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Wstęp
1. Opis gminy
Gmina Mosina jest gminą miejsko – wiejską, należącą do powiatu poznańskiego położona
w odległości około 20 km na południowy zachód od Poznania. Graniczy od północy
z Miastem Puszczykowo, od zachodu z Gminą Stęszew, od południa z Gminą Czempiń oraz Brodnica,
od wschodu z Gminą Kórnik. Gmina obejmuje 21 sołectw. Miasto Mosina stanowiące siedzibę władz
samorządowych leży na styku Poznańskiego Przełomu Warty i Kotliny Śremskiej, nad Kanałem
Mosińskim. Powierzchnia gminy wynosi 171 km2 w tym użytki rolne 84,1 km2,
co stanowi 49,2%, tereny osiedlowe 3,7% , wody powierzchniowe 2,5%, pozostałe tereny 7,1%.
Powierzchnia lasów i zalesień wynosi około 6500ha (6148 ha w gminie i 300 ha w mieście)
|co stanowi około 37,5% ogólnej powierzchni gminy. Do największych kompleksów leśnych należą;
część Wielkopolskiego Parku Narodowego, Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie gminy
zarejestrowanych jest 2200 podmiotów gospodarczych. 95% gminy jest zwodociągowanej, 100%
gminy jest zelektryfikowanej, teren miasta jest skanalizowany jak również wsie Krajkowo,
Baranowo, Baranówko, Rogalinek, Sasinowo i Sowinki położone w bezpośredniej strefie ochrony
ujęcia wody. Zgazyfikowane jest 68% Mosiny oraz wsie Daszewice, Babki, Czapury, Wiórek
i Krosinko. Całkowita liczba ludności gminy wynosi 24.392 osób, w tym miasto 12.086, wsie 12.306.
Średnie zagęszczenie ludności w gminie wynosi 143 osoby na km². Licząca 3600 uczniów
i przedszkolaków młodzież uczęszcza do 4 przedszkoli (295 przedszkolaków) 7 szkół podstawowych 4
gimnazjów (razem 2800 uczniów), Ośrodka Szkolno Wychowawczego (143 uczniów) oraz Zespołu
Szkół im. Adama Wodziczki (490 uczniów), łącznie 3730 uczniów. Dowóz uczniów do szkół realizuje
transport podlegający Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie(10 autobusów) oraz dwie linie
autobusowe relacji Mosina –Poznań Dębiec przez Puszczykowo, Poznań Starołęka - Wiórek Kamionki. Przez teren gminy przepływają :rzeka Warta i będąca jej dopływem rzeka Głuszyna oraz
kanał Mosiński z dopływami, stanowiące zagrożenia powodziowe. Rzeka Warta dzieli gminę na dwie
części, które łączy jedyny most, na drodze wojewódzkiej nośności 20 t. Najbliższe przeprawy - most
|w Poznaniu odległość 15 km, most w Śremie odległość 25km. Obszar gminy przecina linia kolejowa
długości 11 km relacji Poznań Wrocław; ze stacją w Mosinie oraz przystankami kolejowymi we wsi
Drużynie i Pecna.. Przez teren gminy przebiegają drogi wojewódzkie o długości około 24 km.Poznań
– Mosina nr 430 długości około 4 km, Granowo – Kórnik nr 431 o długości około 20 km. Miasto nie
posiada obwodnicy. Ogólna długość utwardzonych wynosi około 111,4km w tym 21,6km dróg
wojewódzkich, 60,2km powiatowych i 29,6km gminnych. Na terenie gminy znajdują się ujęcia wody
oraz stacja jej uzdatniania dla miasta Poznania. Gmina posiada oczyszczalnię ścieków obsługiwaną
przez firmę AQVANET z Poznania. Na terenie Gminy Mosina przeważa głównie budownictwo
jednorodzinne,
wyjątek
stanowią
budynki
wielorodzinne
czterokondygnacyjne.
W Mosinie osiedle „Za Barwą” oraz budynki mieszkalne należące do wspólnoty mieszkaniowej przy
ulicy Dworcowej. W miejscowości Krosno Budynki mieszkalne należące do Towarzystwa
Budownictwa Społecznego, we wsi Rogalin budynki mieszkalne przy ulicy Nowej należące
do wspólnoty mieszkaniowej oraz we wsi Babki budynki mieszkalne należące do Nadleśnictwa
Babki. We wsi Babki stacjonuje Jednostka Wojskowa.
Potencjalne zagrożenia mogące wystąpić na terenie Gminy Mosina:
1. W grupie klęsk żywiołowych spowodowanych awariami technicznymi;
 skażenia promieniotwórcze,
 skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi,
 katastrofy komunikacyjne, budowlane, lotnicze,
 awarie sieci komunalnych i infrastruktury,
 sytuacje nadzwyczajne mogą powodować zdarzenia wywołane działaniem terrorystycznym,
którego skutkiem może być awaria techniczna lub katastrofa naturalna.
2. W grupie klęsk żywiołowych spowodowanych działaniem sił natury:
 pożary przestrzenne kompleksów leśnych i zwartej zabudowy,
 następstwa huraganowych wiatrów,
 zakaźne choroby ludzi,
 długotrwałe śnieżyce,
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długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur,
susze,
zakaźne choroby zwierząt,
choroby roślin,
masowe występowanie szkodników.

I. Skażenia promieniotwórcze.
Nadzwyczajnym zdarzeniem radiacyjnym nazywamy wydarzenie, które zaszło na terenie kraju
lub poza jego granicami, związane z materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego ,
opadem promieniotwórczym lub innymi substancjami promieniotwórczymi. Na skutek awarii siłowni
jądrowych powstają najczęściej straty materialne i ekologiczne na dużym obszarze. Dla życia ludzi
bezpośrednie skutki awarii siłowni jądrowych określane są jako awarie o niezbyt dużej ilości strat
sanitarnych. Źródłem skażeń promieniotwórczych na terenie gminy mogą być w ramach zagrożenia
ogólnopolskiego awarie elektrowni jądrowych rozmieszczonych w państwach sąsiadujących
z naszym krajem:
 4 bloki elektrowni Bohunice /Słowacja/ w tym 2 bloki starego typu WWER-440/230,
 2 bloki elektrowni Równe /Ukraina/,
 4 bloki elektrowni Dukowany /Czechy/,
 4 bloki elektrowni Paks /Węgry/ w tym 2 bloki WWER-1000,
 1 blok elektrowni Chmielnicki /Ukraina/,
 1 blok elektrowni Równe /Ukraina/,
 2 bloki elektrowni Barsebeck /Szwecja/ po 600 MW,
 3 bloki elektrowni Oskarhamm /Szwecja/ o mocach 400,605, 1160 MW,
 1 blok elektrowni Krumel /RFN/ o mocy 1260 , dwa bloki z reaktorami RMBK,
 2 bloki elektrowni Ignalina /Litwa/ po 300 MW,
W przypadku awarii elektrowni jądrowej w którymkolwiek sąsiadującym z Polską państwie
istnieje duże prawdopodobieństwo skażenia naszego terytorium a tym samym obszaru gminy Mosina.
Przy tego typu zagrożeniu obejmującego najczęściej znaczne obszary kraju prowadzenie akcji
ratowniczej będzie spoczywało na centralnych organach administracji publicznej. Jednakże kilka razy
do roku linią kolejową przebiegają przez gminę przewożone jest do elektrowni jądrowych
w Czechach paliwo energetyczne. Stanowi to znaczne zagrożenie dla mieszkańców, szczególnie
w przypadku wystąpienia katastrofy kolejowej lub aktu terrorystycznego.
Prawdopodobne skutki to:
 zagrożenie dla zdrowia ludzi,
 radioaktywne skażenie terenu,
 skażenie produktów żywnościowych i wody,
 nakazowa ograniczona aktywność społeczeństwa jako wynik prewencji.
II. Skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi.
Realność katastrofy chemicznej dotyczy praktycznie terenu całej Polski. Wynika to
z rozmieszczenia zakładów chemicznych produkujących toksyczne środki przemysłowe oraz tras
przejazdu autocystern i kolejowych cystern je transportujących. Szacuje się, że w strefie
bezpośredniego zagrożenia katastrofą chemiczną zamieszkuje 3,5-4 mln. ludzi. Gmina Mosina
znajduje się poza obszarem potencjalnego bezpośredniego zagrożenia katastrofą pochodzącą od
toksycznych środków przemysłowych,
które są magazynowane lub wykorzystywane
w procesach technologicznych. Na terenie gminy tylko stacja uzdatniania wody należąca
do AQVANET w swych procesach technologicznych wykorzystuje toksyczne środki przemysłowe.
Transport drogowy toksycznych środków przemysłowych przez tereny gminy odbywa się
w ograniczonych ilościach i pozostaje poza możliwościami jego monitorowania na szczeblu gminy.
Ewentualne zdarzenia komunikacyjne połączone z
rozszczelnieniem się zbiorników
i wynaczynieniem się toksycznych środków przemysłowych mogą powodować zagrożenie dla
ograniczonej ilości mieszkańców oraz większej dla środowiska naturalnego. Prawdopodobnie przewóz
toksycznych środków przemysłowych przez tereny gminy na dużo większą skalę odbywa się szlakami
kolejowymi. Te przewozy pozostają również poza możliwością monitorowania na szczeblu gminy.
4

