw. osobodzień. Za
zabezpieczenie niezbędnej ilości wody w imieniu Wójta-Szefa Obrony Cywilnej
odpowiada Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej, który
uruchamia procedury określone w Planie Zapewnienia Funkcjonowania Publicznych
Urządzeń Zaopatrzenia w Wodę w Warunkach Specjalnych.

5. ANALIZA ZAGROŻEŃ
5.1. Ogólna charakterystyka i ocena zagrożeń
Obszar Gminy Ornontowice wynosi 15,10 km2 na którym zamieszkuje ok. 6000
mieszkańców, co daje 400 mieszkańców na km2 powierzchni. W związku z tym, że
aglomeracja śląska nigdy nie była obszarem koncentracji wojsk oraz działań
zbrojnych na szeroką skalę, należy przyjąć, że będzie tak i obecnie. Założenie to
zostało uwzględnione przy planowaniu na terenie gminy ewakuacji III stopnia.
Dokonując oceny zagrożeń militarnych, przyjęto, że na tereni gminy nie dojdzie do
bezpośrednich działań militarnych z udziałem Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych.
Obszar gminy może być jedynie wykorzystany do ewentualnego przemieszczania
i krótkotrwałego pobytu wojsk operacyjnych oraz Sił Wsparcia NATO.
5.2.

Analiza zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych (wywiadowczych,
dywersyjnych, terrorystycznych)

W
okresie
bezpośredniego
zagrożenia
bezpieczeństwa
w początkowym okresie działań zbrojnych, należy liczyć się na terenie
wzmożonym oddziaływaniem przeciwnika, które polegało będzie na
i obserwacji obiektów. Należy liczyć się z działaniami dywersyjnymi.
Do zagrożeń wewnętrznych w szczególności należeć będą akty
polegającego na:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

państwa,
gminy ze
inwigilacji
sabotażu,

podpalenia;
prowadzenie działalności szpiegowskiej;
popełnianie pospolitych przestępstw;
dezinformacja, rozpowszechnianie wrogich informacji;
podburzanie do buntów, strajków;
niszczenie infrastruktury ochronnej obiektu.
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Celem działań grup dywersyjnych oraz/lub terrorystycznych będzie:
a. paraliżowanie swobodnego przemieszczania się ludności na terenie gminy,
poprzez niszczenie tras komunikacyjnych, powodowanie skażeń terenu, itp.;
b. prowadzenie akcji dezinformacyjnej na terenie gminy;
c. dezorganizowanie i zakłócanie życia gospodarczego poprzez wykonywanie
ataków dywersyjnych na obiekty gospodarcze działające na terenie gminy;
d. niszczenie urządzeń zasilających (stacje transformatorowe, rozdzielnie gazu,
itp.)
e. paraliżowanie systemu łączności (radiowej, telefonicznej, internetowej, stacji
przekaźnikowych;
f. dezorganizowanie życia społecznego na terenie gminy poprzez szerzenie
wśród mieszkańców niepokoju i paniki oraz bojkotowanie zarządzeń władz
samorządowych.

5.3. Szczegółowa analiza zagrożeń wraz z charakterystyką obiektów, które
mogą być zagrożone
Szczególnym zagrożeniem dla mieszkańców gminy może być uwolnienie
substancji promieniotwórczych podczas awarii elektrowni jądrowych w Czechach i na
Słowacji usytuowanych w odległości 140-180 km od granic gminy. Istotnym
zagrożeniem dla bezpieczeństwa mieszkańców i zakładów pracy funkcjonujących na
terenie gminy jest bezpieczeństwo energetyczne. Zniszczenie lub czasowe
wyłączenie źródeł zasilania i przesyłania energii elektrycznej stworzy ogromne
problemy na terenie gminy.
Czynnikiem pozytywnym, mającym wpływ na realizację zadań związanych
z obronnością kraju, jest dobra struktura komunikacyjna na terenie gminy.
Obiektem ataków ( w tym również sabotażu) może być również budynek Urzędu
Gminy.
Na terenie gminy należy się również liczyć z oddziaływaniem grup dywersyjno –
rozpoznawczych, których celem może być:
a. niszczenie dróg;
b. niszczenie stacji transformatorowych, rozdzielni gazu, itp.;
c. destrukcyjne oddziaływanie na ludność (aktywizacja mniejszości narodowych).
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5.3.1. Zagrożenia od TŚP
Przedsiębiorstwa działające na terenie gminy nie stosują w procesach
technologicznych toksycznych środków przemysłowych (TŚP).

