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I. Plan Główny
1. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia
Lp.

1.

Zagrożenie
(opis)

Zagrożenie
powodziowe

Scenariusz
zagrożenia

SCENARIUSZ 1
powódź
spowodowana
wezbraniem
związana z
przejściem
wysokiej fali
powodziowej na
rzece Noteć
porównywalnej
lub większej jak w
grudniu 2010, a
marzec 2011.

Prawdopo
dobieństwo
zagrożenia

Możliwe

Mapa ryzyka
MIENIE
skutkiem podtopienia
budynków mieszkalnych
na tenarach wiejskich:
Nowe Dwory, Jaryń,
straty kilkadziesiąt tys.
złoty w zależności od
wielkości rozlewiska oraz
zagrożenia na terenie
wiejskim w rejonie
centrum miasta związane
z wezbraniem kanału
starej Noteci straty
kilkadziesiąt tys. złoty
Straty w infrastrukturze
dotyczą przede
wszystkim systemów
kanalizacji oraz
oczyszczalni ścieków na
terenie Wielenia
podtopienia budynków w
części tzw. Starego
Wielenia – straty w tym
obszarze mogą sięgać
kilkuset tys. złotych.
Koniecznym będą koszty
napraw obwałowań i
straty wynikające z
uszkodzeń w ciekach
wodnych i urządzeniach
hydrotechnicznych rzeki
Noteć
i kanałów
przylegających.

Mapa zagrożenia

Obszar miejscowości
położonych nad Notecią

GOSPODARKA
skutkiem powodzi może
dojść do podtopienia
znacznych obszarów łąk i
innych użytków rolnych
w rejonie doliny Noteci
co będzie przyczyną
zmniejszonej produkcji
rolnej i przyniesie straty
rolnikom.

LUDNOŚĆ
skutkiem powodzi może
być konieczność
ewakuacji grup ludności

3

oraz zwierząt w ilości
kilku do kilkudziesięciu
rodzin.
ŚRODOWISKO
skażenie ujęć wody
(głównie studni
przydomowych) możliwe
skażenie spowodowane
fekaliami .

MIENIE
skutkiem podtopienia
budynków mieszkalnych
na tenarach miejskich i
wiejskich. Zwłaszcza
piwnic oraz dróg
lokalnych.
Konieczne będą naprawy
kanalizacji przy domowej
oraz osuszanie
budynków. Straty
kilkadziesiąt tys. złoty.

SCENARIUSZ 2
Lokalne
podtopienia
spowodowane
gwałtownymi
opadami deszczu
oraz roztopami
śniegu.

Możliwe

GOSPODARKA
skutkiem powodzi może
dojść do podtopienia
znacznych obszarów łąk i
innych użytków rolnych
dróg lokalnych oraz
zabudowań mieszkalnych
co spowoduje
konieczność naprawy.
LUDNOŚĆ
skutkiem powodzi może
być konieczność
ewakuacji grup ludności
oraz zwierząt w ilości
kilku rodzin.
ŚRODOWISKO
skażenie ujęć wody
(głównie studni
przydomowych) możliwe
lokalne skażenie
spowodowane fekaliami.

SCENARIUSZ
2.

Zdarzenia
radiacyjne

Wystąpienie
zdarzenia
radiacyjnego

Bardzo
rzadkie

LUDNOŚĆ
skutkiem zdarzenie może
być przyjęcie granicznej
dawki promieniowania i
konieczność podania
preparatów jodowych dla
części populacji lub
całości populacji; może
dojść do wystąpienia
choroby popromiennej

Obszar całej gminy
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wśród bezpośrednio
narażonych na długą
ekspozycję;
niewykluczone są ofiary
śmiertelne – ich ilość
trudno oszacować
GOSPODARKA
Wpływ zależy od rodzaju
zdarzenia, zdarzenie
które spowodowane jest
użyciem BMR będzie
miało skutki
katastrofalne, a inny
rodzaj zdarzenia
ograniczy wpływ na
dziedziny których dotkną
ograniczenia
wprowadzane w ramach
działań interwencyjnych
czyli w praktyce głównie
rolnictwo i przemysł
spożywczy.
MIENIE
skutki będą minimalne
z wyjątkiem zdarzenia
spowodowanego użyciem
BMR.
ŚRODOWISKO
wpływ zdarzeń w
większości przypadków
będzie niewielki lub
ograniczony, natomiast
użycie BMR spowoduje
nieodwracalne szkody.
MIENIE
brak zagrożenia dla
obiektów materialnych.

SCENARIUSZ
3.

4.

Wystąpienie
chorób
zakaźnych
wśród ludzi

Zaistnienie
poważnej awarii
lub poważnej
awarii

Wprowadzenie
stanu epidemii lub
zagrożenia
epidemicznego

Możliwe

SCENARIUSZ

Rzadkie

Awaria w
transporcie lub w

Na terenie
gminy nie

LUDNOŚĆ
bezpośredni wpływ na
życie
i zdrowie całej populacji,
skutki są trudne do
oszacowania
i zależą od konkretnej
jednostki chorobowej.

GOSPODARKA
ze względu na absencje
chorobową pracowników
może dojść do
zmniejszenia produkcji .
LUDNOŚĆ
Na terenie gminy nie
funkcjonują zakłady
przemysłowe dużego

Obszar całej gminy

Szlaki komunikacyjne
przebiegające przez teren
gminy oraz rejon
zakładów
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przemysłowej

zakładzie którym
znajdują się
substancje
niebezpieczne.

ma
zakładów
dużego
ryzyka,
jeden
zakład
zwiększone
go ryzyka
DANEX
Rosko
Kolonia,

5.

Katastrofa
budowlana

GOSPODARKA
skutki dla gospodarki są
minimalne
MIENIE
skutki bezpośrednie,
straty trudne do
oszacowania, jeśli
zdarzenie będzie miało
miejsce w terenie
zurbanizowanym straty
mogą być znaczne.
ŚRODOWISKO
skutki odwracalne w
krótszym lub dłuższym
czasie, jednakże może
wiązać się ze znacznym
skażeniem środowiska
i ogromnymi kosztami
przywrócenia do stanu
pierwotnego.
LUDNOŚĆ
zawalenie budynku
powoduje
natychmiastowe ofiary
śmiertelne w zależności
od charakteru budynku
i poziomu
bezpieczeństwa obiektu
liczba osób
poszkodowanych może
być duża.

SCENARIUSZ
katastrofa obiektu
wielko
powierzchniowego
mieszkalnego
lub użytku
publicznego
z różnych
przyczyn

ryzyka.

Możliwe

GOSPODARKA
występują skutki
o ograniczonym zasięgu
i skali.

Zagrożenie ograniczone
do obszaru gminy

MIENIE
skutki bezpośrednie
ograniczają się do
budynku i
jego ścisłego sąsiedztwa.
ŚRODOWISKO
skutki odwracalne.

LUDNOŚĆ
SCENARIUSZ
6.

Katastrofa
komunikacyjna

Katastrofa
drogowa
i kolejowa

Możliwe

zdarzenie nagłe, brak
przygotowania ludności,
skutki bezpośrednie,
możliwość wielu zabitych
i wielu rannych.

Szlaki komunikacyjne
przebiegające przez teren
gminy:
Drogi wojewódzkie nr:
177,181,180,118,174,135
,140,123.
Drogi powiatowe:
1322P,1321P,1338P,133
7P,1339P,1340P.
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GOSPODARKA
utrudnienia w ruchu
kolejowym i drogowym,
wielogodzinne
opóźnienia pociągów
osobowych i
towarowych.

Drogi gminne.
Trasy kolejowe:
Linia relacji Piła- Krzyż
Wlkp. – Gorzów Wlkp.
Linia relacji: Szczecin –
Krzyż Wlkp. – Poznań –
Warszawa.

MIENIE
straty w mieniu
ograniczają się do
uszkodzeń trakcji,
składów pociągów.
ŚRODOWISKO
koszty na przykładzie
zdarzenia w Miałach
w roku 2001
przywrócenia środowiska
do stanu pierwotnego
wyniosły 3,5 mln zł.
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LUDNOŚĆ
natychmiastowy
negatywny wpływ na
komfort życia, ogranicza
dostęp do cywilizacji –
może doprowadzić do
śmierci osób starszych i
niepełnosprawnych (brak
podtrzymania działania
urządzeń medycznych),
zjawisko powodować
będzie niezadowolenie
społeczne, również może
być przyczyną
wzmożonej
przestępczości,
konsekwencją jest brak
wody pitnej, ogrzewania.

7.

