
ZARZADZENIE Nr 156i2012
Burmistrza Miasta i Gminy Jpdrzejéw

Szefa Obrony Cywilnej

z dnia 04 v,erwca 2012 r.

w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji dzialania w przypadku, gdy ewakuacjg
I stopnia zarz4dzi organ kieruj4cy akcj4 ratunkowq , w sytuacji masowego zagroLenia

Na podstawie art. 17 ust.6 i 7 ustawy z dnia2'l listopada 1967 r. o powszechnym obowi4zku
obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.z 2004r.Nr241, poz.24l6 z póin. zm.) oraz
$ 3 pkt. 8 i 9 rozporz4dzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwaa 2002 r. w sprawie
szczególowego zakresu dzialania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej
wojewóütw, powiatów i gmin (Dz.IJ. Nr 96 poz. 850) , w zwi4zkl z ustaleniami
wynikaj4cymi z wltycznych Szefa Obrony Ct'rvilnej Kraju z dnia 17 pu2üiemika 2008 r. w
sprawie zasad ewakuacj i ludno5ci zwierzql i mienia na wypadek masowego zagrozenra
zarz4dza sip , co nastgpuje:

s r
W sytuacji wyst4¡rienia naglego, nieprzewidywalnego zagro2.enia, ewakuacjg I stopnia realizuje
sig natychmiast po zaistnieniu zagrolenía. Ewakuacja I stopnia polega na niezwiocznym prze-
mieszczeniu ludnosci, zwierz4t i mienia z obszarówlmiejsc, w których wyst4pilo bezposrednie
zagroZenie poza strefg zagrolenia.

s 2
wprowadza siE w1'tyczne stanowiqce zal4cznik do niniejszego zarz4dzenia, ustalajqce sposób
organizacj i dzialania organu w przypadku gdy ewakuacjg r stopnia zarzqdzi organ kierujqcy akcj4
ratunkow4 na terenie objgtym zagro2eniem.

$ 3
Zobowi4zuje sig naczelników wydzialów urzEdu Miejskiego w Jqdrzejowie, pracowników
samodzielnych stanowisk a takze kierowników jednostek podleglych, kierowników zakladów
pracy i sohysów do terminowej realizacjí zadaú okreélonych w wl.tycznych do zarzqdzenia.

s 4
Wykonanie zarz4dzenia powierza sig Sekretarzowi Gminy

$ 4
Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

SzefObrony Cywilnej
Miasta i Gminy Jgdrzejów
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/  alqcznik do zau4dzenia Nr. I56 2012
Burmistri¿a Miasta Jqdrzejowa
Szefa Obrony C¡r'ibrej Gminy
z dnia 04.06.2012r.

W Y T Y C Z N E

do prowadzenia ewakuacji w przypadku, gdy ewakuacjp I stopnia zan4dzi
organ kierujQcy akcjQ ratunkowQ w sytuacji masowego zagroaeni^

l. Nadzór i kierowanie caloóci4 akcji w sytuacji wyst4pienia naglego, nieprzewidy,walnego
zagrozenia i potrzeby niezwlocznego przemieszczenia ludno5ci, zsierz4t,mienia sprawuje
Burmistrz przy pomocy Gminnego Zespolu Zarz4dzania Kryrysowego (GZZR).

2. Gminny Zespíl Zarz4dzania Kryzysowego uruchamiany jest alarmowo, w trybie
natychmiastowym , przez Przewodniczqce go GZZK - Bvrmistrza lub na wniosek jednego
z nastQpuj4cych czlonków zespolu :

1) Z-ca Przewodnicz4cego GZZK - Sekretarz Gminy
2) Inspekfor Zarz4dzania Kryzysowego Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej
3) Komendant Strazy Miejskiej
4) Kierownik ZalJadu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
5) Komendant Miejsko-Gminny OSP
6) Dyrektor Miejskiego Odrodka Pomocy Spolecznej
7) Kierownika Gmimego Zespolu Obsfugi Szkól i przeclszkoli
8) Naczelnik Wydzialu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
9) Naczelnik Wydzialu Inwestycji i utrzymania Infrastruktury Technicznej
l0) Naczelnik Wydzialy Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

3. Czlonkowie GZZR wyznaczaj4 swoich zastppców na wypadek nieobecnoéci.

4. Przewodnicz4cy GZ,ZR w miarg potrzeby mo2e powolrvaó htb zapraszaó do udzialu w
pracach Zespolu inne osoby, w tym specjalistów.