5.3.2. Zagrożenia związane z atakami na urządzenia hydrotechniczne
Zagrożenia związane z urządzeniami hydrotechnicznymi na terenie gminy nie
występują.
5.3.3. Pozostałe obiekty zagrożone
Na terenie gminy znajduje się jeden obiekt szczególnie zagrożony działaniami
terrorystycznymi
tj.
KWK
,,BUDRYK”.
Obiektem
zagrożonym
atakiem
terrorystycznym, może być również budynek Urzędu Gminy.
5.3.3. Zagrożone mosty i wiadukty
Na terenie Gminy Ornontowice znajduje się jeden wiadukt kolejowy nad drogą
powiatową nr 2908S .
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6. WYKAZ OSÓB KIERUJĄCYCH PROCESEM EWAKUACJI
(PRZYJĘCIA) III STOPNIA I PLAN ICH ALARMOWANIA
WYKAZ OSÓB KIERUJĄCYCH PROCESEM EWAKUACJI
Funkcja
w procesie
ewakuacji

Funkcja
Imię
i nazwisko

1.

Kierownik
Zespołu

Wójt

2.

Z-ca Kierownika
Zespołu

3.

Specjalista
ds. Pomocy
Społecznej

Kierownik
GOPS

4.

Specjalista
ds.
Technicznych

Kierownik
ZGKiW

5.

Specjalista
ds.
Bezpieczeństwa

Inspektor ds.
OCiBM

Lp.

Adres

Nr telefonu
Praca

Dom

Sposób
powiadamiania
Telefon

Łącznik

Zastępca Wójta

Dane adresowe Wojskowego Komendanta Uzupełnień
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tychach – Tychy ul. Cyganerii 51
ppłk. Leszek KLAG
tel. 32 46 11 791
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SCHEMAT
ALARMOWANIA OSÓB FUNKCYJNYCH WCHODZĄCYCH
W SKŁAD ZESPOŁU KIEROWANIA PROCESEM EWAKUACJI
(PRZYJĘCIA ) LUDNOŚCI

Organ
powiadamiający
o ewakuacji

Wójt- Kierownik
Zespołu
Stały Dyżur

Z-ca Kierownika
Zespołu

Specjalista
ds. Pomocy
Społecznej

Specjalista
ds. Bezpieczeństwa

Specjalista
ds. Technicznych
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7. SPOSÓB POWIADAMIANIA LUDNOŚCI O ZARZĄDZONEJ
EWAKUACJI
Mieszkańcy gminy zostaną powiadomieni o zarządzonej ewakuacji przy pomocy:
a. lokalnych stacji radiowych i telewizyjnych (w przypadku zarządzenia ewakuacji
przez Wojewodę);
b. urządzeń nagłaśniających zamontowanych na pojazdach Policji, PSP i OSP;
c. obwieszczeń
rozplakatowanych
w
miejscach
ogólnie
dostępnych
(w przypadku, gdy jest odpowiednio długi czas do jej przeprowadzenia).

ZESTAWIENIE JEDNOSTEK WYTYPOWANYCH DO POWIADAMIANIA
LUDNOŚCI

Lp.

Nazwa i adres
jednostki

1.

KP Policji w Orzeszu

2.

KP PSP w Mikołowie

3.

Rewir Dzielnicowych
w Ornontowicach

4.