Ograniczenia
lub przerwy w
dostawach
energii
elektrycznej,
wody pitnej,
ciepła

SCENARIUSZ 1

Prawdopod
obne

Przerwy w
dostawach energii
elektrycznej

GOSPODARKA
znaczące oddziaływanie
na PKB poprzez
natychmiastowe
wstrzymanie produkcji
szczególnie w małych i
średnich
przedsiębiorstwach,
trudności w transporcie
materiałów koleją

Obszar całej gminy

MIENIE
nie działa infrastruktura
komunalna (sygnalizacja
świetlna, przepompownie
ścieków, wody pitnej
oraz stacje uzdatniania
wody),
zapewne wystąpią duże
straty poprzez
oddziaływanie wtórne
(np. zalanie ściekami)
ŚRODOWISKO
pozytywny, mniejsza
emisja spalin
LUDNOŚĆ
natychmiastowy
negatywny wpływ na
komfort życia, w
szczególności na terenie
miast

SCENARIUSZ 2
Ograniczenia w
dostawach gazu
ziemnego oraz
dostaw ciepła

Możliwe

GOSPODARKA
Skutki ograniczone.
MIENIE
Małe.
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ŚRODOWISKO
Obojętny.

SCENARIUSZ 3
Przerwy w
dostawach wody
pitnej

Rzadkie

SCENARIUSZ

8.

Choroby
zakaźne
zwierząt

wystąpienie
chorób zakaźnych
zwierząt na
obszarze co
najmniej dwóch
gmin

Możliwe

SCENARIUSZ 1

9.

Zagrożenia
klimatyczne

utrzymywanie się
wysokich
temperatur
(powyżej 30ºC)

Możliwe

LUDNOŚĆ
Konieczność
zaopatrywania ludności w
wodę pitną – w skali
całego powiatu takie
działanie jest mało realne
może dotyczyć
wodociągów gminnych;
zjawisko będzie bardzo
uciążliwe dla ludności i
będzie miało wpływ na
sytuacje sanitarnoepidemiologiczną
GOSPODARKA
Skutki ograniczone
MIENIE
Ograniczony wpływ lub
żaden.
ŚRODOWISKO
Obojętny
LUDNOŚĆ
Możliwość przeniesienia
choroby na ludzi.
GOSPODARKA
Znaczne straty
poszczególnych
przedsiębiorstw i osób
prywatnych.
MIENIE
Małe.
ŚRODOWISKO
Obojętny.
LUDNOŚĆ
Zwiększona śmiertelność
szczególnie wśród osób
starszych.
GOSPODARKA
Znaczne zwiększenie
poboru energii
elektrycznej możliwe
ograniczenia
w funkcjonowaniu
niektórych
przedsiębiorstw, straty
w uprawach.

Obszar całej gminy

Obszar całej gminy

MIENIE
Małe.

SCENARIUSZ 2
utrzymywanie się
bardzo niskich

Możliwe

ŚRODOWISKO
Susza.
LUDNOŚĆ
Skutki paraliżu
komunikacyjnego na
drogach oraz liniach
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temperatur i/lub
dużych opadów
śniegu

kolejowych.
GOSPODARKA
Niefunkcjonujące
normalnie, transport
drogowy i kolejowy,
zwiększona ilość awarii
w systemach
zaopatrujących ludność w
energię elektryczną, co,
wodę.
MIENIE
Małe.
ŚRODOWISKO
Mróz, gołoledź, zaspy
śnieżne
LUDNOŚĆ
Możliwa duża liczba
osób poszkodowanych,
w tym zabitych,
konieczność lokalnych
ewakuacji ludności,
możliwy paraliż
komunikacyjny.

SCENARIUSZ

10.

Zagrożenia
terrorystyczne

Użycie oraz
zagrożenie użycia
środków
pirotechnicznych,
chemicznych,
radiacyjnych lub
biologicznych

Rzadkie

GOSPODARKA
Zakłócenia w transporcie,
transport drogowy i
kolejowy, zwiększona
ilość awarii w systemach
zaopatrujących ludność w
energię elektryczną, co,
wodę.
MIENIE
Małe.
ŚRODOWISKO

Obszar całej gminy
Budynki administracji
publicznej (urzędy
szkoły)

Obojętny.
LUDNOŚĆ
Możliwa duża ilość osób
poszkodowanych w tym
zabitych oraz
konieczność ewakuacji
ludności.

SCENARIUSZ 1

11.

Zagrożenie
pożarowe

Pożar obiektu
wielko
powierzchniowego
, mieszkalnego lub
użytku
publicznego oraz
zabudowy zwartej.

SCENARIUSZ 2

GOSPODARKA
Możliwe

Straty osób prywatnych
oraz przedsiębiorstw.

Obszar całej gminy,
zwłaszcza tereny
miejskie

MIENIE
Ograniczające się do
obiektu i jego sąsiedztwa.

Możliwe

ŚRODOWISKO
Obojętne.
LUDNOŚĆ
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Zagorzenie duże
konieczność ewakuacji
ludności.
GOSPODARKA
Straty w infrastrukturze,
przerwy w dostawie
energii elektrycznej.
MIENIE
Duże straty w postaci
zasobów leśnych.
ŚRODOWISKO
Duży wpływ na
środowisko naturalne
długotrwałe odbudowanie
zasobów leśnych.

pożary wieko
powierzchniowe
terenów
zalesionych

Gmin

PSP

Jednostki PRM

Policja

PSSE

PIW

PCPR

ZDP

ZZOZ i SP publiczny
prywatny

Podmioty
zaopatrujące w wodę
pitną, energię, ciepło
i paliwa

SC
1

P
W

P
W

W

P
W

P
W

P
W

P
W

P
W

P
W

PW

PW

SC
2

P
W

P
W

W

P
W

P
W

P
W

P
W

P
W

P
W

PW

PW

2.Zdarzenia
radiacyjne
3.Zdarzenie
chemiczne
4.Wystąpienia
chorób
zakaźnych
wśród ludzi

P
W
P
W

P
W
P
W

P
W
P
W

P
W
P
W

P
W
P
W

P
W
P
W

P
W
P
W

P
W

P
W

P
W

P
W

W

P
W

5.Zaistnienie
poważnej
awarii lub
poważnej
awarii
przemysłowej

P
W

P
W

W

P
W

P
W

6.Katastrofa
budowlana

P
W

P
W

W
/
P
W

P
W

P
W

7.Katastrofa
komunikacyjna

P
W

P
W

P
W

P
W

W

PINB

Starosta

Uczestnik

Zagrożenie
1.
Zagroże
nia
powodzi
owe

Operatorzy
telekomunikacyjni

2. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie
siatki bezpieczeństwa.

PW
PW

PW

W
/
P
W

PW

PW

PW

PW

P
W
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SC
1

W
P

W

SC
2

P
W

P
W

Sc 3

P
W

P
W

Sc4

P
W

W

P
W

P
W

PW

P
W

W

P
W

P
W

PW

P
W

P
W

P
W

P
W

SC 1

P
W

P
W

SC 2

P
W

P
W

P
W

P
W

P
W

12.Zagrożenia
terrorystyczne

P
W

P
W

P
W

P
W

W

Sc 1

P
W

P
W

W

P
W

P
W

PW

Sc 2

P
W

P
W

W

P
W

P
W

PW

8.Ograni
czenia
lub
przerwy
w
dostawa
ch
energii
elektrycz
nej,
9.
Ogranicz
enia lub
przerwy
w
dostawa
ch wody
pitnej,
ciepła

10.Choroby
zakaźne
zwierząt
11.Za
grożen
ia
klimat
yczne

13.Za
grożen
ie
pożaro
we

P
W

P
W

PW

P
W

W

W

P
W

W

P
W
P
W
P
W

PW

P
W

PW

PW

Legenda: W- podmiot wiodący, PW- podmiot współpracujący.

W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami powadzonymi w celu zapobieżenia skutkom
klęski żywiołowej lub ich usunięcia kieruje starosta, jeżeli stan klęski żywiołowej
wprowadzono na obszarze więcej niż jednej gminy wchodzącej w skład powiatu.
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3. Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach
kryzysowych.
Bezpośrednio uruchamiający
siły i środki

Siły

Środki

Czas

Ocena możliwości wykorzystania

Starosta

x

x

Zgodnie z PRK

W zakresie merytorycznego obszaru działania.

Gmina

x

x

Zgodnie z PRK

W zakresie merytorycznego obszaru działania.

Komendant Powiatowy
Policji

x

x

Zgodnie z PRZ
i własnymi
planami

W zakresie merytorycznego obszaru działania.

Komisariat Policji
w Wieleniu

x

x

Zgodnie z PRZ
i własnymi
planami

W zakresie merytorycznego obszaru działania.

Komendant Powiatowy PSP

x

x

Zgodnie z PRZ
i własnymi
planami

W zakresie merytorycznego obszaru działania.

Jednostki OSP z terenu
gminy Wieleń

x

x

Zgodnie z PRZ
i własnymi
planami

W zakresie merytorycznego obszaru działania.

W zakresie merytorycznego obszaru działania.

Jednostki PRM

x

x

Zgodnie z
Wojewódzkim
planem
ratowniczym

PSSE

x

x

Zgodnie z PRZ

W zakresie merytorycznego obszaru działania.