Potencjalna katastrofa kolejowa połączona z rozszczelnieniem cystern może powodować dużo większe
zagrożenie ze względu na ilości środków przewożonych jednorazowo transportem kolejowym.
W przypadku awarii i wynaczynienia się toksycznych środków przemysłowych w zależności
od warunków atmosferycznych, ilości i rodzaju środka mogą wystąpić następujące zagrożenia;
 straty sanitarne,
 zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie rejonu katastrofy
kolejowej,
 skażenie środowiska,
 paraliż komunikacyjny.
Do podstawowych zadań realizowanych na szczeblu gminy w przypadku zagrożenia pochodzącego od
TŚP będzie;
 alarmowanie i ostrzeganie ludności,
 kierowanie ewakuacją doraźną z zagrożonych i prognozowanych rejonów zagrożenia,
 współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie organizowania pomocy medycznej,
 zorganizowanie i rozwinięcie punktów informacyjnych,
 zabezpieczenie rejonów zagrożonych,
 zabezpieczenie podstawowych warunków socjalno-bytowych ewakuowanej ludności,
 zabezpieczenie mienia ewakuowanej ludności,
 monitorowanie skażenia środowiska.
III. Katastrofy drogowe.
Katastrofy komunikacyjne drogowe mogą wystąpić praktycznie w każdym rejonie.
Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że duże katastrofy komunikacyjne powstaną
w rejonach o zwiększonym natężeniu ruch. Charakteryzują się one poważnymi stratami
materialnymi, dużą liczbą ofiar oraz często z problemami dojazdu do miejsca zdarzenia. Do usunięcia
skutków takich zdarzeń muszą być zaangażowane znaczne siły i środki zgromadzone w bardzo
krótkim czasie. Przez teren Gminy Mosina przebiegają szlaki komunikacyjne o zmniejszonym bądź
minimalnym natężeniu ruchu. Szlaki te stanowią główne połączenia rejonów południowych i
południowo-zachodnich i zachodnich z Poznaniem, Łodzią dalej Warszawą. Są przede wszystkim
wykorzystywane jako podstawowe szlaki omijające aglomerację miejską w Poznaniu traktowane jako
dojazdowe przez indywidualnych użytkowników pojazdów pracujących w Poznaniu. Ograniczony
ruch pasażerski zbiorowej komunikacji publicznej nie stanowi istotnego zagrożenia w rozumieniu
wystąpienia katastrofy. Szczytowe natężenie ruchu na tych drogach umiejscowione jest w
następujących przedziałach czasowych; 7ºº-9ºº oraz 15ºº-17ºº. Wiąże się to ściśle z dojazdami do pracy
i powrotami. Prawdopodobieństwo zaistnienia katastrofy drogowej z udziałem kilkunastu pojazdów
jest zminimalizowane w praktyce do zera.
Prognozowanymi skutkami drogowych katastrof komunikacyjnych najczęściej są;
 duża ilość poszkodowanych,
 zagrożenie dla ludzi i środowiska pochodzące od substancji niebezpiecznych
i ropopochodnych,
 paraliż komunikacyjny,
 duże straty materialne.
Do miejsc o największym prawdopodobieństwie zdarzeń komunikacyjnych o charakterze katastrof
możemy zaliczyć;
 skrzyżowanie dróg „Rondo Budzyń”,
 skrzyżowanie dróg ul. Mostowa – Śremska.
IV. Katastrofy kolejowe.
Przez teren Gminy Mosina biegnie ruchliwy szlak kolejowy Poznań – Wrocław.
Ewentualna katastrofa kolejowa może nieść za sobą następujące skutki:
 znaczną ilość poszkodowanych osób,
 możliwość wybuchu pożaru przestrzennego lasów przylegających do torowisk,
 zagrożenie dla mieszkańców
i skażenie środowiska /przy przewozach substancji
niebezpiecznych/.
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V. Katastrofy lotnicze.
Nad terenem gminy Mosina rozpościera się droga lotnicza z i do lotniska w Poznaniu.
Zagrożenie katastrofą lotniczą mogą powodować również wojskowe statki powietrzne wykonujące
zadania nad obszarem gminy. Dodatkowym zagrożeniem w takich przypadkach może być samoczynne
uruchomienie uzbrojenia znajdującego się na pokładzie samolotu.
W przypadku katastrofy lotniczej prognozowane skutki mogą być następujące:
 straty sanitarne,
 duża ilość poszkodowanych,
 katastrofa budowlana na znacznym obszarze,
 pożary przestrzenne zwartej zabudowy oraz kompleksów leśnych,
 skażenie środowiska paliwem lotniczym,
 paraliż w komunikacji drogowej,
 zniszczenia w infrastrukturze /sieci energetyczne/,
 duże straty materialne.
VI. Katastrofy budowlane.
Należy liczyć się z coraz większą częstotliwością występowania katastrof budowlanych. Część
budynków mieszkalnych, wybudowanych w latach międzywojennych jest w znacznym stopniu
wyeksploatowana. Statystycznie najwięcej około 64% katastrof budowlanych dotyczy budownictwa
mieszkaniowego a pozostałe związane są z obiektami przemysłowymi, gospodarczymi i obiektami
innego rodzaju. Katastrofy budowlane mogą występować również jako wtórne skutki huraganowych
wiatrów oraz powodzi i rozległych awarii sieci ciepłowniczej i wodociągowej w wyniku których
dochodzi do zalania podpiwniczeń budynków i osłabienia ich konstrukcji.
W przepadku katastrof budowlanych prognozowane skutki mogą być następujące:
 zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w obiekcie,
 zagrożenie obiektów przyległych z koniecznością ewakuacji,
 zagrożenie rozszczelnieniem się instalacji gazowych a w konsekwencji potencjalne pożary
obiektów które uległy katastrofie.
VII. Awarie sieci komunalnych.
Przez teren gminy przebiega wodociąg doprowadzający wodę pitną z ujęć wody do stacji
uzdatniania wody w Mosinie oraz do miasta Poznania. Magistrala wodna w kilku miejscach przecina
miasto i gminę, co w przypadku wystąpienia nieszczelności lub przerwania (wypływ wody z rury o
średnicy 1000mm i panującym ciśnieniu 6at), stanowi znaczne zagrożenia dla ludzi
i zabudowy mieszkalnej, powodując zniszczenia i wystąpienie katastrof budowlanych. Na terenie
gminy Mosina występują sieci wodociągowe, gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Ewentualna
długotrwała awaria tych sieci może powodować zakłócenia normalnego funkcjonowania ludności.
Do podstawowego zadania realizowanego na szczeblu gminy będzie:
 prowadzenie dowozu wody pitnej,
 monitorowanie prowadzonych kontroli technicznych magistrali wodnej.
VIII. Zagrożenia epidemiologiczne.
Na terenie gminy zagrożenia epidemiologiczne mogą pochodzić z następujących źródeł;
 spożycie zakażonej żywności,
 rozwijać się w określonych przedziałach czasowych jako następstwo między innymi warunków
atmosferycznych,
 poprzez kontakty z osobą zakażoną,
 w sytuacji powodziowej w wyniku wystąpienia rzek lub długotrwałych opadów
atmosferycznych szczególnie w rejonach dużej ilość szamb i indywidualnych ujęć wody,
 jako skutek ataku bioterorystycznego.
W zależności od rodzaju epidemii oraz jej rozległości mogą być podjęte działania;
 obowiązkowe szczepienia,
 czasowa izolacja dużych grup ludzi,
 wydanie zakazu wstępu na tereny objęte epidemią,
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IX. Pożary przestrzenne.
Zagrożonymi rejonami są kompleksy leśne. Na obszarze gminy Mosina drzewostan zajmuje
około 6500ha co stanowi 22% powierzchni ogólnej gminy. Rejonem szczególnie zagrożonym
pożarami przestrzennymi jest kompleks
lasów Nadleśnictw Babki i Konstantynowo oraz
Wielkopolskiego Parku Narodowego.
W przypadku powstania pożarów przestrzennych kompleksów leśnych prognozowane są
następujące skutki;
 zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi z miejscowości położonych w kompleksie jak i do niego
bezpośrednio przylegających,
 zagrożenie utraty mienia,
 zagrożenie dla środowiska,
 zniszczenia sieci energetycznych przebiegających nad kompleksem,
 paraliż komunikacyjny na drogach biegnących przez i w pobliżu kompleksów leśnych,
 zadymienie i niekorzystne oddziaływanie tego czynnika na zdrowie mieszkańców.
X. Gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
Do gwałtownych zjawisk atmosferycznych mogących powodować katastrofy bądź zagrożenia
na dużą skalę zaliczamy:
 huraganowe wiatry,
 długotrwałe intensywne ulewy,
 długotrwałe intensywne śnieżyce.
Skutkami gwałtownych zjawisk atmosferycznych mogą być:
 zagrożenie dla życia i zdrowia ludności,
 katastrofy budowlane,
 zniszczenia w infrastrukturze szczególnie energetycznej i telefonicznej,
 zalania domów, obiektów przemysłowych,
 zniszczenia w środowisku naturalnym,
 paraliż komunikacyjny,
 w przypadku śnieżyc odcięcie niektórych rejonów.
XI. Naruszenie porządku publicznego o znacznych rozmiarach i skutkach.
Skutkami zakłócenia porządku publicznego na masową skalę mogą być:
 straty materialne,
 paraliż instytucji publicznych,
 określona ilość poszkodowanych,
 zakłócenia komunikacyjne.
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XII. W okresie zagrożenia należy liczyć się ze wzmożoną działalnością grup dywersyjnych
na obiekty:
ujęcia wody pitnej,
transformatory i linie wysokiego napięcia,
obiekty drogowe, kolejowe
węzły przesyłu gazu,
zakłady pracy,
Urząd Miejski.
Słownik podstawowych skrótów oraz pojęć (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 7 stycznia 2013 w sprawie
systemów wykrywania skażeń i powiadamiania
o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach Dz. U. 2013 poz. 96)
stosowanych w planie.
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Skrót
PRK
PRZ
KRZ OC
pl ro/dr ro
dr ppm
dr ls
dr rb
dr rk
dr re
dr s
dr pp
dr po
dr ł
dr zz
dr wa
dr opr
dr opż
dr ozp
dr rch
dr rpow
dr boauw