OSP Ornontowice

Osoba
odpowiedzialna
Naczelnik
Wydziału
Prewencji
Dowódca
Jedn. Ratowniczo
Gaśniczej

Telefon/fax
(32) 221 52 53
(32) 324 86 10
(32) 3262-310
(32) 3262-311

Kierownik

(32) 324 86 10
697 850 322

Prezes
Naczelnik-sekcji
bojowej

(32) 23 55 098

Sposób
powiadamiania
ludności
Urządzenia
nagłaśniające
na pojazdach
Urządzenia
nagłaśniające
na pojazdach
Urządzenia
nagłaśniające
na pojazdach

Uwagi

Urządzenia
nagłaśniające
na pojazdach

W związku z tym, że przewiduje się ewakuację III stopnia tylko na terenie gminy,
odległości przemarszu nie będą długie. Ewakuacja będzie dotyczyła wyłącznie
mieszkańców zlokalizowanych wzdłuż drogi powiatowej Nr 2908S. Rejony zagrożone
oraz miejsca ewakuacji zgodnie z mapą.
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Zasady ewakuacji
Mieszkańcy podlegający ewakuacji pieszej powinni zabrać ze sobą niezbędne
dokumenty (dowód osobisty, paszport, legitymację, książeczki ubezpieczenia, itp.),
posiadane środki ochrony osobistej przed skażeniami, rzeczy osobiste, podręczną
apteczkę oraz żywność na trzy dni. Bagaż winien być w sposób umożliwiający łatwe
jego przenoszenie. Ogólna waga bagażu nie powinna przekraczać 20 kg. na osobę
dorosłą. Opuszczone mieszkania (domy) należy odpowiedni zabezpieczyć poprzez
wyłączenie gazu, prądu, wody, wygaszenie pieców, dokładne zamknięcie drzwi
i okien, itp. Po takim przygotowaniu należy udać się wyznaczonymi trasami do miejsc
rozmieszczenia. Dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych zostaną
podstawione środki transportu (w przypadku braku własnych). Ewakuowany rejon
zostanie zabezpieczony przez siły Policji.

8. ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA POZOSTAWIONEGO MIENIA
Pozostawione w rejonach ewakuacji mienie będzie ochranie siłami Policji, która
w tym zakresie zostanie podporządkowana siłom policyjnym. Zabezpieczenie mienia
odbywać się będzie zgodnie z przygotowanymi procedurami tj. Wytycznymi
Komendanta Głównego Policji Nr 3/2000 z dnia 16 czerwca 2000 r. w sprawie
postępowania Policji w warunkach katastrofy naturalnej i awarii technicznej oraz
w czasie innych zdarzeń, zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz Planu
działania Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie w warunkach katastrofy
naturalnej i awarii technicznej oraz w czasie innych zdarzeń, zagrażających
bezpieczeństwu ludzi i mienia.

9. ORGANIZACJA KIEROWANIA RUCHEM
Organizacja kierowania ruchem podczas ewakuacji należeć będzie do Policji.
Zasady postępowania w tym zakresie zgodnie z Wytycznymi KGP Nr 3/2000 z dnia
16 czerwca 2000 r. w sprawie postępowania Policji w warunkach katastrofy naturalnej
i awarii technicznej oraz w czasie innych zdarzeń, zagrażających bezpieczeństwu
ludzi i mienia oraz planu działania Komendanta Powiatowego policji w Mikołowie
w warunkach katastrofy naturalnej i awarii technicznej oraz w czasie innych zdarzeń,
zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.

10. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ORGANIZACYJNYCH EWAKUACJI
(PRZYJĘCIA) I PLAN OSIĄGANIA PRZEZ NIE GOTOWOŚCI
W związku z tym, że na terenie gminy przewiduje się jedynie samoewakuację
mieszkańców zamieszkałych przy drodze powiatowej Nr 2098S spowodowaną
zagrożeniami związanymi z awariami lub katastrofami środków transportowych,
procesowi ewakuacji nie będzie podlegała duża liczba mieszkańców. Będzie to
jednorazowo maksymalnie do kilkudziesięciu osób. Rejony ewakuacji mieszkańców
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z miejsc zagrożonych zgodnie z mapą. Cała ewakuacja doraźna będzie się odbywała
na terenie gminy.
W przypadku konieczności przyjęcia ewakuowanej ludności od sąsiadów
szacuje się, że gmina jest w stanie przyjąć w sposób bezpieczny ( zapewnienie
ewakuowanym wszelkich życiowych potrzeb) około 400 osób. Ewakuowani zostaną
rozmieszczeni w istniejących na terenie gminy szkołach oraz w Gminnym Centrum
Kultury. Zapewniona im zostanie opieka medyczna, wyżywienie oraz edukacja dla
dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. W razie potrzeby ludność ewakuowana zostanie
dokwaterowana do miejscowej ludności. Jako normę zakwaterowania przyjmuje się 23 m2 powierzchni mieszkalnej na 1 osobę Dla potrzeb ewakuowanych z zewnątrz
planuje się rozwinięcie elementów organizacyjnych zgodnie z poniższą tabelą.

ZESTAWIENIE
ELEMENTÓW ORGANIZACYJNYCH PROCESU PRZYJĘCIA
EWAKUOWANEJ LUDNOŚCI

Lp.

Nazwa Zespołu

Tworzony
na bazie

Liczebność
zespołu

Osoba odpowiedzialna
za organizację
Stanowisko
Nr telefonu

1.

Zespół Pomocy
Medycznej

GOZ

5

Kierownik

(32) 235 50 15

2.

Zespół Pomocy
Medycznej

GOZ

5

Kierownik

(32) 235 50 15

3.

Zespół Wyładowczy

ARTERia
Centrum Kultury
i Promocji

8

Dyrektor

(32) 235 46 98

4.

Zespół Rozdzielczy

Urząd Gminy

10

Inspektor
ds. Ewidencji
Ludności

(32) 330 62 23

Na terenie gminy planuje się utworzyć jeden Zespół Pomocy Medycznej
zorganizowany na bazie Gminnego Ośrodka Zdrowia, ul. Klasztorna 1. Zadanie
Zespołu Pomocy Medycznej jest udzielanie doraźnej pomocy medyczno-sanitarnej
oaz kierowanie osób (ewakuowanych wymagających pomocy kwalifikowanej
i specjalistycznej do odpowiednich jednostek służby zdrowia (szpitali, przychodni).
Struktura organizacyjna Zespołu Pomocy Medycznej (ZPM) wygląda następująco;
Kierownik
Sekcja pomocy doraźnej Sekcja transportowa
-

1
2
2
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Skład osobowy Zespołu zapewni sprawną obsługę osób wymagających udzielenia
pomocy kwalifikowanej lub specjalistycznej. Kierownikiem ZPM jest lekarz. Kierownik
ZPM utrzymuje łączność z najbliższymi placówkami służby zdrowia na terenie gminy.
Wyposażenie medyczne i specjalistyczne zapewnia placówka służby zdrowia
organizująca ZPM.
Zespół Wyładowczy (ZW) tworzony jest na bazie Gminnego Centrum Kultury, który
zapewnia sprawne opuszczanie środków transportu przez ewakuowaną (z zewnątrz)
ludność oraz kieruje ewakuowaną ludność do Zespołu Rozdzielczego.
Struktura organizacyjna Zespołu Wyładowczego (ZW) wygląda następująco:
1. Kierownik
2. Sekcja informacyjna
3. Sekcja rozprowadzająca
4. Sekcja porządkowo-ochronna

-

1
1
4
2

Zespół Rozdzielczy (ZR) organizowany jest na bazie Urzędu Gminy wsparty
pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest przygotowany do
przyjęcia ewakuowanych przybyłych z ZW.