PIW

x

x

Zgodnie z PRZ

W zakresie merytorycznego obszaru działania.

ZDP

x

x

Zgodnie z PRZ

W zakresie merytorycznego obszaru działania.

ZZOZ i SP

x

x

Zgodnie z PRZ

W zakresie merytorycznego obszaru działania.

PINB

x

x

Zgodnie z PRZ

W zakresie merytorycznego obszaru działania.

Podmioty zaopatrujące w
wodę pitną, energię, ciepło

x

x

Zgodnie z
własnymi
planami

W zakresie merytorycznego obszaru działania.

PCPR

x

x

Zgodnie z PRZ

W zakresie merytorycznego obszaru działania.

Inne podmioty

x

x

Zgodnie z
własnymi
planami

W zakresie merytorycznego obszaru działania.

Należy wykorzystać bazę sił i środków ARCUS 2005 aktualizowaną co najmniej 1
raz na trzy miesiące przez właściwych pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz
sił i środków powiatowych służb, straży i inspekcji.
Siły i środki jakimi dysponuje Burmistrz Wielenia:
1. Siły, środki oraz sprzęt Urzędu Miejskiego w Wieleniu – dysponowane przez
Burmistrza Wielenia,
2. Środki finansowe z rezerwy celowej utworzonej na realizację zadań własnych gminy
oraz dotacje budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych.
3. Środki finansowe – występujące w budżetach zespolonych inspekcji, służb i straży lub
uzyskane z budżetu centralnego.
4. Siły i środki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta i gminy Wieleń13

dysponowane zgodnie z procedurami działania OSP.
5. Siły i środki Komisariatu Policji w Wieleniu – dysponowane zgodnie z procedurami
działania Policji.
6. Siły i środki Ratownictwa Medycznego – dysponowane zgodnie z procedurami NFZ.
7. Siły i środki oraz sprzęt, którego dysponentem jest Wojewoda na wniosek Burmistrza.
8. Siły i środki jednostek organizacyjnych czasowo przekazanych przez właściwe organy
do dyspozycji Burmistrza.

4. Zadania określone planami działań krótkoterminowych.
O zadaniach mowa w art. 92 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –Prawo ochrony środowiska .
Zadania opracowuje właściwy terenowo zarząd województwa
Na poziomie powiatowego planu zarządzania kryzysowego - nie

dotyczy

II. Zespół Przedsięwzięć na Wypadek Sytuacji Kryzysowej.
1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń.
Monitoring
Podmiot
Monitorujący

Tryb pracy

Zakres
informacji

Tryb
raportowania

Kontakt
dyżurny

System
wymiany
danych

Całodobowo/d
oraźnie- w
miarę potrzeb

Ostrzeżenia i
alarmy
hydrologiczne,
dane ze stanów
wodowskazów i
mierników,
podjęcia
ewakuacji i
pomocy
socjalnobytowej

Komunikaty
otrzymywane
od WBZK
Poznań/
informacje z
PSP i RZGW

Dyżurny
WBZK
Poznań/
pracownicy
śluz/ dyżurny
KP PSP
Czarnków

Kontakt:
telefon, fax,
radiostacja, email

całodobowo

Wystąpienie
skażenia,
podjęcia
ewakuacji

Doraźny- w
przypadku
zaistnienie
zdarzenia

całodobowo

Wystąpienie
skażenia,
podjęcia
ewakuacji

Doraźny- w
przypadku
zaistnienie
zdarzenia

Rodzaj choroby,
miejsce
wystąpienia,
podjęcia działań
Rodzaj
uwolnionej
substancji,
obszar, miejsce

Doraźny- w
przypadku
zaistnienie
zdarzenia
Doraźny- w
przypadku
zaistnienie
zdarzenia

Zagrożenie

1.Zagrożenia
powodziowe

2.Zdarzenia
radiacyjne

3. Zdarzenie
chemiczne
4.Wystąpienia
chorób
zakaźnych
wśród ludzi
5.Zaistnienie
poważnej awarii
lub poważnej
awarii

IMGW/
RZGW/ PSP

Państwowa
Agencja
Atomistyki,
SOAZ, SG,
PSP
Państwowa
Agencja
Atomistyki,
SOAZ, SG,
PSP
PSSE

całodobowo

PSP

całodobowo

Dyżurny
WBZK
Poznań/
dyżurny KP
PSP Czarnków
Dyżurny
WBZK
Poznań/
dyżurny KP
PSP Czarnków
Dyżurny
WBZK
Poznań/ PSSE
Czarnków
Dyżurny
WBZK
Poznań/
dyżurny KP

Kontakt:
telefon, fax.,
radiostacja, email
Kontakt:
telefon, fax.,
radiostacja, email
Kontakt:
telefon, fax,
radiostacja, email
Kontakt:
telefon, fax.,
radiostacja, email
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przemysłowej

6.Katastrofa
budowlana

7.Katastrofa
komunikacyjna

PINB, PSP

Policja

8.Ograniczenia
lub przerwy w
dostawach energii
elektrycznej

Podmioty
zaopatrujące/
Gmina

9.Ograniczenia
lub przerwy w
dostawach wody
pitnej, ciepła

Podmioty
zaopatrujące/
Gmina

10.Choroby
zakaźne zwierząt

11.Zagrożenia
klimatyczne

12.Zagrożenie
pożarowe

PIW

IMGW

PSP

W dni
pracującezagrożenie
powoduje
zmianę trybu
pracy
/całodobowo

zdarzenia,
podjęcia
ewakuacji
pomocy
socjalnobytowej
Ilość osób
rannych,
zabitych, skutki
pozostałe,
podjęcia
ewakuacji,
pomocy
socjalnobytowej
Ilość osób
rannych,
zabitych, skutki
pozostałe,
podjęcia
ewakuacji i
pomocy
socjalnobytowej

PSP Czarnków

Doraźny- w
przypadku
zaistnienie
zdarzenia

PINB
Czarnków/
Dyżurny KP
PSP Czarnków

Kontakt:
telefon, fax.,
radiostacja, email

Doraźny- w
przypadku
zaistnienie
zdarzenia

Dyżurny KPP
Czarnków

Kontakt:
telefon, fax., email

Doraźny- w
przypadku
zaistnienie
zdarzenia

Telefony
alarmowe i
służby dyżurne

Kontakt:
telefon, fax., email

Doraźny- w
przypadku
zaistnienie
zdarzenia

Telefony
alarmowe i
służby dyżurne

Kontakt:
telefon, fax., email

Doraźny- w
przypadku
zaistnienie
zdarzenia

PIW Czarnków

Kontakt:
telefon, fax., email

całodobowo

Ostrzeżenia i
alarmy

Komunikaty
otrzymywane
od WBZK
Poznań

Dyżurny WBZK
Poznań

Kontakt:
telefon, fax.,
radiostacja, email

całodobowo

Ostrzeganie i
alarmowanie,
podjęcia
ewakuacji i
pomocy
socjalno-bytowej

Doraźny- w
przypadku
zaistnienie
zdarzenia

Dyżurny KP
PSP Czarnków

Kontakt:
telefon, fax.,
radiostacja, email

całodobowo

Skala, zasięg,
czas usunięcia
Całodobowoawarii,
doraźnie
konieczności
zaopatrywania w
wodę
Skala, zasięg,
czas usunięcia
Całodobowoawarii,
doraźnie
konieczności
zaopatrywania w
wodę
W dni pracujące Rodzaj choroby,
-zagrożenie
miejsce
powoduje
wystąpienia,
zmianę trybu
konieczność
pracy
ewakuacji
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2. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących
w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej.
Tryb uruchamiania sił i środków

Zagrożenie
Etap I

Etap II

Etap III

Etap IV

Etap V

Zagrożenie
powodziowe

Uruchomienie
służb
ratowniczych

Uruchomienie sił i
środków gmin

Uruchomienie sił
i środków
Powiatu

Wnioskowanie o
wprowadzenie
stanu klęski
żywiołowej

Wnioskowanie o
odszkodowania i
dotacje

Zdarzenie
radiacyjne

Uruchomienie sił
służb
ratowniczych

Wprowadzenie
działań
interwencyjnych
przez gminę

Uruchomienie sił
i środków
powiatu

Uruchomienie sił
Wnioskowanie o
i środków gmin i
pokrycie kosztów
podmiotów
działań
wydających
interwencyjnych
preparaty

Zdarzenie
chemiczne

Uruchomienie sił
służb
ratowniczych

Wprowadzenie
działań
interwencyjnych
przez gminę

Uruchomienie sił
i środków
powiatu

Uruchomienie sił
Wnioskowanie o
i środków gmin i
pokrycie kosztów
podmiotów
działań
wydających
interwencyjnych
preparaty

Uruchomienie sił i
środków gminy

Uruchomienie
Przez Wojewodę
Siły i środki
zaplanowane w
wojewódzkim
planie działań na
wypadek
wystąpienia
epidemii

Realizacja zadań
wynikających z
rozporządzenia
wojewody.