Pełna nazwa
procedury reagowania kryzysowego
procedury realizacji zadań
karty realizacji zadań OC
pluton ratownictwa ogólnego/drużyna ratownictwa ogólnego
drużyna pierwszej pomocy medycznej
drużyna likwidacji skażeń
drużyna ratownictwa budowlanego
drużyna ratownictwa komunalnego
drużyna ratownictwa energetycznego
drużyna schronowych
drużyna przeciwpożarowych
drużyna porządkowo-ochronnych
drużyna łączności
drużyna zabezpieczenia i zaopatrzenia
drużyna wykrywania i alarmowania
drużyna ochrony płodów rolnych
drużyna ochrony produktów żywnościowych
drużyna ochrony zwierząt i pasz
drużyna ratownictwa chemicznego
drużyna ratownictwa przeciwpowodziowego
drużyna budowy i odbudowy awaryjnych ujęć wody

1) alarm - sygnał z dowolnego źródła informujący, że zostało wykryte skażenie lub że wystąpiła
sytuacja kryzysowa, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań
terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny;
2) alarmowanie - działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych
terytorialnie władz, służb i do ludności na danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem,
skażeniu lub o sytuacji kryzysowej, które zaistniały na skutek katastrofy naturalnej lub awarii
technicznej, działań terrorystycznych lub na skutek zagrożenia wojennego lub wojny;
3) analiza skażeń - prowadzenie działań mających na celu określenie rodzaju skażenia oraz jego
parametrów z wykorzystaniem obserwacji, pomiarów i standardowych procedur analitycznych;
4) monitoring skażeń - systematyczną obserwację prowadzoną w określonych geograficznie
punktach lub obszarach w celu wykrywania uwolnionych do środowiska materiałów
powodujących skażenie lub w celu stwierdzenia zmian stopnia tego skażenia;
5) obserwacja - prowadzenie działań, w określonych geograficznie punktach lub obszarach,
mających na celu wykrycie źródła skażenia lub ogniska zakażenia, miejsc uwolnienia
do środowiska materiałów powodujących skażenie lub stwierdzenie zmian stopnia tego skażenia,
jak też czasu jego powstania;
6) ostrzeganie - działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających
o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających
i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań;
7) pomiar - prowadzenie w sposób ciągły lub w odstępach czasu, zdalnie lub w sposób bezpośredni,
w określonych geograficznie punktach lub obszarach, działań mających na celu uzyskiwanie
informacji na temat parametrów skażenia;
8) powiadamianie - przekazanie, przy użyciu wszelkich dostępnych środków, określonych informacji
mających na celu zaalarmowanie właściwych władz i ludności o możliwości wystąpienia
zagrożenia, o jego wystąpieniu lub ustąpieniu oraz przekazanie informacji dotyczących sposobu
postępowania w danym przypadku;
9) prognozowanie - dokonywanie oceny rozwoju sytuacji będącej następstwem skażenia
z jednoczesnym przewidywaniem i przedstawianiem możliwych skutków skażenia środowiska
naturalnego, w szczególności gruntu, wody, powietrza, powierzchni ciała ludzi lub zwierząt,
8

10)
11)

12)

13)

14)
15)

a także określanie wynikających z tego skutków dla funkcjonowania sfery publicznej
i obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
rozpoznanie skażeń - działanie mające na celu stwierdzenie obecności substancji
promieniotwórczych, środków biologicznych lub chemicznych, jak również uzupełnienie
i potwierdzenie wstępnych meldunków;
skażenie - zanieczyszczenie środowiska, w szczególności gruntu, wody, powietrza, żywności, pasz
oraz powierzchni ciała ludzi lub zwierząt, niebezpiecznymi substancjami i mieszaninami
chemicznymi, materiałami promieniotwórczymi lub zakaźnymi czynnikami biologicznymi,
niezależnie od ich rodzaju i czasu ich oddziaływania;
systemy wykrywania skażeń i alarmowania o skażeniach - powiązany organizacyjno-technicznie
zespół elementów przeznaczonych do identyfikacji skażeń, wytwarzania, gromadzenia,
przetwarzania i wstępnej analizy informacji o uwolnieniu do środowiska toksycznych środków
chemicznych, materiałów promieniotwórczych, zakaźnych czynników biologicznych i powstaniu
ognisk zakażeń, a także o powstałych w następstwie takich zdarzeń skażeniach oraz
o potencjalnych źródłach tych zagrożeń;
systemy - systemy obserwacji, pomiarów, analiz, prognozowania skażeń i powiadamiania
o skażeniach, funkcjonujące lub uruchamiane i rozwijane w sytuacjach wystąpienia skażeń
powstałych na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych lub na
skutek zagrożenia wojennego lub wojny;
wykrywanie skażeń - działanie realizowane w określonym rejonie i czasie w celu potwierdzenia
lub wykluczenia obecności niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych, materiałów
promieniotwórczych i zakaźnych czynników biologicznych;
zakażenie - skutki skażenia ludzi, zwierząt lub roślin zakaźnymi czynnikami biologicznymi.
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I.

Plan Główny

…

2. Wnioski z oceny zagrożenia czasu pokoju oraz charakterystyka zagrożeń na wypadek
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.
1) Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zagrożenie radiacyjne
Zagrożenie sanitarne
Zagrożenie weterynaryjne
Zagrożenie powodziowe, suszą, żywiołowym działaniem sił przyrody
Zagrożenie poważną awarią przemysłową
Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego państwa
Inne:
7.1 Zagrożenie pożarowe i inne miejscowe
7.2 Zagrożenie bezpieczeństwa i porządku publicznego

PROFIL RYZYKA
ODZIAŁYWANIE [ E ]
STAŁE
CZĘSTE

7

SPORADYCZNE

4
3,5

OKAZJONALNE

2,6

MINIMALNE

1

ZNIKOME
I

F

E

D

C
B
A
PRAEDOPODOBIEŃSTWO [ P ]

A - bardzo prawdopodobne
B - całkiem możliwe
C - mało prawdopodobne ale możliwe
D - tylko sporadycznie możliwe
E - możliwe do zaistnienia
F - praktycznie możliwe
I - tylko teoretycznie możliwe
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Lp.

ZAGROŻENIE

CHARAKTERYSTYKA

1.

Zagrożenie
radiacyjne

Zdarzenie
radiacyjne
to
niekontrolowane przedostanie się
substancji promieniotwórczej do
środowiska. Źródła zagrożenia;
reaktory jądrowe energetyczne i
badawcze, aparaty rentgenowskie,
magazyny źródeł i składowiska
odpadów
promieniotwórczych,
terroryzm radiacyjny, jądrowy.

2.

Zagrożenie
sanitarne

Choroby zakaźne - choroby, które
zostały
wywołane
przez
drobnoustroje,
ich
toksyczne
produkty, a także przez pasożyty
lub inne biologiczne czynniki
chorobotwórcze, które ze względu
na charakter i sposób szerzenia się
stanowią zagrożenie dla zdrowia i
życia ludzi.

OCENA
RYZYKA
WYSTĄPIENIA

PRZEPIS PRAWA

POMIJALNE
nie rozpatruje się
użycia broni
jądrowej

USTAWA
z dnia 29 listopada 2000 r.
Prawo atomowe
Dz.U.2012.264. t.j.

MAŁE
dla chorób
zakaźnych
i zakażeń
POMIJALNE
dla skażeń

Zakażenie – wniknięcie do
organizmu i rozwój w nim żywego
biologicznego
czynnika
chorobotwórczego.
Skażenie
zanieczyszczenie
drobnoustrojami lub ich toksynami
powierzchni
przedmiotów,
żywności, gleby, wody i powietrza.

3.

4.

Zagrożenie
weterynaryjne

Zagrożenie
powodziowe,
suszą, żywiołowym
działaniem sił
przyrody

Choroby zakaźne zwierząt wywołane
przez
biologiczne
czynniki chorobotwórcze choroby
zwierząt, które ze względu na
sposób powstawania lub szerzenia
się stanowią zagrożenie dla
zdrowia zwierząt lub ludzi.

Choroby odzwierzęce - choroby
zakaźne zwierząt lub zakażenia,
które w sposób naturalny mogą być
pośrednio
lub
bezpośrednio
przenoszone między zwierzętami
a ludźmi.
Osłona
hydrologicznometeorologiczna - rozumie się
przez
to
zespół
czynności
polegających na wykonywaniu
i
udostępnianiu
prognoz
meteorologicznych
oraz
hydrologicznych, mających na celu
informowanie społeczeństwa i
administracji
publicznej
o
zjawiskach meteorologicznych oraz
hydrologicznych,
a
także
ostrzeganie przed nimi.
Powódź - rozumie się przez to

MAŁE
dla chorób
zakaźnych zwierząt
POMIJALNE
dla chorób
odzwierzęcych

USTAWA
z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej
Dz.U.2011.212.1263.t.j.
USTAWA
z dnia 13 lipca 2012 r.
o zmianie ustawy o
zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi
oraz ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej
Dz.U. 2012.892
USTAWA
z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków
Dz.U.06.123.858 t.j.
USTAWA
z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej
Dz.U.07.121.842 t.j.
USTAWA
z dnia 11 marca 2004 r.
o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt
Dz.U.2008.213.1342

USTAWA
z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne
Dz.U.2012.145.t.j.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA
ŚRODOWISKA
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie podmiotów,
którym państwowa służba
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5.