5. Do zadaó czlo¡tkíw GZZK w przypadku zarz4dzenia ewakuacji naleZy :
1) 7- -ca Przewodnicz4cego GZLK - Sekretarz Gminy - odpowiada za zapewnienie

funkcjonowania Zespotu, w tym dokumenlowanie jego prac, realizacig zadan Stalego
Dyzuru oraz dostarczanie informacji dotycz4cych zagrozeñ i prowaázonej ewakuacj i,
koordynuje dzialalnoSó Zespolu ;

2) Inspektor ZKSooc - planuje przedsiEwzipcia, przedstawia przewodnicz4cemu
( Z-cy Przewodnicz4cego ) propozycje dziarania oraz karkulacje cz¿rsowe, uzgadnia
wspóldzialanie poszczególnych czlonków Zespolu z instltucjami i innymi orJbu-,
bior4cymi udzial w procesie ewakuacji;

3) Komendant strazy Miejskiej ,u po-o.4 naglosnienia na samochodzie sM podaie
komunikary dla ludnosci .wspóldziala z polici4 w zabezpieczeniu porz4dk u publicznego
w rejonie ewakuacji, drogach przemieszczania i w rejonie do któr;go ódbywa sig
ewakuacja;

4) Kierownik zPoT' - odpowiada za zabezpieczenie medyczne - z,abezpiecza niezbEdnE



pomoc i opiekQ medycmq oraz psychologicznq ewakuowanym, rozwija Punkt Pomocy
Medycznej,wspólpracujezlnspekcjaSanitamq(PSSE)wzakresiezabezpieczenia
sanitamo-epidemiologicznego, wspólpracuje z innymi jednostkami ochrony zdrowia
(NZOZ, szpital);

5) Komendant Miejsko - Gmirury OSP - odpowiada za zabezpieczenie w zak¡esie
ratownictwa - wypracowuje zaloZenia do realizacji akcji ratowniczych, przygotowuje
propozycje decyzji i poleceú dla Przewodnicz4cego GZZK, wspóldziata z silami PSP
oraz innymi sh¿bami, inst¡ucjami i organizacjami uczestniczqcymi w realizacJi zadaí
w ramach akcji ratunkowej i ewakuacji, dokonuje kalkulacji sil i érodków;

6) Dyrektor Miejskiego OSrodka Pomocy Spoleczrej - odpowiada za zabezpieczenie
socjalne - zabezpiecza ludnoió ewakuowanq w niezbEdne érodki pierwszej potrzeby,
wspóldziala z inst¡ucjami i organizacjami mog4cymi udzielió pomocy socjalnej:

7) Kierownika Gminnego Zespolu Obslugi Szkól i Przedszkoli - zabezpiecza miejsca
zakwaterowania i posilek dla ewakuowanych nabazie podleglych szkóI, prowadzi
ewidencjE i Punkt Informacyjny ;

8) Naczelnik Wydzialu Organizacyjnego i Spraw ObJ.watelskich oraz Naczelnik Wydziaiu
Inwestycji i utrzymania Infrastruktury Technicznej, odpowiadaj4 za zabezpieczenie
dróg ewakuacji i ftansport - tlpuj4 drogi ewakuacji , utrzymuj4 przejezdnoéó dróg ,
organizuj4 transport '

9) Naczelnik Wydziaiy Rolnictwa i Gospodarki Gruntami - wspóipracuje z Inspekcj4
Weterynaryjn4 (PIS) w zakresie organizacji i planowania ewakuacji zwierz4t.