Uruchomienie sił
i środków służb
Wystąpienie
sanitarnych
chorób zakaźnych
weterynaryjnych
wśród ludzi
oraz służby
zdrowia

Zaistnienie
poważnej awarii
lub poważnej
awarii
przemysłowej

Uruchomienie sił
służb
ratowniczych

Uruchomienie sił i
środków gminy

Wprowadzenie
środków
prawnych
Uruchomianie sił
wynikających z
i środków
Dekretu z 1953 r.
powiatu
o usuwaniu
skutków klęsk
żywiołowych

katastrofa
budowlana

Uruchomienie sił
służb
ratowniczych

Uruchomienie sił i
środków gminy

Uruchomienie sił
i środków
powiatu

katastrofa
komunikacyjna

Uruchomienie sił
służb
ratowniczych

Uruchomienie sił i
środków gminy

Uruchomienie sił
i środków
powiatu

Działania
podmiotów,
ograniczenia lub
organów
przerwy w
odpowiedzialnych
dostawach energii
za zaopatrzenie
elektrycznej,
mieszkańców w
zasoby żywotne
Działania
Ograniczenia lub
podmiotów,
przerwy w
organów
dostawach wody
odpowiedzialnych
pitnej, ciepła
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za zaopatrzenie
mieszkańców w
zasoby żywotne

Choroby zakaźne
zwierząt

Zagrożenia
klimatyczne

Zagrożenie
pożarowe

Siły i środki
Powiatowego
Lekarza
Weterynarii

Udział w
działaniach
prowadzonych prze
Powiatowego
Lekarza
Weterynarii

Siły i środki służb Uruchomianie sił i
ratowniczych
środków gmin
Siły i środki
służb
ratowniczych

Uruchomianie sił
i środków
powiatu

Uruchomianie sił
i środków gmin

Uruchomianie
sił i środków
powiatu

Wniosek o
wprowadzenia
stanu klęski
żywiołowej
Wniosek o
wprowadzenia
stanu klęski
żywiołowej

Wnioskowanie o
odszkodowania i
dotacje
Wnioskowanie
o
odszkodowania
i dotacje

3. Wykaz procedur reagowania kryzysowego, określające sposób
postępowania w sytuacjach kryzysowych
Wykaz Procedur Reagowania Kryzysowego
Numer
procedury:
PRK 2.1
PRK 2.2
PRK 2.3
PRK 2.4
PRK 2.5
PRK 2.6
PRK 2.7
PRK 2.8
PRK 2.9
PRK 2.10
PRK 2.11
PRK 2.12
PRK 2.13

Nazwa procedury:
Procedura postępowania w czasie powodzi lub zagrożenia powodzią
Procedura postępowania w czasie skażenia chemicznego
Procedura postępowania w czasie katastrofy komunikacyjnej
Procedura postępowania podczas pożaru
Procedura postępowania podczas usuwania skutków wichury
Procedura postępowania w razie wystąpienia długotrwałych opadów śniegu
Procedura postępowania w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego
Procedura postępowania podczas katastrofy budowlanej
Procedura postępowania w razie zagrożenia epidemiami, w tym zwierząt
Procedura postępowania w razie długich przerw w zasilaniu w energię elektryczną
Procedura postępowania przy długotrwałych przerwach w dostawach gazu
Procedura postępowania przy długotrwałych przerwach w dostawach wody
Procedura postępowania ze zwłokami w razie masowych zdarzeń lub katastrof

UWAGA !!!
Ustawowe zadania gminy wynikające z art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 ze zm.) w tym : z zakresu utrzymania porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym
wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

Magazyn Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wieleniu
zgodnie z procedurą

PRK 2.1
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4. Współdziałanie między siłami uczestniczącymi w realizacji przedsięwzięć
planowanych na wypadek sytuacji kryzysowej.
Zagrożenie powodziowe

Podstawy prawne
podejmowanych
działań:

Zdarzenie radiacyjne

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.
Ustawa z 24.02.2006r. o zmianie ustawy – Prawo
atomowe.
Rozporządzenie RM z dnia 18.01.2005 r. w sprawie
planów postępowania awaryjnego w przypadku
zdarzeń radiacyjnych.
Rozporządzenie RM z dnia 20.02.2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie planów postępowania
awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych.
Rozporządzenie RM z dnia 18.01 2005r. w sprawie
dawek granicznych promieniowania jonizującego.
Rozporządzenie RM z dnia 17.12.2002r. w sprawie
stacji wczesnego wykrywania skażeń
Ustawa o samorządzie gminnym.
promieniotwórczych i placówek prowadzących
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym. Ustawa
pomiary skażeń promieniotwórczych.
Rozporządzenie RM z dnia 18.05.2004r. w sprawie
o stanie klęski żywiołowej.
warunków i sposobu przygotowania oraz
wykorzystania publicznej i niepublicznej służby
zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz
właściwości organów w tych sprawach.
Rozporządzenie RM z dnia 27.04.2004r. w sprawie
określenia podmiotów właściwych w sprawach
kontroli po zdarzeniu radiacyjnym żywności i
środków żywienia zwierząt na zgodność z
maksymalnymi dopuszczalnymi poziomami skażeń
promieniotwórczych.
Rozporządzenie RM z dnia 27.04.04 r. w sprawie
informacji wyprzedającej dla ludności na wypadek
zdarzenia radiacyjnego

Wskazanie
kierujących
działaniami:

Osoba kierująca akcją ratunkową na terenie
powiatu z ramienia PSP
Po ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej:
Na poziomie gminy kieruje działaniami
burmistrz.
Na poziomie powiatu kieruje działaniami
starosta.

Wojewoda,
minister właściwy
do spraw wewnętrznych
Kierownik jednostki organizacyjnej, w której
powstało zdarzenie
Osoba kierująca akcją ratunkową na terenie
gminy z ramienia PSP

Określenie zakresu
i trybu wymiany
informacji:

Wymiana informacji na trzech
płaszczyznach Gmina – PCZK – WCZK
oraz służby dyżurne służb/instytucji
wskazanych w siatce bezpieczeństwa w
relacji z GCZK

Wymiana informacji na dwóch płaszczyznach
– służby ratownicze - PCZK – WCZK oraz
służby dyżurne służb wskazanych w siatce
bezpieczeństwa,

Określenie zasad
tworzenia sztabów
dowodzenia;

Sztaby organizuje PSP.
Na wniosek PSP, własnej inicjatywy lub
innego podmiotu zwołuje się Gminny
Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Wówczas działania służb koordynuje szef
zespołu gminnego CZK.
Po ogłoszeniu staniu klęski żywiołowej
działaniami kieruje Burmistrz na obszarze
gminy, Starosta na obszarze więcej niż
jednej gminy powiatu w ramach GZZK/
PZZK

Sztaby organizuje PSP.
Na wniosek PSP, z własnej inicjatywy lub
innego podmiotu zwołuje się Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego. Wówczas działania
służb koordynuje szef zespołu gminnego CZK.
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Wystąpienie chorób zakaźnych wśród ludzi

Podstawy prawne
podejmowanych
działań:

Wskazanie
kierujących
działaniami:

Ustawa z dnia 6 września 2001r. o chorobach
zakaźnych i zakażeniach.
Rozporządzenie Min. Zdrowia z 28 kwietnia
2002r. w sprawie trybu finansowania z
budżetu państwa kosztów świadczeń
zdrowotnych, udzielanych w związku z
chorobami zakaźnymi i zakażeniami.
Rozporządzenie Min. Zdrowia z 22 kwietnia
2003r. w sprawie sposobu prowadzenia
rejestru zachorowań na choroby zakaźne i
dodatnich wyników badań laboratoryjnych
oraz sporządzania raportów o
zarejestrowanych przypadkach.
Rozporządzenie Min. Zdrowia z 28 maja
2003r. w sprawie trybu kierowania osób do
pracy przy epidemii oraz trybu finansowania
kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych
w związku z zwalczaniem epidemii.
Rozporządzenie Min. Zdrowia z 7 kwietnia
2006r. w sprawie współdziałania między
organami PIS, IW oraz IOŚ w zakresie
zwalczania chorób zakaźnych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18
stycznia 2007 r. w sprawie wykazu chorób,
które uzasadniają podjęcie decyzji o
wydaleniu z terytorium RP obywatela UE lub
członka rodziny nie będącego obywatelem
UE z powodu zagrożenia dla zdrowia
publicznego.
Polski Plan Pandemiczny
Regulamin PZZK

zaistnienie poważnej awarii lub poważnej
awarii przemysłowej

Ustawa prawo ochrony środowiska.
Ustawa o PSP,
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej,
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym.