ZAGROŻENIE

Zagrożenie
poważną awarią
przemysłową

CHARAKTERYSTYKA
takie
wezbranie
wody
w ciekach naturalnych, zbiornikach
wodnych, kanałach lub na morzu,
podczas
którego
woda
po
przekroczeniu stanu brzegowego
zalewa doliny rzeczne albo tereny
depresyjne
i powoduje zagrożenie dla ludności
lub mienia.
Obszary
bezpośredniego
zagrożenia
powodzią,
to
w szczególności tereny między
wałem
przeciwpowodziowym
a linią brzegu oraz strefa
przepływów
wezbrań
powodziowych
określona
w
miejscowym
planie
zagospodarowania przestrzennego
Obszar potencjalnego zagrożenia
powodzią to tereny narażone na
zalanie w przypadku:
a) przelania się wód przez koronę
wału
przeciwpowodziowego,
b) zniszczenia lub uszkodzenia
wałów
przeciwpowodziowych,
c) zniszczenia lub uszkodzenia
budowli piętrzących albo
budowli
ochronnych
pasa
technicznego
Susza - to długotrwały okres bez
opadów
atmosferycznych
lub
nieznacznym opadem w stosunku
do średnich wieloletnich wartości.
Powoduje przesuszenie gleby,
zmniejszenie
lub
całkowite
zniszczenie upraw roślin a także
zwiększone prawdopodobieństwo
katastrofalnych pożarów.
Poważna awaria - rozumie się
przez
to
zdarzenie,
w szczególności emisję, pożar lub
eksplozję,
powstałe
w trakcie procesu przemysłowego,
magazynowania lub transportu, w
których występuje jedna lub więcej
niebezpiecznych
substancji,
prowadzące do natychmiastowego
powstania zagrożenia życia lub
zdrowia ludzi lub środowiska lub
powstania
takiego
zagrożenia
z opóźnieniem.
Poważna awaria przemysłowa rozumie
się
przez
to poważną awarię w zakładzie.
Zakład stwarzający zagrożenie
wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej,
zwanej
dalej
"awarią
przemysłową",
w zależności od rodzaju, kategorii i
ilości substancji niebezpiecznej
znajdującej się w zakładzie uznaje
się

OCENA
RYZYKA
WYSTĄPIENIA

ISTOTNE

MAŁE

PRZEPIS PRAWA
hydrologicznometeorologiczna i
państwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywać
ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty i biuletyny oraz
sposobu i częstotliwości ich
przekazywania
Dz.U.07.158.1114

USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska
Dz.U.08.25.150 t.j.
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ZAGROŻENIE

CHARAKTERYSTYKA

OCENA
RYZYKA
WYSTĄPIENIA

PRZEPIS PRAWA

za Zakład o zwiększonym ryzyku
wystąpienia awarii, zwany dalej
"zakładem
o
zwiększonym
ryzyku", albo za zakład o dużym
ryzyku wystąpienia awarii, zwany
dalej "zakładem o dużym ryzyku".
Ryzyko – rozumie się przez to
prawdopodobieństwo wystąpienia
konkretnego skutku w określonym
czasie lub w określonej sytuacji.

6.

7.

Zagrożenie
bezpieczeństwa
energetycznego
państwa

7.1
Zagrożenie
pożarowe
i
inne miejscowe

Paliwa – paliwa stałe, ciekłe i
gazowe będące nośnikami energii
chemicznej.
Bezpieczeństwo energetyczne –
stan gospodarki umożliwiający
pokrycie
bieżącego
i
perspektywicznego
zapotrzebowania odbiorców na
paliwa i energię w sposób
technicznie
i
ekonomicznie
uzasadniony, przy zachowaniu
wymagań ochrony środowiska W
przypadku
zagrożenia
bezpieczeństwa
energetycznego
polegającego na długookresowym
braku równowagi na rynku
paliwowo energetycznym,– na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej lub jego części mogą być
wprowadzone na czas oznaczony
ograniczenia w sprzedaży paliw
stałych
oraz
w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej lub ciepła.
Walka z pożarami i klęskami
żywiołowymi
(żywiołowym
działaniem sił przyrody ):
ratownictwo techniczne,
ratownictwo chemiczne,
ratownictwo ekologiczne,
ratownictwo medyczne.

7.2
Zagrożenie
bezpieczeństwa
i
porządku
publicznego
.

Zapewnienie spokoju w miejscach
publicznych
oraz
w środkach publicznego transportu
i komunikacji publicznej, w ruchu
drogowym
i
na
wodach
przeznaczonych do powszechnego
korzystania

USTAWA
z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne
Dz.U. 2012.1059
POMIJALNE
USTAWA
z dnia 16 lutego 2007 r.
o zapasach ropy naftowej,
produktów naftowych i
gazu ziemnego oraz
zasadach postępowania w
sytuacjach zagrożenia
bezpieczeństwa paliwowego
państwa
i zakłóceń na rynku
naftowym
Dz.U.2012.1190.t.j.

DUŻE

MAŁE

USTAWA
z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie
przeciwpożarowej.
Dz.U.2009.178.1380 t.j.
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA
ŚRODOWISKA
z dnia 22 sierpnia 2007 r.
w sprawie podmiotów,
którym państwowa służba
hydrologicznometeorologiczna i
państwowa służba
hydrogeologiczna są
obowiązane przekazywać
ostrzeżenia, prognozy,
komunikaty i biuletyny oraz
sposobu i częstotliwości ich
przekazywania
Dz.U.07.158.1114
USTAWA
z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji
Dz.U.2011.287.1687 t.j.
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2) Wnioski z oceny zagrożenia

Z tej krótkiej charakterystyki Gminy Mosina wynikają dla jej mieszkańców realne
zagrożenia a dla władz samorządowych i państwowych jednoznaczne obowiązki. Jedną
z ważniejszych funkcji współczesnego państwa jest zapewnienie obywatelom podstawowych
warunków ochrony przed potencjalnymi i realnymi niebezpieczeństwami związanymi
z występowaniem klęsk żywiołowych oraz innych nadzwyczajnych zagrożeń powodowanych
siłami natury, działalnością człowieka, a także wynikającymi z działań zbrojnych. Dlatego na
poziomie gminy realizuje się większość działań służących bezpieczeństwu obywateli i to głównie
na tym poziomie zapobiega się sytuacjom kryzysowym, realizuje się postępowania
przygotowawcze, założone plany i tu odbywa się okres odbudowy. Burmistrz Gminy w celu
usystematyzowania działań służb ratowniczych kierując się zasadą jednoosobowego kierownictwa
i odpowiedzialności działając na podstawie ustaw i rozporządzeń podjął wiele decyzji. Na kanwie
zidentyfikowanych zagrożeń powstał Gminny Plan Reagowania Kryzysowego. Jest on
podstawowym dokumentem określającym zasady prowadzenia działań ratowniczych na terenie
Gminy Mosina. Plan uwzględnia wszystkie możliwe podmioty, które w ekstremalnych sytuacjach
udzielają pomocy mieszkańcom gminy. Działania tych podmiotów podejmowane są na podstawie
zawartych z Burmistrzem Gminy porozumień i dotyczą tylko tych podmiotów, organizacji oraz
osób prywatnych, które w codziennej działalności nie realizują zadań z zakresu ochrony ludności
/np. specjalistów z różnych dziedzin, wolontariuszy, służb komunalnych i organizacji społecznych/.
Pozostałe podmioty włączone są do sytemu na podstawie decyzji administracyjnych. Gminny Plan
Reagowania Kryzysowego określił zasady współpracy pomiędzy wszystkimi elementami systemu
uwzględniając:






konieczność merytorycznego wsparcia pracy Centrum Zarządzania Kryzysowego,
strukturę organizacyjną, procedury operacyjne i zadania dla elementów sytemu,
procedury powiadamiania personelu,
monitorowanie zagrożeń oraz powiadamianie Burmistrza o wystąpieniu zagrożenia,
potrzebę zapewnienia łączności pomiędzy służbami i poszczególnymi szczeblami
kierowania,
 potrzebę uruchomienia systemu powiadamiania i alarmowania oraz konieczność
powiadamiania mieszkańców o grożącym niebezpieczeństwie,
 szkolenie, wyposażenie i utrzymywanie w gotowości podległych (nadzorowanych) służb
ratowniczych.
Obszar całego województwa, a tym samym Gminy Mosina, znajduje się w zasięgu
współczesnych środków rażenia. Zastosowanie broni masowego rażenia jest mało prawdopodobne,
jednak nie można wykluczyć jej użycia. Teren gminy nie stanowi opłacalnego celu do wykonania
uderzeń bronią konwencjonalną. W okresie wzrostu zagrożenia należy się jednak liczyć
z możliwością wystąpienia aktów sabotażu na terenie zakładów pracy, działaniami dywersyjnymi
na obiekty telekomunikacyjne, drogowe, kolejowe, składy, magazyny itp. Ograniczanie dopływu
do gminy surowców energetycznych w znacznym stopniu może utrudnić funkcjonowanie zakładów
pracy jak również życie mieszkańców. W wyniku pogorszenia się warunków życiowych
społeczeństwa może dojść do wzrostu społecznego niezadowolenia, nasilenie się kradzieży
i napadów. Może również nastąpić niekontrolowany napływ ludności z województw sąsiednich,
co spowodować może zablokowanie głównych dróg gminy jak również potrzebę przyjęcia jej na
zaopatrzenie i zakwaterowanie. Teren gminy może znaleźć się w strefie skażeń
promieniotwórczych po awarii elektrowni jądrowych znajdujących się poza granicami kraju jak
również po ewentualnych uderzeniach jądrowych. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia
zbiorników w Zakładzie Produkcji Wody w Mosinie lub przewożonych transportem kołowym
/kolejowym/ mogą powstać strefy skażeń od tych środków. Źródła zagrożenia pożarowego
pozostają takie same jak w czasie „P”. Dodatkowo pożary występować mogą na skutek
bezpośredniego oddziaływania ogniowego na obiekty typu stacje paliw w Mosinie bądź
bezpośrednio w wyniku oddziaływania przeciwnika na znajdujące się w kompleksach leśnych
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wojska lub obiekty wojskowe. Zagrożenie powodziowe szczegółowo są opisane w Planie Ochrony
Przeciwpowodziowej Gminy Mosina.
W okresie zagrożenia należy liczyć się ze wzmożoną działalnością grup dywersyjnych na
obiekty:
1. ujęcia wody pitnej w m. Mosina i w. Rogalin
2. transformatory i linie wysokiego napięcia w m. Pecna, gm. Mosina
3. obiekty drogowe, kolejowe – stacja kolejowa w Mosinie,
4. węzły przesyłu gazu,
5. zakłady pracy : piekarnie, masarnie,
6. Urząd Miejski w Mosinie - zakłócanie działalności,
a także na szerzeniu paniki, zamieszaniu i dezorganizacji zaopatrzenia ludności.
W związku ze wzrostem zagrożeń w okresie wojny w zakładach pracy i obiektach
użyteczności publicznej wystąpi potrzeba podjęcia działań zmierzających do zwiększenia stopnia
ich ochrony.
Planem Obrony Cywilnej Gminy Mosina, Plan Reagowania Kryzysowego i Plan Operacyjny
Funkcjonowania Gminy … , stanowią kumulatywny system ochrony w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia ludności oraz potencjału ekonomicznego gminy.
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3. Zadania i obowiązki osób oraz podmiotów, którym powierzono realizację zadań obrony cywilnej, a także zestawienie zadań obrony cywilnej
realizowanych przez jednostki organizacyjne na administrowanym terenie.
ZESTAWIENIE ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ

3

Referat OŚ

4

Komendant OSP

5

Dyżurny GCZK

6

Formacje OC

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

W

W

W

W

Wykrywanie i
oznaczanie stref
niebezpiecznych

Służby medyczne

Ratownictwo

W

Odkażanie

3

Walka z pożarami

2

Obsługa środków
zaciemnienia

1

Ewakuacja

Planowanie i organizacja
OC

Referat ZB

Ratowanie dóbr dla
przetrwania

2

Doraźne grzebanie
zmarłych

Burmistrz

Przywrócenie działania
służb

1

Pomoc w strefach
dotkniętych klęskami

Nr karty

Przygotowanie
i organizowanie
schronów

Organ
ralizujący zadanie

Dostarczanie doraźnych
pomieszczeń

Zadanie OC
Służba ostrzegawcza

Lp.

W

W

W
W

W
W

W

W

O

O

W

W

Legenda:
- O -organizacja,
- W - wykonanie,
- K - koordynacja.
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4. Charakterystyka struktur organizacyjnych i zasobów oraz analiza możliwości ich
wykorzystania
6.1 Struktury organizacyjne
Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony
cywilnej są formacje obrony cywilnej.
Tworząc formacje OC Szef OC Gminy Mosina uwzględniając skalę występujących zagrożeń ustalił
rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną.
Przy tworzeniu formacji została określona nazwa formacji, przeznaczenie, zadania formacji,
struktura organizacyjna, wyposażenie, sposoby finansowania i metody osiągania gotowości.

Pluton ratownictwa ogólnego jest formacją przeznaczoną do prowadzenia działań
ratowniczych i ewakuacji ludności w czasie zagrożenia i wojny oraz w razie wystąpienia klęski
żywiołowej lub do usuwania jej skutków.
Drużyna wykrywania i alarmowania jest przeznaczona do wykonywania zadań w zakresie
wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania ludności - w czasie zagrożenia i wojny oraz
w razie wystąpienia klęski żywiołowej lub do usuwania jej skutków.
ZESTAWIENIE FORMACJI OBRONYCYWILNEJ
na terenie Gminy Mosina
Wszystkie formacje OC na trenie Gminy Mosina są formacjami o podstawowym stopniu gotowości
cywilnej. Ze względu na przyjętą formułę tworzenia formacji w oparciu o istniejące stowarzyszenia
OSP czas rozwinięcia formacji w trybie alarmowym jest bardzo krótki i wynosi od kilku do kilkunastu
minut. Alarmowanie formacji następuję za pomocą systemu łączności, telefonów komórkowych lub
syren alarmowych.

Zadania plutonu ratownictwa ogólnego:
 prowadzenie rozpoznania obiektów i rejonów, w których mają być prowadzone prace
ratunkowe;
 wyszukiwanie, wydobywanie i wynoszenie /wyprowadzanie/ poszkodowanych
ze zniszczonych /uszkodzonych/ budynków, budowli ochronnych, miejsc pożarów,
zatopień itp.;
 zapewnienie, we współdziałaniu z profesjonalnymi siłami ratowniczymi i formacjami
przeznaczonymi do zadań specjalnych, poszkodowanym przebywającym w zagruzowanych
budowlach dopływu świeżego powietrza oraz wody, żywności, leków i środków
opatrunkowych;
 organizowanie punktów zbiórki poszkodowanych;
 udzielenie doraźnej pomocy przedmedycznej poszkodowanym;
 stwarzanie warunków do wprowadzenia sprzętu technicznego do akcji ratunkowej;
 wykonywanie prostych prac zabezpieczających uszkodzone budynki oraz urządzenia
techniczne i komunalne, które zagrażają życiu ludzi albo uniemożliwiają lub utrudniają
wykonywanie prac ratunkowych;
 oznakowanie i zabezpieczenie wykrytych rejonów porażenia oraz środków
niebezpiecznych;
 wykonywanie innych prac, w zależności od sytuacji, w obiekcie i rejonie prowadzenia akcji.
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Zakres czynności komendanta samodzielnego plutonu ratownictwa ogólnego
Komendant Plutonu Ratownictwa Ogólnego odpowiada za całokształt spraw związanych
z gotowością podległej formacji do wykonania zadań obrony cywilnej, a w szczególności
za organizację, przygotowanie, wyszkolenie i wyposażenie formacji.
Do podstawowych obowiązków komendanta należy w szczególności:
 zapewnienie stałej gotowości sił i środków formacji obrony cywilnej oraz kierowanie tą
formacją w czasie realizacji zadań,
 kierowanie podległymi formacjami w czasie ratowania i udzielania pomocy
poszkodowanym oraz przy zwalczaniu klęsk żywiołowych i usuwaniu ich skutków,
 realizowanie zadań wynikających z planu obrony cywilnej gminy,
 organizowanie powiadamiania i alarmowania i niebezpieczeństwie napadów powietrznych
i skażeń podległej formacji,
 planowanie i organizowanie szkoleń stanu osobowego formacji oraz współdziałanie
w organizowaniu szkolenia ludności w zakresie samoobrony,
 inicjowanie i udział w planowaniu oraz nadzorowaniu niezbędnych przedsięwzięć
organizacyjno – technicznych zmierzających do zapewnienia samoobrony ludności oraz
przedsięwzięć zapewniających realizację zadań przez formacje,
 nadawanie przydziałów organizacyjno – mobilizacyjnych do służby w formacji, wzywanie
do odbycia ćwiczeń oraz wydawanie zaświadczeń i dokumentów związanych
z odbywaniem służby w formacji,
 wykonywanie innych zadań wynikających z odrębnych przepisów zleconych przez
właściwych przełożonych.
Zakres czynności zastępcy komendanta samodzielnego plutonu ratownictwa ogólnego
Zastępca komendanta formacji obrony cywilnej - Samodzielnego Plutonu Ratownictwa
Ogólnego do spraw operacyjno – organizacyjnych odpowiedzialny jest za przygotowanie
dokumentacji dotyczącej osiągania gotowości, planu działania formacji w akcji ratunkowej, stan
organizacyjny oraz prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w podległej formacji.
Do podstawowych obowiązków zastępcy komendanta należy w szczególności:
 planowanie pracy oraz koordynowanie realizacji przedsięwzięć komendy formacji,
 kierowanie opracowywaniem dokumentacji i prowadzenie jej bieżącej aktualizacji,
 koordynowanie pracy w zakresie zbierania i przygotowywania danych do podjęcia decyzji
przez komendanta,
 sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją zadań,
 wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń komendanta.
A. Zastępca komendanta formacji podlega bezpośrednio komendantowi formacji.
Zadania drużyny wykrywania i alarmowania
Drużyna Wykrywania i Alarmowania może jednocześnie wystawić trzy posterunki.
Do podstawowych zadań drużyny wykrywania i alarmowania oraz służb dyżurnych SOA
należy:
 rozpoznanie zagrożeń, opracowywanie danych o zagrożeniach radiacyjnych, chemicznych
i biologicznych, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych nadzwyczajnych
zagrożeniach ludności, a w szczególności określenie czasu, miejsca, skali i skutków
zdarzeń występujących na obszarze gminy;
 oznaczenie stref niebezpiecznych;
 prowadzenie monitoringu skażeń i zakażeń;
18

 opracowywanie wniosków i propozycji (w tym dotyczących ostrzegania ludności) dla
gminnego Szefa Obrony Cywilnej;
 wymiana informacji i przekazywanie danych o zagrożeniach radiacyjnych, chemicznych,
biologicznych, uderzeniach bronią masowego rażenia i innych nadzwyczajnych
zagrożeniach ludności do Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania,
sąsiednich ośrodków i jednostek współdziałających;
 utrzymanie sprawnej łączności z posterunkami SOA w terenie, jednostkami
współpracującymi z Szefem OC Gminy;
 zbieranie informacji meteorologicznych i przekazywanie ich na potrzeby organów obrony
cywilnej;
 przekazywanie jednostkom SWO w terenie instrukcji i wytycznych szefa obrony cywilnej
gminy dotyczących wykrywania, rozpoznania i alarmowania;
 prowadzenie rozpoznania ogólnego terenu oraz rejonów nadzwyczajnych zagrożeń
i przekazywania danych (złożenie meldunku) Szefowi OC gminy;
 ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie,
a także informowanie o zalecanych sposobach postępowania i zachowania się w zaistniałej
sytuacji;
 przekazywanie komunikatów i sygnałów alarmowych dla ludności zamieszkałej w rejonie
rozmieszczenia jednostek organizacyjnych.
Zakres zadań jednostek organizacyjnych wykrywania zagrożeń i alarmowania:
 orientacyjne określanie stopnia skażenia produktów żywnościowych, płodów rolnych,
roślinności, pasz, wody pitnej i wód powierzchniowych oraz gleby i powietrza;
 określanie orientacyjnego zasięgu skażenia promieniotwórczego lub chemicznego;
 opracowanie propozycji i wniosków dla szefa obrony cywilnej gminy;
 przekazywanie komunikatów i sygnałów alarmowych dla ludności.
6. 2 Zasoby