Struktura organizacyjna ZR wygląda następująco:
1. Kierownik
2. Sekcja ewidencyjno-informacyjna
3. Sekcja transportu
4. Sekcja rozprowadzająca
Sekcja porządkowo-ochronna

-

1
1
2
4
2

Sekcja ewidencyjno-informacyjna odbiera ewakuowanym odcinki „C” karty ewakuacji
oraz informuje ewakuowanych o zasadach pobytu w miejscu zakwaterowania
(żywienia, pomoc medyczna, edukacja, itp.). Do przemieszania ewakuowanych z ZR
zostaną zabezpieczone w ramach świadczeń rzeczowych dwa pojazdy (Renault
i Lublin). Dla potrzeb ewakuowanej (z zewnątrz ludności wytypowano obiekty zgodnie
z podanym niżej wykazem.

str.20/28

PLAN
EWAKUACJI ( przyjęcia) III STOPNIA
GMINY ORNONTOWICE

DATA:

01.07.2014 r.

WYKAZ
OBIEKTÓW WYTYPOWANYCH DO PRZEJĘCIA
EWAKUOWANEJ LUDNOŚCI
Lp.

Nazwa obiektu

Adres obiektu

Ilość
przyjmowanych

1.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych

Ornontowice, ul. Dworcowa 1

150

2.

Zespół Szkolno - Przedszkolny

Ornontowice, ul. Zwycięstwa 7

150

3.

ARTERia-Centrum Kultury
i Promocji

Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26

100

Uwagi

Najważniejszym czynnikiem warunkującym przetrwanie ludności jest zabezpieczenie
odpowiedniej ilości wody dla samo ewakuowanej ludności jak również dla ludności
ewakuowanej z sąsiednich gmin. Przyjmuje się wartość 15 litrów wody na osobę
w ciągu doby. Woda w ww. ilości zostanie zabezpieczona przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Wodociągowej w Ornontowicach. Do zaopatrywania ewakuowanej
ludności w podstawowe produkty żywnościowe zostanie wykorzystana istniejąca sieć
handlu detalicznego i hurtownie spożywcze funkcjonujące na terenie gminy oraz
istniejące punkty zbiorowego żywienia.

11. ZESTAWIENIE LICZBOWE OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO
EWAKUACJI (W TYM OSZACOWANIE MOŻLIWEJ SKALI
SAMOEWAKUACJI)
W przypadku wystąpienia zagrożeń spowodowanych awarią lub katastrofą
pojazdów poruszających się drogą powiatową Nr 2908S przewiduje się wyłącznie
samoewakuację mieszkańców z miejsc zagrożonych. Sytuacja taka może dotyczyć
osób zamieszkałych wzdłuż tej drogi. W przypadku wystąpienia zagrożenia w którymś
ze wskazanych miejsc, mieszkańcy powiadomieni o zagrożeniu opuszczą skażona
strefę w ramach samoewakuacji i wrócą do miejsca zamieszkania po ustąpieniu
zagrożenia. Z każdego możliwego rejonu zagrożenia może zostać ewakuowanych w
ramach samoewakuacji od kilkunastu do maksymalnie do kilkudziesięciu osób.
Jedynie dla osób niepełnosprawnych, chorych, zostanie przygotowany środek
transportu (autobus, bus), celem ich ewakuacji ze strefy zagrożenia. Nie można
dokładnie określić liczby osób biorących udział w samoewakuacji, gdyż wszystko
zależy od miejsca katastrofy i jej skutków, których nie da się w tej chwili przewidzieć.
Mieszkańcy rejonu zagrożonego, zostaną pokierowani do miejsc tymczasowej
dyslokacji przez służby ratownicze ( PSP. Policja, formacje OC. OSP, wolontariusze).
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12. MOŻLIWOŚCI W ZAKRESIE PRZYJĘCIA EWAKUOWANEJ
(Z ZEWNĄTRZ) LUDNOŚCI NA TERENIE GMINY

Lp.

Nazwa obiektu

1.

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych

Ilość
przyjmowanych

Adres obiektu
Ornontowice, ul. Dworcowa 1

150

2.

Zespół Szkolno-Przedszkolny

Ornontowice, ul. Zwycięstwa 7

150

3.