Komendant Powiatowy PSP, Wojewódzki
Wojewoda, minister właściwy do spraw
Inspektorat Ochrony Środowiska.
zdrowia.
Na terenie gminy osoba kierująca działaniami
Osoba kierująca akcją ratunkową na terenie
z ramienia PSSE przy pomocy PZZK,
powiatu z ramienia PSP, przy pomocy PZZK,
których działaniami koordynuje Burmistrz,
których działaniami koordynuje Starosta,
lub inny organ wskazany przez Wojewodę.

PSSE powiadamia WPWIS oraz PIW i
PSP powiadamia Burmistrza.
Burmistrza.
Następnie wymiana informacji na
Określenie zakresu i
Następnie wymiana informacji na
płaszczyznach Gmina – PCZK – WCZK oraz
trybu wymiany
płaszczyznach Gmina – PCZK – WCZK oraz
służby dyżurne służb/instytucji wskazanych w
informacji:
służby dyżurne służb/instytucji wskazanych w
siatce bezpieczeństwa w relacji z GCZK
siatce bezpieczeństwa w relacji z GCZK.

Określenie zasad
tworzenia sztabów
dowodzenia;

Podstawy prawne
podejmowanych
działań:

Sztaby organizuje się na wniosek PSSE,
własnej inicjatywy lub innego podmiotu
zwołuje się Gminny Zespół Zarządzania
Kryzysowego. Wówczas działania służb
koordynuje szef zespołu gminnego CZK.

Sztaby organizuje PSP.
Na wniosek PSP, z własnej inicjatywy lub
innego podmiotu zwołuje się Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego. Wówczas
działania służb koordynuje szef zespołu
gminnego CZK.

katastrofa komunikacyjna

katastrofa budowlana

Ustawa o PRM. Ustawa o PSP. Ustawa o
Policji. Ustawa o samorządzie gminnym.
Ustawa o zarządzaniu kryzysowym

Ustawa Prawo budowlane. Ustawa o PSP.
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Ustaw
o samorządzie gminnym. Ustawa o
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Plan zarządzania kryzysowego
Regulamin GCZK
Wskazanie
kierujących
działaniami:

Na terenie gminy osoba z ramienia Policji

zarządzaniu kryzysowym
Plan zarządzania kryzysowego,
Regulamin PZZK
PINB- zagrożenie katastrofą budowlaną.
PSP- zaistnienie katastrofy budowlanej.
Możliwa koordynacja działań przy pomocy
PZZK.

Policja powiadamia Burmistrza.
PINB/ PSP powiadamia Burmistrza.
Określenie zakresu i
Wymiana informacji na trzech płaszczyznach
Następnie wymiana informacji na
trybu wymiany
Gmina – PCZK – WCZK oraz służby dyżurne płaszczyznach Gmina – PCZK – WCZK oraz
informacji:
służb/instytucji wskazanych w siatce
służby dyżurne służb/instytucji wskazanych w
bezpieczeństwa w relacji z GCZK
siatce bezpieczeństwa w relacji z GCZK
Określenie zasad
tworzenia sztabów
dowodzenia;

Podstawy prawne
podejmowanych
działań:

Wskazanie
kierujących
działaniami:

Sztaby dowodzenia tworzy Policja.
Sztaby organizuje PSP.
Na wniosek Policji, z własnej inicjatywy lub Na wniosek PINB,/ PSP, z własnej inicjatywy
innego podmiotu zwołuje się Gminny Zespół
lub innego podmiotu zwołuje się Gminny
Zarządzania Kryzysowego. Wówczas
Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wówczas
działania służb koordynuje szef zespołu
działania służb koordynuje szef zespołu
gminnego CZK
gminnego CZK.

Choroby zakaźne zwierząt

ograniczenia lub przerwy w dostawach
energii elektrycznej, wody pitnej, ciepła

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2004 r. w
sprawie zakresu i warunków współpracy
organów administracji rządowej i jednostek
samorządu terytorialnego oraz innych
podmiotów w tworzeniu planów gotowości
zwalczania chorób zakaźnych.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 821 marca 2008 r. w
sprawie środków podejmowanych w związku
z wystąpieniem u dzikich ptaków wysoce
zjadliwej grypy ptaków.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w
sprawie środków podejmowanych w związku
ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej
grypy ptaków.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2005 r. w
sprawie sposobu i warunków wprowadzania
czasowych zakazów opuszczania ogniska
choroby zakaźnej zwierząt oraz czasowych
ograniczeń w ruchu osobowym lub pojazdów.
Plan zarządzania kryzysowego
Regulamin PZZK

Ustaw o samorządzie gminnym. Plany
operatorów ciepłowniczych. Plany ochrony
infrastruktury krytycznej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii

Starosta w zakresie ograniczeń, Gmina w
zakresie zaopatrzenia mieszkańców wodę.
Operatorzy świadczący usługi w zakresie
zapewnienia ciągłości usług.

PLW powiadamia Burmistrza . Wymiana
Podmioty informują GCZK.
Określenie zakresu i informacji na czterech płaszczyznach PLW - Wymiana informacji na trzech płaszczyznach
Gmina- PCZK- WCZK oraz służby dyżurne
podmioty - Gmina – PCZK – WCZK oraz
trybu wymiany
służb/instytucji wskazanych w siatce
służby dyżurne służb/instytucji wskazanych w
informacji:
bezpieczeństwa w relacji z GCZK
siatce bezpieczeństwa w relacji z GCZK
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Określenie zasad
tworzenia sztabów
dowodzenia;

Sztabem dowodzenia jest Zespół Kryzysowy
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Na wniosek PLW, udziela się niezbędnej
pomocy w ramach zwołania Gminnego
Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zagrożenie Pożarowe

Podstawy
prawne
podejmowany
ch działań:

Ustawa o wojewodzie i
administracji rządowej w
województwie. Ustawa o
samorządzie Powiatowym.
Ustawa o samorządzie
gminnym.
Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym. Ustawa o stanie
klęski żywiołowej.

Na wniosek podmiotów, z własnej inicjatywy
lub innego podmiotu zwołuje się Gminny
Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wówczas
działania koordynuje szef zespołu gminnego
CZK.

Zagrożenie terrorystyczne

Zagrożenia Klimatyczne

Ustawa o Policji,
Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym,
Regulamin GCZK.

Ustawa o zarządzaniu
kryzysowym oraz Ustawa o
stanie klęski żywiołowej
Rozporządzenie Ministra
środowiska w sprawie
podmiotów, którym
państwowa służba
hydrologiczna – metrologiczna
i państwowa służba
hydrologiczna są obowiązane
przekazywać ostrzeżenia,
prognozy, komunikaty i
biuletyny. Plan zrządzania
kryzysowego z planem
operacyjnym przed powodzią.
Gminny plan ochrony
zabytków.
Plan zarządzania kryzysowego

Osoba kierująca akcją
ratunkową na terenie gminy
z ramienia PSP
Wskazanie
kierujących
działaniami:

Po ogłoszeniu stanu klęski
żywiołowej:
Na poziomie gminy kieruje
działaniami burmistrz.
Na poziomie powiatu kieruje
działaniami starosta.

Osoba z ramienia Policji

Policja powiadamia
Burmistrza. Wymiana
informacji na trzech
płaszczyznach Gmina –
PCZK- WCZK oraz służby
dyżurne służb/instytucji
wskazanych w siatce
bezpieczeństwa w relacji z
GCZK

IMGW

Określenie
zakresu i
trybu
wymiany
informacji:

Wymiana informacji na trzech
płaszczyznach Gmina – PCZK
–WCZK oraz służby dyżurne
służb/instytucji wskazanych w
siatce bezpieczeństwa w relacji
z GCZK.

Określenie
zasad
tworzenia
sztabów
dowodzenia;

Sztaby organizuje PSP.
Na wniosek PSP, własnej
inicjatywy lub innego podmiotu
Sztaby organizuje policja Na
zwołuje się Gminny Zespół
wniosek Policji, własnej
Z własnej inicjatywy lub innego
Zarządzania Kryzysowego.
inicjatywy lub innego podmiotu podmiotu zwołuje się Gminny
Wówczas działania służb
zwołuje się Gminny Zespół
Zespół Zarządzania
koordynuje szef zespołu
Zarządzania Kryzysowego.
Kryzysowego. Wówczas
gminnego CZK.
Wówczas działania służb
działania służb koordynuje szef
koordynuje szef zespołu
zespołu gminnego CZK.
Po ogłoszeniu staniu klęski
gminnego CZK.
żywiołowej działaniami kieruje
Burmistrz na obszarze gminy,
Starosta na obszarze więcej niż

Wymiana informacji na
płaszczyźnie IMGW – WCZK
- PCZK – Gmina – podmioty i
instytucje
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jednej gminy powiatu w ramach
GZZK/ PZZK

III. Załączniki Funkcjonalne Planu Głównego
1. Wykaz procedur realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
Wykaz Procedur Realizacji Zadań
L.
p.

Opracował:

7.