 Magazyn przeciwpowodziowy

Wskazany sprzęt znajduje się w gminnym magazynie przeciwpowodziowym i jest zakupiony ze
środków własnych gminy na potrzeby obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz przeznaczonego
do walki z powodzią. Poza wymienionym sprzętem ratownicy formacji OC Gminy Mosina dysponują
pełnym wyposażeniem 6 jednostek OSP (tj. OSP Mosina, Pecna, Nowinki, Żabinko, Krajkowo,
Radzewice). Corocznie gmina przeznacza z budżetu gminy znaczące kwoty na zakup ubrań ochronnych
i sprzętu ratowniczo-gaśniczego stanowiącego własność gminy i przekazanych w użytkowanie
poszczególnym jednostkom OSP.
Wszyscy członkowie formacji mają wyrażoną zgodę Komendanta WKU na nadanie przydziału
organizacyjno - mobilizacyjnego, są czynnymi członkami OSP, posiadają odpowiednie do
zajmowanych stanowisk uprawnienia, uczestniczą w działaniach ratowniczych i przechodzą bieżące
szkolenia. Wszyscy członkowie formacji są ubezpieczeni.
Z tych powodów można jednoznacznie stwierdzić, że 100% członków formacji OC jest fachowo
przygotowana do działań ratowniczych, posiada profesjonalne samochody ratowniczo – gaśnicze,
odpowiedni do prowadzenia działań sprzęt i umundurowanie.
Uzupełnienie wskazanych potencjałów stanowi baza ARCUS 2005, która jest bazą danych
o zasobach sił i środków znajdujących się na obszarze gminy i stanowi uzupełnienie planu.
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5. Ogólna koncepcja działania w okresie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i wojny.
Celem obrony cywilnej gminy jest ochrona ludności, zakładów pracy, urządzeń użyteczności
publicznej i dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w każdej sytuacji.
Podjęcie działań ratowniczych może nastąpić w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.
W każdym zdarzeniu, głównym celem prowadzonych działań ratowniczych będzie podejmowanie
wszystkich możliwych przedsięwzięć zmierzających do ratowania życia, zdrowia i mienia ludności
znajdującej się w rejonie zdarzenia, a także dóbr gospodarki narodowej.
Wszystkie przedsięwzięcia OC mają za zadanie odpowiednie przygotowanie niezbędnej ilości
sił i środków do sprawnego i efektywnego ich użycia w sytuacjach tego wymagających, jednak
przede wszystkim mają przygotować do pełnej realizacji zadań przewidywanych na okres
zagrożenia i wojny.
Realizacja zadań obrony cywilnej w okresie zagrożenia i wojny ma na celu przede wszystkim:
 zabezpieczenie ludności cywilnej i obiektów gospodarki narodowej przed rażącymi
skutkami oddziaływania przeciwnika,
 prowadzenia akcji ratunkowych w rejonach porażeń,
 utrzymywanie ciągłości funkcjonowania elementów systemów wykrywania, łączności,
alarmowania i kierowania obroną cywilną,
 odtwarzanie sił i środków niezbędnych do prowadzenia kolejnych akcji ratunkowych.
Przewidywany zamiar działania
Akcje ratunkowe w powstałych rejonach porażenia zamierza się prowadzić lokalnymi siłami
obrony cywilnej. W pierwszej kolejności będą one prowadzone w rejonach prognozowanych
największych strat, a następnie w pozostałych rejonach porażeń.
W celu zapewnienia ciągłości i sprawnego prowadzenia akcji ratowniczych siły i środki
zamierza się wykorzystać:
 jednostki OSP/formacje OC,
 wyznaczone w Planie Zarządzania Kryzysowego siły i środki,
 potencjał zagrożonego terenu,
 terenowe formacje OC sąsiednich gmin/ zgodnie z planem OC powiatu.
Użyte do działań ratowniczych siły i środki realizować będą następujące zadania:
 zabezpieczą miejsce zdarzenia,
 rozpoznają i zlokalizują miejsca największego zagrożenia,
 dokonają oceny zaistniałej sytuacji,
 odizolują rejon AR,
 zabezpieczą drogi dojazdu, ewakuacji do i z rejonu prowadzenia akcji,
 ostrzegą i zaalarmują oraz powiadomią ludność zagrożoną o sposobie postępowania,
 będą prowadzić bezpośrednią akcję ratowniczą rejonie porażenia.
Akcję ratunkową prowadzoną na obszarze gminy, koordynuje Szef Obrony Cywilnej Gminy
Mosina. Akcję ratunkową o zasięgu ponadgminnym koordynuje Szef Obrony Cywilnej Powiatu.
Akcję ratunkową prowadzoną w warunkach szczególnych oraz taką, która obejmuje swoim
zasięgiem co najmniej dwa powiaty, koordynuje Szef Obrony Cywilnej Województwa.
Priorytety działań ratowniczych
Główny wysiłek w prowadzonych akcji ratowniczych zostanie skierowany w rejony
największych prognozowanych strat.
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Zabezpieczenie materiałowo-techniczne oparte będzie przede wszystkim na wyposażeniu
poszczególnych formacji OC, a następnie na zapasach zgromadzonych na terenie zakładu, miasta,
gminy, powiatu czy województwa.
Akcjami ratunkowymi organizowanymi przez organy OC i kierowników /właścicieli/ zakładów
pracy kierują komendanci formacji OC.
Kierującemu akcją ratunkową podporządkowuje się wszystkie siły i środki skierowane do
udziału w tej akcji.
W czasie akcji ratowniczej możliwe jest współdziałanie z sąsiednimi gminami /powiatami/,
zgodnie z ustaleniami.
Kierowanie i koordynowanie w skali gminy przedsięwzięciami OC realizowane będzie przez
Szefa OC Gminy .
Szef OC podejmuje decyzje do prowadzenia akcji ratunkowej w oparciu o propozycje
członków powoływanego doraźnie Zespołu Kierowania OC.
Najbardziej prawdopodobnymi rejonami prowadzenia akcji ratunkowych w gminie będą:
 miejscowości na terenie których znajdują się ważne zakłady przemysłowe,
 węzły komunikacyjne,
 obiekty wojskowe,
 stacje paliw.
Do prowadzenia rozpoznania na terenie gminy wykorzystane będą patrole z formacji
ratownictwa ogólnego gminy.
Dla celów kierowania planuje się wykorzystać łączność przewodową i radiową będącą
w gestii Szefa OC Gminy.
6. Terminy i tryb aktualizacji planu.
Plan obrony cywilnej podlega aktualizacji wg następujących zasad:
 na bieżąco - w sytuacji gdy zmiana dotyczy danych mający wpływ na prawidłową realizację
zadań obrony cywilnej, nie rzadziej jednak niż co dwa lata,
 bezpośrednio po zdarzeniu, które wymusiło zmianę koncepcji ochrony ludności, interwencyjnie
w przypadku dotarcia do szefa obrony cywilnej o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu
systemu ochrony ludności.
UWAGA:
Baza danych ARCUS 2005 stanowiąca uzupełnienie Planu jest aktualizowana na dotychczasowych
zasadach. Aktualność Bazy danych ma bezpośredni wpływ na aktualność Planu.
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7. Inne
1. Zadania i obowiązki uczestników zarządzania/reagowania kryzysowego w formie siatki bezpieczeństwa.
SIATKA BEZPIECZEŃSTWA
Służby i Jednostki Użyteczności Publicznej

2.

Zagrożenia radiacyjne

3.

Epidemie

4.

Epizootie

5.

Epifitozy i inwazje szkodników roślin

6.

Przerwy w zasilaniu w energię

7.

Przerwy w dostawach wody

8.

Przerwy w dostawach gazu

9.

Zakłócenia w transporcie

10.

Zakłócenia w telekom.
Gwałtowne zjawiska atm. Jak:
gradobicia, nawalne deszcze,
wichury, itp.

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Powodzie
Susze
14.

Pożary przestrzenne lasów

15.

Katastrofy budowlane obiektów
hydrotech. i hydroenergetycznych

16.

Demonstracje, zamieszki

17.

Terroryzm

Uwaga:
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K

- Instytucje wiodące

- Instytucje pomocnicze

- Koordynator

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Podm. Gosp.

Jedn. Organ. OC, FOC

Pogot. Gaz.

ZOZ

Zakł. Wod.

ZE

PKS

PKP

TP S.A.

OSP

WOPR

LOK

PCK

RDLP

ROZ M i UW

PKTS

WIOR

PINB

PIW
7

KOORDYNATOR

Skażenie chemiczne

PSSE

3

1
1.

KP Policji

2

KP PSP

Wyszczególnienie zagrożenia

CZK

Lp.

Inne

SR Chem.