ARTERia-Centrum Kultury
i Promocji

Ornontowice ul. Zwycięstwa 26

100

Razem miejsc na terenie gminy

Uwagi

400

13. ZESTAWIENIE I SPOSÓB ZABEZPIECZENIA ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH NA POTRZEBY SAMOEWAKUACJI
(EWAKUACJI)
W związku z tym, że na terenie gminy przewiduje się wyłącznie
samoewakuację w zakresie zagrożeń występujących na drodze powiatowej
Nr 2908S, większość zagrożonych samodzielnie wyjdzie z terenu zagrożonego,
a przygotowany środek transportowy (bus) przeznaczony będzie jedynie dla osób
chorych, niepełnosprawnych, starszych, którzy mają problemy z poruszaniem się.
Należy zaznaczyć, że do ewentualnej katastrofy (awarii) może dojść tylko
w pojedynczym miejscu, stąd zasięg zagrożenia nie będzie zbyt duże. Potrzeby
w zakresie środków transportowych przedstawia poniższa tabela.
ŚRODKI TRANSPORTOWE
MOŻLIWE DO WYKORZYSTANIA W PROCESIE EWAKUACJI
(PRZYJĘCIA) III STOPNIA

Lp.

Rodzaj środka
transportowego

Źródło pozyskania (nazwa,
adres i numer telefonu
podmiotu

Sposób pozyskania
(świadczenie,
umowa
porozumienie,

Ilość osób
mogących
skorzystać
ze środka
transportu

1.

2.
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14. EWAKUACJA ZWIERZĄT
Na obszarze gminy nie przewiduje się skażeń TŚP, stąd też nie planuje się
ewakuacji zwierząt ani też nie planuje się zabezpieczenia środków transportowych na
ten cel.
W przypadku konieczności ewakuacji (przyjęcia zwierząt) na szczeblu powiatu,
organem planującym i przygotowującym to zamierzenie, jest powiatowy lekarz
weterynarii.
Warunki transportu zwierząt oraz normy żywieniowo-bytowe określone zostały
w rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1/2005 z 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony
zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy
64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) Nr 1255/97.

15. EWAKUACJA CENNEJ APARATURY I URZĄDZEŃ
ORAZ WAŻNEJ DOKUMENTACJI
Ochrona i ewakuacja cennej aparatury i urządzeń oraz ważnej dokumentacji
polega na jej zabezpieczeniu przed uszkodzeniem w miejscu dotychczasowego
wykorzystania i umieszczeniu jej w odpowiednio przygotowanych (bezpiecznych)
miejscach. Na terenie gminy nie funkcjonują zakłady pracy, instytucje szczególnie
ważne dla obronności i gospodarki kraju, stąd też posiadana przez nie dokumentacja
jest dokumentacją czysto produkcyjną. W związku z tym, że gmina nie należy do
szczególnie zagrożonych ustala się, że kierownicy zakładów pracy, instytucji, szkół,
itp. we własnym zakresie zabezpieczają ważne dla nich dokumenty. Podobnie
wygląda sprawa w przypadku unikalnej aparatury i urządzeń, której na terenie gminy
brak.
W przypadku posiadania przez zakłady pracy, instytucje, itp. dokumentacji
o charakterze niejawnym, jej ochrona i zabezpieczenie powinna się odbywać zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zmianami).
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16. REJESTR UMÓW I POROZUMIEŃ

Lp.

Nazwa jednostki

Tematyka umowy
(porozumienia)

Data
zawarcia

Uwagi oraz
miejsce
przechowywania

str.24/28

PLAN
EWAKUACJI ( przyjęcia) III STOPNIA
GMINY ORNONTOWICE

DATA:

01.07.2014 r.

17. KARTA ZMIAN

Lp.

Przedmiot zmiany

Data
wprowadzenia
zmiany

Uzasadnienie
zmiany

Imię i nazwisko
oraz podpis
wprowadzającego
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NOTATKI
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CZĘŚĆ GRAFICZNA PLANU
(plan urzędu gminy)

str.28/28