Komendant Powiatowy Policji
w Czarnkowie
Komendant Powiatowy Policji
w Czarnkowie
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Czarnkowie

8.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Czarnkowie

9.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Czarnkowie

1.
2.
3.
5.
6.

10.
11.
12.

Zarządu Dróg Powiatowych
w Czarnkowie
Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II w Trzciance
Szpital Powiatowy
im. Jana Pawła II w Trzciance

Nazwa procedury:
Procedura informowania Burmistrza Wielenia
o wystąpieniu katastrofy komunikacyjnej
Procedura informowania Burmistrza Wielenia
o wystąpieniu zagrożenia terrorystycznego
Procedura informowania Burmistrza Wielenia
o wystąpieniu zagrożenia pożarowego
Procedura informowania Burmistrza Wielenia
o wystąpieniu katastrofy budowlanej
Procedura informowania Burmistrza Wielenia
o wystąpieniu awarii przemysłowej
Działania PSSE polegające na współpracy i informowaniu
jednostek samorządu terytorialnego o wystąpieniu epidemii lub
stanu zagrożenia sanitarno - epidemiologicznego
Procedura informowania i współpracy z jednostkami
samorządu terytorialnego w przypadku wystąpienia
ogniska choroby zakaźnej zwierząt
Procedura informowania Burmistrza Wielenia w przypadku
zagrożenia lub zaistnienia katastrofy budowlanej wraz z instrukcją
postępowania w razie katastrofy budowlanej
Procedura informowania Burmistrza o wystąpieniu zagrożenia na
drogach powiatowych lub szkodach i stratach w mieniu gminy
Procedura informowania Burmistrza o wystąpieniu
zagrożenia epidemiologicznego
Procedura udziału preparatu ze stabilnym jodem

2. Organizacja łączności z GCZK w Wieleniu
Organizacja Łączności między podmiotami realizującymi zadania z zakresu Zarządzania
Kryzysowego: Środki wykorzystywane przez GCZK w Wieleniu to:
 Łączność telefoniczna wykorzystywana jako podstawowa, realizowana w ramach
centrali telefonicznej Urzędu Miejskiego w Wieleniu:
Tel. 067 256 11 70, łączność fax. 67 256 10 21 , poczta internetowa oc_zk_sp@wp.pl
 Łączność sieci komórkowej GSM, na potrzeby ZK, grupy określonej przez WBiZK w
Poznaniu, Starostw Powiatowych oraz gmin : tel. 722 323 228 z przydzielonym dla
GCZK w Wieleniu skróconym numerem 411 70 – wybór numeru skróconego możliwy
wyłącznie w określonej grupie – według wykazu przydzielonej numeracji.
 Łączność sieci radiotelefonicznej z przydzielonym dla UM w Wieleniu kryptonimem
PW 411 70 i PW 411 00 dla Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
 W wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jako główny punkt zapewniający
łączność na poziomie wojewódzkim:
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- kontakt całodobowy 61 854 99 00, 61 854 99 10,
- kontakt całodobowy przez fax. 61 854 99 20, 61 854 99 30,
- kontakt w sieci GSM 99 00,
- kontakt w sieci radiotelefonicznej PW-201-00.

3. Organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania
i alarmowania
Monitorowanie zagrożeń odbywa się zgodnie z „Planem głównym” rozdział „Zespół
przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowych” punkt „Zadania w zakresie monitorowania
zagrożeń”. Na poziomie gminy monitoring prowadzi Gminne Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Wieleniu przy pomocy całodobowych telefonów komórkowych. GCZK
przyjmuje informacje zarówno od administracji publicznej jak i gminnych służb straży,
inspekcji, jednostek gminnych innych podmiotów oraz osób prywatnych.
GCZK w Wieleniu funkcjonuje w oparciu o regulamin zawierający zadania oraz tryb
postępowania.
GCZK przekazuje doraźnie informacje w przypadku zaistnienia zdarzenia na terenie
gminy do PCZK w Czarnkowie.
Podmioty prowadzące monitoring na podstawie odrębnych ustaw zobowiązane są
ponadto do powiadamiania czyli przekazania uzyskanych informacji do własnych jednostek
nadrzędnych oraz właściwych terytorialnie organów i ludności.
Wszelkie informacje uzyskane z monitoringu zagrożeń mogą być podstawą do
ostrzegania i alarmowania ludności.
Na podstawie niektórych informacji Burmistrz wszczyna procedurę ostrzegania
w sposób obligatoryjny. Przykładem specyficznego działania jest rutynowe ostrzeganie
i alarmowanie w sytuacjach związanych ze zjawiskami hydrometeorologicznymi.
We wszystkich sytuacjach wymagających alarmowania i ostrzegania realizowana jest
procedura ostrzegania i alarmowania ludności.
System monitorowania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania funkcjonuje
w gminie w oparciu o Zarządzenie Burmistrza Wielenia Nr 53/2013 z dnia 05 czerwca 2013 r.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania
i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Wieleń. Zgodnie z przedmiotowym
zarządzeniem funkcje koordynacyjną tych zintegrowanych systemów pełni GCZK, system
utrzymuje się w ciągłej gotowości do działania, Burmistrz nie utrzymuje dodatkowych
rozwijanych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa formacji obrony cywilnej.
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4. Zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania
na wypadek zagrożeń
Zasady informowania ludności w poszczególnych zagrożeniach wynikają z przepisów
szczególnych.
Informowanie przez Burmistrza ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania
odbywa się w dwóch wariantach, obligatoryjnym tzn. takim, który wynika jednoznacznie
z przepisów prawa (Burmistrz musi w określonych sytuacjach informować społeczeństwo
o zagrożeniach) oraz w wariancie uznaniowym, który wynika z decyzji Burmistrza
o konieczności podjęcia działań informowania.
Wariant obligatoryjny:
W przypadku wprowadzenia rozporządzeń porządkowych, zobowiązany jest
skutecznie informować ludność o ich treści, wówczas realizuje się procedurę przekazywania
do wiadomości publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, aktów prawnych
wydanych przez Prezydenta, Radę Ministrów, ministra kierującego działem administracji
rządowej, wojewody oraz własnych.

Wariant uznaniowy:
W tym wariancie Burmistrz z własnej inicjatyw lub na wniosek członków GCZK
może uruchomić akcję informacyjną dotyczącą konkretnych zagrożeń lub sposobów
postępowania, pod warunkiem dysponowania wystarczającymi środkami finansowymi do
realizacji tego przedsięwzięcia, szczególnie dotyczy to druku i dystrybucji ulotek. W tym
wariancie stosuje się następujące środki przekazu: komunikaty przekazywane przez środki
masowego przekazu, komunikaty, Internet, ulotki, infolinia. Akcję informacyjną koordynuje
w takich wypadkach GCZK przy pomocy Wydziału Promocji, Ochrony Zdrowia i Spraw
Społecznych oraz poprzez Samodzielne stanowisko ds. kontaktu z mediami.
W celu realizacji tego wariantu uruchamia się procedury:
1. Alarmowanie, ostrzeganie i informowanie ludności o zagrożeniach
2. Dystrybuowanie komunikatów ostrzegawczych i alarmowych
hydrometeorologicznych na podstawie danych IMGW
3. Ogłaszanie lub odwoływanie stanu alarmu lub pogotowia przeciwpowodziowego
4. Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności

5. Organizacja ewakuacji
Organizacja ewakuacji została zaplanowana zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony
Cywilnej Kraju w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek
masowego zagrożenia oraz załącznika do wytycznych, który stanowi instrukcja w sprawie
zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia. Oraz
wytycznymi wojewody wielkopolskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa w sprawia
zasad planowania ewakuacji ludności i opracowania planu ewakuacji w województwie
wielkopolskim. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów opracowano plan
ewakuacji/ przyjęcia ludności miasta i gminy Wieleń ewakuacja I, II, III stopnia
Plan ewakuacji / przyjęcia ludności miasta i gminy Wieleń ewakuacja I, II, stopnia
stanowi załącznik do „Planu zarządzania kryzysowego miasta i gminy Wieleń”, a ewakuacja
III stopnia załącznik do „Planu obrony cywilnej miasta i gminy Wieleń”.
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Praktyczne realizowanie ewakuacji polega na samoewakuacji czyli poinformowaniu
mieszkańców o konieczności ewakuacji z danego obszaru. Zakłada się, że mieszkańcy
dokonują tzw. Samoewakuacji, a tym samym nie stanowią dodatkowego „obciążenia”
logistycznego, natomiast niewielka część niesamodzielnych mieszkańców, wymagać będzie
ewakuacji oraz pomocy socjalno-bytowej organizowanej w sposób doraźny z wykorzystaniem
również zasobów lokalnych.