Organizacje Pozarządowe

Media

Adm. Niezespolon.
Administracja Zespolona
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Oznaczenie użytych skrótów:
1. KP PSP – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,
2. KP Policji – Komenda Powiatowa Policji,
3. WIOR – Przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin,
4. PIW - Powiatowy Inspektorat Weterynarii,
5. PSSE - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
6. PINB - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
7. PKTS - Powiatowa Kolumna transportu Sanitarnego,
8. RO ZM i UW – Rejonowy Oddział Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych,
9. RDLP – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych,
10. PCK –Polski Czerwony Krzyż,
11. LOK - Liga Obrony Kraju,
12. WOPR – Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,
13. OSP - Ochotnicze Straże Pożarne,
14. TP S.A. - Telekomunikacja Polska S.A.,
15. DO PKP - Dyrekcja Okręgowa Polskich Kolei Państwowych,
16. PKS - Dyrekcja Polskiej Komunikacji Samochodowej,
17. OZ Gaz. - Okręgowy Zakład Gazowniczy,
18. ZE - Zakład Energetyczny,
19. Zakł. Wod. - Zakład Wodociągowy,
20. SR Chem. - Stacja Ratownictwa Chemicznego,
21. Podmioty gospodarcze. - Przedsiębiorstwa dysponujące sprzętem specjalistycznym (zgodnie z wcześniej zawartymi umowami),
22. ZOZ – Zakłady Opieki Zdrowotnej,
23. Pog. Gaz. – Pogotowie gazowe.
Zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych zawiera Plan Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina.
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2. Sposoby realizacji zadań obrony cywilnej
Zestaw zadań wynikających z przepisów międzynarodowych
zadanie obrony cywilnej
I. służba ostrzegawcza

zakres działania szefa obrony cywilnej gminy *
6) przygotowanie i zapewnienie działania systemu
wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.

zadanie realizowane
stosownie do:
Plan Zarządzania
Kryzysowego
PRK.GCZK -1,2
PRZ – 14,15,16
Plan Operacyjny
Funkcjonowania Gminy
Karty realizacji zadań
ZAA-02,26,44,68,
ZBA-10,17,25,32

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE RADY
MINISTRÓW z dnia 25 czerwca
2002 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Szefa Obrony
Cywilnej Kraju, szefów obrony
cywilnej województw, powiatów
i gmin.
(Dz. U. z dnia 1 lipca 2002 r.)

Karta realizacji zadań OC
nr 1

* numeracja w zadaniu wynika z numeracji w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony
Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z dnia 1 lipca 2002 r.) oraz prawa międzynarodowego.

Zagrożenie ludności może wymagać - jak dowodzi praktyka - podejmowania skoordynowanych działań ochronnych w skali całego powiatu, województwa,
a nawet kraju. Kluczową pozycję zajmują w tych przedsięwzięciach: wykrywanie zagrożeń, określanie ich charakteru, skali i skutków oraz informowanie
(ostrzeganie i alarmowanie) ludności o grożącym niebezpieczeństwie - przede wszystkim ze względu na fakt, że są podstawą wszelkich działań profilaktycznych,
mających na celu uniknięcie lub zminimalizowanie liczby możliwych ofiar lub strat. W działaniach tych decydującą rolę spełnia czynnik czasu.
Ostrzeganie i alarmowanie ludności jest następstwem wykrycia grożącego jej niebezpieczeństwa, dlatego też procesy wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania
i alarmowania są ze sobą nierozerwalnie związane.
Przyjęto zasadę, że jednostki organizacyjne lub służby, wykonujące zadania związane z wykrywaniem zagrożeń oraz ostrzeganiem i alarmowaniem ludności,
tworzą system wykrywania i alarmowania. Natomiast jednostki organizacyjne systemu wykrywania i alarmowania funkcjonujące lub dyżurujące w czasie pokoju
tworzą system wczesnego ostrzegania.
24

Wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie polega na:
1) uzyskaniu informacji o zbliżaniu się lub stwierdzaniu faktu zaistnienia, na określonym terenie, niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi, związanego ze
stosowaniem środków rażenia, wystąpieniem klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, skażeń i zakażeń, powodzi i pożarów lub innych
podobnych zdarzeń,
2) określaniu rodzaju, miejsca, skali i skutków zaistniałych zagrożeń oraz oznaczaniu stref niebezpiecznych,
3) ostrzeganiu i alarmowaniu ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie oraz informowaniu o zalecanych zasadach postępowania (zachowania się)
ludności w określonej sytuacji.
System wykrywania i alarmowania, w tym system wczesnego ostrzegania, organizują szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
Burmistrz Gminy Mosina w zarządzeniu nr OC.00501.401.2013 z dnia 24.05.2013r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Mosina, określił elementy organizacyjne systemów na obszarze gminy,
ustalił zadania dla poszczególnych elementów oraz ustalił zależności pomiędzy tymi elementami.
W celu bezpośredniego alarmowania ludności na terenie gminy planuje się wykorzystać 6 syren alarmowych. W skład sytemu wchodzą także Punkty
Alarmowe utworzone na terenie podległych sołectw.
W celu doskonalenia obiegu informacji uczestnicy systemu biorą udział w wojewódzkich treningach, prowadzonych przez Wydział Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego.
W procesie ostrzegania i alarmowania uczestniczą także: Starostwo Powiatowe – Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej, Jednostki Ratowniczo Gaśnicze wchodzące w skład KSRG, Ochotnicze Straże Pożarne, Komenda Powiatowa Policji, Komisariaty
Policji, Straże Miejskie, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna, Powiatowy Inspektorat Weterynarii, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
Zarząd Dróg Powiatowych, Samodzielny Publiczny Zespól Opieki Zdrowotne, Pogotowie Ratunkowe, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
poprzez Ośrodek Koordynacyjno Informacyjny, Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Poznaniu poprzez Biuro Prognoz IMGW, Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska, nadawcy programów radiowych i telewizyjnych oraz redaktorzy naczelni dzienników – według własnych procedur działania.
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zadanie obrony cywilnej
II. ewakuacja

zakres działania szefa obrony cywilnej gminy

zadanie realizowane
stosownie do:
8) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji Plan Zarządzania
ludności na wypadek powstania masowego Kryzysowego
zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym PRK.GCZK -1,2,5,6,7
PRZ – 17,18,19,20
obszarze.

9) planowanie

i
zapewnienie
środków
transportowych, warunków bytowych oraz
pomocy
przedmedycznej,
medycznej
i społecznej dla ewakuowanej ludności.

Plan ewakuacji ludności
III stopnia
Plan Operacyjny
Funkcjonowania Gminy
ZAA-104, 98
ZBA-44
ZBE-55

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE RADY Załącznik Nr 1 do planu
MINISTRÓW z dnia 25 czerwca OC gminy- plan
2002 r. w sprawie szczegółowego ewakuacji III stopnia.
zakresu działania Szefa Obrony
Cywilnej Kraju, szefów obrony
cywilnej województw, powiatów
i gmin.
(Dz. U. z dnia 1 lipca 2002 r.)

Karta realizacji zadań OC
nr 2

Ewakuacja III stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludności, zwierząt i mienia, podczas podwyższania stanu gotowości
obronnej państwa. Prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. Przygotowanie ewakuacji związanej z czasem wojny obejmuje
następujące warianty:
 organizację ewakuacji z przewidywanych rejonów działań operacyjnych Sił Zbrojnych,
 organizację ewakuacji ludności, która wyrazi chęć opuszczenia obszarów potencjalnie zagrożonych prowadzeniem działań militarnych.
W przypadku tej ewakuacji decyzję o przeprowadzeniu podejmują terenowe organy obrony cywilnej lub organy wojskowe (w strefie bezpośrednich działań
wojskowych), we współdziałaniu z właściwymi organami obrony cywilnej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie
wojennym.
W ramach ewakuacji każdego stopnia należy przewidzieć zarówno ewakuację zorganizowaną, jak i samoewakuację. Polega ona na przemieszczeniu się
poza strefę zagrożenia ludności z rejonów, w których może wystąpić lub wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Prowadzona jest ona głównie
w oparciu o własne możliwości transportowe, zakwaterowania itp. W większości przypadków ten rodzaj ewakuacji będzie elementem dominującym w procesie
planowania i przeprowadzania ewakuacji ze względu na posiadanie przez coraz większą ilość gospodarstw domowych własnych środków transportu.
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zadanie obrony cywilnej
III. przygotowanie i organizowanie
Schronów

zakres działania szefa obrony cywilnej gminy
Na terenie
ochronne.

gminy nie

występują

zadanie realizowane
stosownie do:
budowle Plan Zarządzania
Kryzysowego
PRK.GCZK -1,2
PRZ – 12
Plan Operacyjny
Funkcjonowania Gminy
Karty realizacji zadań
ZAC 12,
ZBA 77

Podstawa prawna

Protokół dodatkowy do
konwencji genewskich z 12
sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar
międzynarodowych
konfliktów zbrojnych
Genewa, 8 czerwca 1977 r.
(Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz.
175, załącznik)

Karta realizacji zadań OC
nr 3

Budowla ochronna jest to specjalnie wykonana i wyposażona budowla lub część budynku (najczęściej podpiwniczenie) w celu zapewnienia zbiorowej
ochrony ludności przed środkami rażenia, skażeniami promieniotwórczymi i chemicznymi, w tym toksycznymi środkami przemysłowymi. Budowle ochronne
mogą być przygotowywane z przeznaczeniem na ukrycie w nich ludzi i zabezpieczenie przed zniszczeniem ruchomych dóbr kultury, szczególnie ważnej
dokumentacji, cennej aparatury oraz zapasów żywności i leków. Budowle ochronne funkcjonują w okresie pokoju i w czasie wojny. Mogą one być
przygotowywane jako schrony o określonej normami technicznymi wytrzymałości konstrukcyjnej oraz jako ukrycia bez szczególnych wymogów
wytrzymałościowych (ukrycia zastępcze). Na ukrycia mogą być wykorzystane podziemne obiekty komunikacyjne (metro, parkingi), handlowe, usługowe,
magazynowe itp.
ZESTAWIENIE MIEJSC W BUDOWLACH OCHRONNYCH na terenie gminy