6. Na czas prowadzenia ewakuacji I stopnia powolywany jest w UrzEdzie Miejskim Jgdrzejowie
Staiy DyZur, pelniqcy obowi4zki Gminnego Centrum Zarz4dzania Kryzysowego, który ma
czuwaó nad sprawnym obiegiem informacji oraz powiadamianiem czlonków GZZK.

7. Ewakuacjg I stopnia prowadzió naleZy w granicach gminy d o rejonów bezpiecznych, a.
jednoczeSnie poloZonych moZliwie blisko miejsca zamieszkania .

8. Powiadomienie ludnoSci odbyrva siq prze z przekazarie bezpo5rednich komunikatów poprzez
administratorów budynków, kierowników zakladów pracy, sohysów oraz przy pomocy przy
pomocy komunikatów ze érodków nagladniaj4cych z samochodów SM, policji, pSp/OSp,
syren alarmowych, dzwonów koécielnych, Srodków masowego przekazu .

9. wlaéciciel, zarzqdca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu z którego prowadzi sig
ewakuacjg, zobowiqzany jest powiadomió jednostkg ochrony przeciwpoZarowej b4dá
policjg , burmistrza lub soltysa.

10. czlonkowie GZZK mai4 obowi4zek Écislej wspólpracy z organem kierui4cyirn akci4
ratownic:2.% od którego otrz,'muiq inform acje o zagroheniu i prowadzonych dzialaniach ,
w szczególnoéci :
I ) o rejonie, terenie, obiekcie dla których zostala zarzqdzona ewakuacja;
2) rcdzajt zagrozenia" które bylo przyczyn4 ewakuacj i,
3) liczbie ewakuowanych i miejscu ich przemieszczenia.

11. Przewodniczqcy G7.zK informuje niezwlocznie, poprzez Gminne centrum zatz4dz,ama
Kryzysowego (staly Dyzur), o zaistnialym zdarzeniu StarostE oraz sohysów na terenie
obigtym akciq ratownicz4 i ewakuaciq przedstawiai4c swoi4 oceng s¡uacji oraz informui4c
o zamierzonych dzialaniach.

12. Kierowanie akci4 odbywa sig w urzgdzie Miejskim w Jgdrzejowie, przy wykorzystaniu
staiych i ruchomych Srodków l4cznosci lub w miejscu wyznaczonym przez Burmistrza -
Przewodnicz4ce go GZZK.



Decyzjg o przeprowadzeniu ewakuacji I stopnia organ kieruj4cy akcj4 ratunkow4 podejmuje
zgodnie z zasadami okreélonymi w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z
I 998 r, Nr 2l , poz. 94 z pó2n. zm. ), ustawie z dnia 24 sierpnia l99l r. o och¡onie
przeciwpo2arowej (Dz.U. 2 2009 r. Nr 178, poz.l380, z pó2n. zm.) oraz rozporz4dzeniu Ministra
Spraw Wewnptrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciw-
poZarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 Nr 109, poz.
719 ), rozporzEdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia l7 lipca 2003 r.
(Dz.U. Nr 131, poz. l2l9 ) w sprawie wymagaír jakim powinny odpowiadaó plany operacyjno-
ratownicze,rozp orz4üenia Ministra Edukacji Narodowej i Sporhl z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie bez4ieczeústwa i higieny w publicmych i niepublicznych szkolach i placówkach
(Dz.U. z 2003r.Nr 6, poz. 69 z pó2n. zm.) a tak2e rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaó budynki i ich
usltuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 z póin. zm.) rozpotz4dzenia Ministra Spraw Weu'ngtrznych i
Administraoji z dnia24lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoZarowego zaopalrzenia w wodp oraz
dróg poZarowych (Dz.U. 22009r. Nr 124, poz. 1030 ).
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