6. Organizacja ratownictwa, opieki medycznej i pomocy społecznej oraz
pomocy psychologicznej
System PRM zorganizowany jest w oparciu o wojewódzki plan działania systemu PRM.
W ramach systemu PRM w Powiecie Czarnkowsko- Trzcianeckim funkcjonują cztery
Zespoły Ratownictwa Medycznego(ZRM). Zespoły te zlokalizowane są:
1. Czarnków- ZRM typu S (specjalistyczny z lekarzem)
2. Trzciance- ZRM typu P (podstawowy z ratownikami medycznymi)
3. Krzyż Wlkp.- ZRM typu P (podstawowy z ratownikami medycznymi)
4. Wieleń- ZRM typu P (podstawowy z ratownikami medycznymi)
Dysponentem systemu PRM na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego jest Szpital
Powiatowy im. Jana Pawła II w Trzciance zgodnie z podpisaną umowa z NFZ.
Podwykonawcą dla zespołu w Czarnkowie jest ZZOZ w Czarnkowie.
Od 1 stycznia 2015 r. na ternie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego zgodnie z
wojewódzkim planem działania systemu PRM będą funkcjonowały nadal cztery Zespoły
Ratownictwa Medycznego, jednak dysponent wyłoniony zostanie na podstawie procedury
konkursowej z Narodowym Funduszem Zdrowia
W Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim funkcjonuje Zintegrowane Stanowisko
Dyspozytorskie dla Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego zlokalizowane Poznaniu. WCPR
w Poznaniu
Na terenie Powiatu Czarnkowsko- Trzcianeckiego zlokalizowany jest również Szpitalny
Odział Ratunkowy w Szpitalu Powiatowym w Trzciance oraz lądowisko dla helikoptera
znajduje się 50 m. od szpitala z akredytacją ULC nr ULC-LTC -1/511-0209/01/12
Na terenie każdej gminy wyznaczono miejsca do startów i lądowań o których mowa w
art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 03.07.2002 roku prawo lotnicze. Na terenie gminy Wieleń
lądowisko położone jest w miejscowości Herburtowo, nr działki 7395/7 oddział 359A o
współrzędnych geograficznych: N 52°54’16”, E-W 16°08’28”, będącego własnością Skarbu
Państwa a zarządzanego przez Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krzyż.
Na terenie powiatu zlokalizowane są:
1. NZOZ, ul. Jana Pawła II 27 w Wieleniu (tel. 67 256 13 51)
2. NZOZ, ul. Chopina 7 w Wieleniu (tel. 67 256 10 35)
3. NZOZ "Centrum Medyczne," ul. Storczykowa 1 w Wieleniu (tel. 67 253 23
00), www.cmwielen.pl
4. Przychodnia Lekarska, ul. Powst. Wlkp. w Rosku (tel. 67 256 37 29 )
5. Apteki.
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W sytuacjach kryzysowych ZRM, ZZOZ Czarnków i Szpital Powiatowy w Trzciance działają
w oparciu o własne procedury
Organizację pomocy społecznej na terenie gminy Wieleń realizuje M-GOPS w oparciu
o własne procedury.
Standardową pomocą społeczną dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych
(rozumianych jako zjawisko) są zasiłki dedykowane dla rodzin lub osób samotnie
prowadzących gospodarstwo domowe. Są to zasiłki na pierwszą, podstawową pomoc
socjalną, na zakup m.in.: żywności, leków, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku
domowego itp. Aby uzyskać pomoc, poszkodowany składa wniosek do miejsko-gminnego
ośrodka pomocy społecznej. W przypadku, gdy w domu jednorodzinnym lub mieszkaniu
mieszka kilka rodzin, wówczas pomocą może być objęta każda z nich. Wypłaty realizują
ośrodki pomocy społecznej na podstawie ustaleń wywiadu środowiskowego. Inne formy
pomocy wymagają odrębnych uregulowań prawnych np. przyjęcia ustawy „specjalnej”
wprowadzającej dodatkowe formy pomocy i wysokości finansowej pomocy.
Organizacja pomocy psychologicznej realizowana będzie w oparciu o Poradnie
Psychologiczno- Pedagogiczne w Czarnkowie, Trzciance, Krzyży Wlkp. W oparciu o własne
procedury.

7. Organizacja ochrony przed zagrożeniami charakterystycznymi dla
gminy
W gminie Wieleń nie występują zagrożenia charakterystyczne dla jego obszaru. Gmina
znajduje się na terenie nizinnym na, którym występują duże obszary leśne, rzeka Noteć,
węzły komunikacyjne. Biorąc jednak pod uwagę doświadczenia historyczne zauważalnym są
zagrożenia związane z pożarami lasów, katastrofami kolejowymi czy podtopieniami. W
przeszłości na terenie gminy odnotowano zagrożenia o charakterze kryzysowym, które
przedstawia poniższa tabela. Na terenie gminy mogą wystąpić również silne zjawiska
meteorologiczne w postaci silnych burz, nawałnic jadana są to zjawiska lokalne. Niestety na
tego typu zdarzenia nie można przygotować skutecznej procedury. Prowadzone są jednak
działania mające zniwelować negatywne skutki dla społeczeństwa.

Lp.

1.

2.

3.

Czas
zdarzenia

Miejsce
zdarzenia

Opis zdarzenia

Skutki zdarzenia

10.08.1992

okolice
Potrzebowie
Miały

Pożar Puszczy Noteckiej
spowodowany zaciśniętymi
szczękami hamulców
przejeżdżającego pociągu.

W kilka godzin spłonęło 6 000
hektarów lasu

27.02.2001

Miały k.
Krzyża

Wykolejenie się 7 wagonówcystern (w tym 4 z olejem
napędowym)

Ok. 40 ton oleju napędowego
przedostało się do gleby w okolicy
jezior i ujęć wody pitnej,
wstrzymanie ruchu kolejowego

Miały

W okolicy m. Miały wykolei się
wagon pociągu towarowego
zderzając się z pociągiem
osobowym relacji Szczecin –
Terespol

24 osoby zostały ranne, 150 osób
przewieziono autobusami do stacji
Poznań główmy

04.01.2004
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8. Wykaz zawartych porozumień
Lp.

Podmiot z którym zawarto

1.

Apteka Sanitas
Ul. Kościuszki 74
64-730 Wieleń

2.

NZOZ Centrum Medyczne
Jakub Rzeźnik
Ul. Storczykowa 1
64-730 Wieleń

3.

Sklep „Farmlek”
Małgorzata, Krzysztof Uciekałek
Nowe Miasto 40
64-730 Wieleń

Zakres umów
Dostawa środków
opatrunkowych i
dezynfekujących oraz
leków
Wydawanie preparatów
jodowych (PW),
dystrybucja preparatu
jodowego, prowadzenie
dokumentacji związanej z
przyjęciem i dystrybucją
preparatów jodowych,
zapewnienie warunków
sanitarnych i technicznych
oraz fachowego personelu
medycznego.

Uwagi
porozumienie

porozumienie

Worki do piasku, dostawa
odzieży roboczej oraz
narzędzi.

porozumienie

Transport, usługi koparkoładowarek oraz ciągnika z
przyczepa wraz z
operatorami tych
urządzeń.

porozumienie

Dostawa piasku

porozumienie

Zapewnienie wyżywienia
dla ludności ewakuowanej
z miejsc zagrożonych

porozumienie

Dostawa artykułów
spożywczych

porozumienie

Udostępnienie miejsc
kwaterunkowych wraz z
wyżywieniem

porozumienie

Udostępnienie miejsc
kwaterunkowych wraz z
wyżywieniem

porozumienie

10.

„Mador”
Dorota Talowska-Izydor
Ul. Przemysłowa 3
64-730 Wieleń

Dostawa materiałów
budowlanych

porozumienie

11.

Centrum Materiałów Budowlanych
Hubert Izydor
Ul. Przemysłowa 3
64-730 Wieleń

Dostawa materiałów
budowlanych

porozumienie

12.

Firma Handlowo-Usługowa

Zapewnienie wyżywienia

porozumienie

4.

Przedsiębiorstwo Komunalne PK Noteć
Błonie 29
64-730 Wieleń

5.

„ŻWIR-BET” Henryk Ciamciak
Zileonowo 55
64-730 Wieleń

6.

7.

8.

9.

Restauracja Słoneczna
Agnieszka Gajdzińska
Ul. Jana Pawła II
64-730 Wieleń
„HaBom”
Bogdan Matulis
Aleja Zamkowa 1
64-730 Wieleń
„Bracia Zawal”
Stefan, Wiesław Zawal
Dzierżążno Wielkie
64-730 Wieleń
„Jędrusiowa Chata”
Kocień Wielki 33
64-730 Wieleń
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13.
14.

15.

16.

„BIKER”
Tomasz Banachowicz
Jana Pawła II
64-730 Wieleń
Avocado Pub
Ul. Dworcowa 7
64-730 Wieleń
Pod Borowikiem
Ul. Powstańców Wielkopolskich 15
64-735 Miały
Gospodarstwo Agroturystyczne
Maria Rau-Heina
Dębogóra 18
64-730 Wieleń
Biedronka
Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.
Ul. Żniwna 5
62-025 Kostrzyn

17.

Nadleśnictwo Krzyż Ul. Mickiewicza
64-761 Krzyż Wlkp.

18.

Przychodnia Lekarska
Ul. Chopina 7
64-730 Wieleń

dla ludności ewakuowanej
z miejsc zagrożonych

Zapewnienie wyżywienia
dla ludności ewakuowanej
z miejsc zagrożonych
Zapewnienie wyżywienia
dla ludności ewakuowanej
z miejsc zagrożonych

porozumienie

porozumienie

Udostępnienie miejsc
kwaterunkowych wraz z
wyżywieniem

porozumienie

Dostawa artykułów
spożywczych oraz
środków higieny osobistej.

porozumienie

Udostępnienie lądowiska
w miejscowości
Herburtowo dla
śmigłowca ratunkowego.
Wydawanie preparatów
jodowych (PW),
dystrybucja preparatu
jodowego, prowadzenie
dokumentacji związanej z
przyjęciem i dystrybucją
preparatów jodowych,
zapewnienie warunków
sanitarnych i technicznych
oraz fachowego personelu
medycznego.

porozumienie

porozumienie

9. Zasady i tryb oceniania i dokumentowania szkód
Ustalanie szkód i szacowanie strat spowodowanych zdarzeniami
noszącymi znamiona klęski żywiołowej oraz ubiegania się o
dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego w zakresie remontów lub odbudowy
uszkodzonych i zniszczonych obiektów budowlanych

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach
specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły
szkody spowodowane przez powódź celem uzyskania
przez poszkodowanych rolników preferencyjnego
kredytu na wznowienie produkcji

Po wystąpieniu na terenie jednostki samorządu terytorialnego
zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej wójt (burmistrz,
prezydent miasta, zarząd powiatu) niezwłocznie powiadamia
właściwe terytorialnie wojewódzkie centrum zarządzania
kryzysowego

O wystąpieniu np. powodzi na terenie gminy wójt
(burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie powiadamia
Wojewodę Wielkopolskiego

Ustalenia zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie
rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej dokonuje
Zespół Komisji pracujący na terenie danej gminy,
wchodzący w skład powołanej zarządzeniem Wojewody
Wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu powołuje komisję Wielkopolskiego nr 226/09 z dnia 8 czerwca 2009 r. Komisji
do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach
ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których
żywiołowej (rozumianej jako zjawisko, a nie jako stan prawny)
wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz
nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki
wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub
lawinę.
Po sporządzeniu protokołu szkód przez komisję Wójt, burmistrz,
prezydent miasta, zarząd powiatu występuje do wojewody o

Ustalenia zakresu i wysokości szkód dokonuje Zespół
Komisji w ciągu dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia
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weryfikację oszacowanych strat przez powołaną w tym celu komisję
wojewódzką, przesyłając w załączeniu protokół szkód
oszacowanych przez komisję działającą na szczeblu samorządowym.

skutków powodzi, poprzez lustrację na miejscu. Zespół
Komisji sporządza protokół oszacowania zakresu i
wysokości szkód. Protokół sporządza się w dwóch
egzemplarzach, po jednym dla stron.

Jednostka samorządu terytorialnego sporządza plan usuwania
skutków klęski żywiołowej, zawierający wykaz zadań podlegających
odbudowie lub remontowi, z określeniem hierarchii ich ważności
oraz bilans potrzeb finansowych w zakresie ich likwidacji w rozbiciu
na poszczególne lata. Powyższy plan jest niezbędny przy ubieganiu
się o środki finansowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wojewoda wielkopolski, na podstawie zbiorczych zestawień
strat z poszczególnych gmin w terminie trzech miesięcy od
dnia uzyskania informacji o wystąpieniu skutków
niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, występuje z
wnioskiem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o
wyrażenie zgody na uruchomienie preferencyjnej linii
kredytowej na wznowienie produkcji dla gospodarstw
rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej
poszkodowanych w wyniku np. powodzi.

Wojewoda przekazuje do MSWiA zbiorczy wykaz jednostek
samorządu terytorialnego poszkodowanych w wyniku klęski
żywiołowej, w których straty wywołane klęską są nie mniejsze niż
5% zaplanowanych dochodów własnych jednostki na rok
bezpośrednio poprzedzający rok wystąpienia klęski żywiołowej.

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa WUW w Poznaniu
przekazuje gminom informację o zgodzie Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na uruchomienie procedury
otwarcia preferencyjnej linii kredytowej na wznowienie
produkcji i zaczyna się procedura wydawania opinii
wojewody do wniosków kredytowych poszkodowanych
rolników.

Aktualne wzory dokumentów szkód dostępne są na stronie
internetowej MSWiA (www.mswia.gov.pl)

Tryb postępowania określa osobna procedura, którą
opracowują gminy w ramach Gminnego Planu Zarządzania
Kryzysowego.

Tryb postępowania określa osobna procedura.

Ponadto:
Program NFOŚiGW – przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska
Odnowienie powierzchni lasów zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych

10. Procedury uruchamiania rezerw państwowych
Zasady tworzenia, przechowywania, udostępnienia, likwidacji oraz finansowania rezerw
strategicznych określa Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. Nr
229, poz. 1496). Zgodnie z art. 4 przedmiotowej ustawy rezerwy strategiczne mogą stanowić:
surowce, materiały, urządzenia, maszyny, konstrukcje składanych wiaduktów, mostów drogowych i
kolejowych, elementy infrastruktury krytycznej, produkty naftowe, produkty rolne i rolno-spożywcze,
środki spożywcze i ich składniki, wyroby medyczne, produkty lecznicze, produkty lecznicze
weterynaryjne oraz substancje czynne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo
farmaceutyczne ( tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm), a także produkty biobójcze w
rozumieniu ustawy z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych ( tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 252, ze zm.). Rezerwy te tworzy się na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa i obronności
państwa, bezpieczeństwa, porządku i zdrowia publicznego oraz wystąpienia klęski żywiołowej lub
sytuacji kryzysowej, w celu wsparcia realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa i obrony państwa,
odtworzenia infrastruktury krytycznej, złagodzenia zakłóceń w ciągłości dostaw służących
funkcjonowaniu gospodarki i zaspokojeniu podstawowych potrzeb obywateli, ratowania ich życia i
zdrowia, a także wypełnienia zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej.
Rezerwy strategiczne są udostępniane przez ministra właściwego do spraw gospodarki
niezwłocznie w drodze decyzji ministra z jego inicjatywy lub na wniosek pomiotów wymienionych w
art. 18 pkt.2. ustawy o rezerwach strategicznych, wśród których wymienia się organy realizujące
zadania w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa, zarządzania kryzysowego i ochrony
infrastruktury krytycznej, zdrowia publicznego, porządku publicznego oraz ochrony i bezpieczeństwa
obywateli.
Starosta jako organ właściwy w sprawach zarządzania kryzysowego na obszarze powiatu
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może wnioskować do ministra właściwego do spraw gospodarki o udostępnienie rezerw
strategicznych. Pisemny wniosek o udostępnienie rezerw strategicznych powinien zawierać co
najmniej: nazwę i ilość asortymentu rezerw strategicznych oraz cel jego wykorzystania, a także dane
podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane. Decyzja o udostępnieniu rezerw
minister właściwy do spraw gospodarki wydaje niezwłocznie i podlega ona natychmiastowemu
wykonaniu.

11. Wykaz infrastruktury krytycznej
Informacja dotycząca infrastruktury krytycznej na trenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego
zastała przekazana w piśmie ZK.IV-4-Z-464/2013-6330 Wojewody Wielkopolskiego , które zawiera
dane z „Wyciągu z jednolitego wykazu obiektów, instalacji, urządzeń i usług wchodzących w skład
infrastruktury krytycznej z podziałem na systemy według stanu na dzień 11.06.2013 r.. Obiekty
infrastruktury krytycznej zlokalizowane na terenie województwa wielkopolskiego”.
Pismo o klauzuli „ZASTRZEŻONE” nr ewidencyjny OR-Z-5/2013 z dnia 23.08.2013 r. miejsce
przechowywania „Pomieszczenie do przetwarzania i przechowywania dokumentacji niejawnej”
segregator „Dokumentacja bieżąca”
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12. Tabela uzgodnień
Uzgodnienia z organami administracji oraz kierownikami jednostek organizacyjnych planowanych do użycia w realizacji
przedsięwzięć określonych w „Planie Zarządzania Kryzysowego miasta i gminy Wieleń”, w zakresie dotyczącym tych jednostek:

Pieczątka podmiotu oraz data

Pieczątka imienna oraz podpis
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13. Arkusz aktualizacyjny „Planu Zarządzania Kryzysowego miasta i gminy Wieleń”

Lp.
1

Data
aktualizacji.
2

Zmiany aktualizacyjne.
3

Zmiany
wprowadził:
4
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