UWAGA:
Do czasu prawnego uregulowania problematyki budownictwa ochronnego, oraz ze wzglądu na fakt, że różne podmioty z obszaru województwa posiadają w administrowaniu obiekty, które (wg nieobowiązujących
już przepisów) spełniały kiedyś normy odpowiadające ówczesnym standardom oraz ponoszą koszty z utrzymaniem ich w należytym stanie, w gminnych planach obrony cywilnej powinny znaleźć się ww. obiekty.
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zadanie obrony cywilnej
IV. obsługa środków zaciemnienia

zakres działania szefa obrony cywilnej gminy

zadanie realizowane
stosownie do:
Plan Zarządzania
Kryzysowego
PRK.GCZK -1,2
PRZ – 14,15,16

Podstawa prawna

Protokół dodatkowy do
konwencji genewskich z 12
sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar
międzynarodowych
Plan Operacyjny
konfliktów zbrojnych
Funkcjonowania Gminy
Genewa, 8 czerwca 1977 r.
(Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175,
Karta realizacji zadań OC
załącznik)
nr 4

Zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia powinno mieć na celu utrudnienie środkom rozpoznania powietrznego przeciwnika zlokalizowania w porze nocnej
skupisk ludności cywilnej i obiektów technicznych oraz wykonania skutecznego ataku. Realizacja tego zadania polega na: wygaszaniu oświetlenia zewnętrznego
lub dostosowaniu go do użytkowania w warunkach zaciemniania, zaciemnianiu wnętrz, otworów okiennych i drzwi oraz odpowiednim dostosowaniu pojazdów
mechanicznych, podświetlanych znaków na szlakach drogowych, kolejowych i wodnych, a także uruchamianiu w miejscach publicznych kierunkowych
oświetleń komunikacyjnych. Zasilanie sieci energetycznej terenu Gminy Mosina następuje z Rejonu Dystrybucji we Wrześni i Kościanie, posterunek
energetyczny Mosina, Czempiń, które to są odpowiedzialne za wyłączanie oświetlenia zewnętrznego podstawowego na terenie ich działania. Każda miejscowość
posiada własną rozdzielnię transformatorową, co umożliwia osobne wyłączenia w dostawie energii elektrycznej.
Z uwagi na to, że Zarządzenie nr 14 Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 2 czerwca 1986 roku w sprawie zasad przygotowania realizacji zaciemniania
i wygaszania oświetlenia w miastach, wsiach, zakładach pracy i środkach transportu zostało wycofane dlatego do czasu ukazania się nowych przepisów
regulujących kwestię „obsługi środków zaciemnienia” zadanie związane z wygaszaniem oświetlenia będzie realizowane przez ENEA Operator sp. z o.o. Rejon
Dystrybucji w Kościanie oraz Wrześni – w ramach własnych planów, zaś zaciemnianie według decyzji szefów OC zakładów pracy, osoby prywatne – według
decyzji szefów OC gmin/powiatu.
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zadanie obrony cywilnej
V. ratownictwo

zakres działania szefa obrony cywilnej gminy
7)
12)

15)

23)

25)

zadanie realizowane
Podstawa prawna
stosownie do:
Protokół dodatkowy do
tworzenie i przygotowywanie do działań Plan Zarządzania
Kryzysowego
konwencji genewskich z 12
jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.
sierpnia 1949 r., dotyczący
wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej PRK.GCZK -1,2
ochrony ofiar
zobowiązanych
do
udzielania
pomocy PRZ – 17,20
międzynarodowych
medycznej
poszkodowanym
w
wyniku
Plan Operacyjny
konfliktów zbrojnych
masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności
Funkcjonowania Gminy
Genewa, 8 czerwca 1977 r.
oraz nadzorowanie przygotowania tych ZBA-69,75
(Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175,
zakładów do niesienia tej pomocy.
ZBJ-41
załącznik)
integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych
służb, w tym sanitarno- epidemiologicznych, i Karta realizacji zadań OC
społecznych organizacji ratowniczych do nr 5
prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji
skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń
środowiska.
kontrolowanie przygotowania formacji obrony
cywilnej i ratowników do prowadzenia działań
ratowniczych.
organizowanie i prowadzenie szkolenia
ratowników odbywających zasadniczą służbę w
obronie cywilnej.

Ratownictwo to zorganizowane niesienie pomocy poszkodowanym. Sposób organizacji, zasady przygotowania i realizowania służb ratowniczych powinny
wynikać z odpowiednich przepisów prawa. Dokumenty te uwzględniają w znacznej mierze postanowienia międzynarodowego prawa wojennego dotyczącego
obrony cywilnej. Zakres działania obejmuje kompleks przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym, materiałowo
- technicznym i zaopatrzeniowym. Do ratowania i ochrony ludności wyznacza się wyspecjalizowane jednostki, których zadaniem jest udzielanie niezbędnej
pomocy potrzebującym. Dla przeciwdziałania zagrożeniom należy mobilizować wszystkie dostępne siły, które muszą działać w obrębie jednego systemu.
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zadanie obrony cywilnej
VI. służby medyczne, włączając w to
pierwszą pomoc oraz opiekę religijną

zakres działania szefa obrony cywilnej gminy
12)

zadanie realizowane
stosownie do:
Plan Zarządzania
Kryzysowego
PRK.GCZK -1,2,3,4,6,7
PRZ – 17,20

wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej
zobowiązanych
do
udzielania
pomocy
medycznej
poszkodowanym
w
wyniku
masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności
oraz
nadzorowanie
przygotowania
tych
Plan Operacyjny
zakładów do niesienia tej pomocy.
Funkcjonowania Gminy
ZAA-84
ZBJ -41
ZAW-03
ZBH-08, 09

Podstawa prawna

Protokół dodatkowy do
konwencji genewskich z 12
sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar
międzynarodowych
konfliktów zbrojnych
Genewa, 8 czerwca 1977 r.
(Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175,
załącznik)

Karta realizacji zadań OC
nr 6

Pierwsza pomoc medyczna
Znajomość sposobów udzielania pierwszej pomocy jest zawsze potrzebna. a wyjątkowego znaczenia nabiera w razie masowych strat sanitarnych, jakie
mogą zaistnieć w rejonach porażenia. Podstawowym zadaniem pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego oraz zapobieżenie dalszym
powikłaniom. Pomoc ta może obejmować następujące zabiegi:
 zabezpieczenie poszkodowanego przed dodatkowymi urazami,
 zatamowanie krwawienia (doraźny opatrunek uciskowy),
 zapewnienie drożności dróg oddechowych (usunięcie ciał obcych z ust),
 sztuczne oddychanie metodą "usta-usta i usta-nos",
 zewnętrzny masaż serca,
 założenie opatrunku na miejsce zranione,
 oczyszczenie skażonych powierzchni ciała i odzieży,
 unieruchomienie złamań za pomocą środków podręcznych.
Wykonanie czynności składających się na pierwszą pomoc medyczną zmniejsza śmiertelność, zapobiega ciężkim powikłaniom (wstrząsom, zakażeniom).
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zadanie obrony cywilnej

VII. walka z pożarami

zakres działania szefa obrony cywilnej gminy

zadanie realizowane
stosownie do:
Plan
Zarządzania
7) tworzenie i przygotowywanie do działań
Kryzysowego
jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.
PRK.GCZK -1,2,4
PRZ – 17
Plan Operacyjny
Funkcjonowania Gminy
ZBA-29, 63
ZBD-21

Podstawa prawna

Protokół dodatkowy do
konwencji genewskich z 12
sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar
międzynarodowych
konfliktów zbrojnych
Genewa, 8 czerwca 1977 r.
(Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175,
załącznik)

Karta realizacji zadań OC
nr 7

Przez działania ratownicze rozumie się każdą czynność podjętą w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska, a także likwidację przyczyn powstania
pożaru, wystąpienia klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia. Prowadzą je zarówno jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jak też
jednostki wojskowej ochrony przeciwpożarowej, zakładowa straż pożarna, zakładowa służba ratownicza, gminna zawodowa straż pożarna, powiatowa (miejska)
zawodowa straż pożarna, terenowa służba ratownicza, ochotnicza straż pożarna i inne jednostki ratownicze. Jednostki ochrony przeciwpożarowej powyżej
wymienione (za wyjątkiem PSP) tworzone są przez inne podmioty niż PSP i używane do likwidacji zagrożeń na terenie swojego działania t.j. gminy, miasta,
zakładu, wsi. Jednostki te mają obowiązek również uczestniczyć, na wezwanie PSP w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania. Wykonując
delegację ustawową Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał w dniu 17 lipca 1998 r. rozporządzenie w sprawie terenu działania jednostek ochrony
przeciwpożarowej, okoliczności i warunków udziału tych jednostek w działaniach ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakresu, szczegółowych
warunków i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztów. Ogólne ramy prawne działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
zostały określone w rozdziale czwartym ustawy o ochronie przeciwpożarowej. W działaniach ratowniczych szczególne znaczenie ma właściwa organizacja
działań i kierowanie nimi. Kierującym jest pierwszy przybyły na miejsce zdarzenia dowódca z jednostki, do czasu przybycia osoby posiadającej uprawnienia do
przejęcia kierowania. W przypadku przybycia jednostek ochotniczych i zawodowych, obowiązany do przejęcia kierowania jest kierujący z jednostki zawodowej.
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zadanie obrony cywilnej

VIII. wykrywanie i oznaczanie stref
niebezpiecznych

IX. odkażanie i inne podobne
działania ochronne

zakres działania szefa obrony cywilnej gminy

zadanie realizowane
stosownie do:
Plan
Zarządzania
6) przygotowanie i zapewnienie działania systemu
wykrywania i alarmowania oraz systemu Kryzysowego
PRK.GCZK -1,2
wczesnego ostrzegania o zagrożeniach.
7) tworzenie i przygotowywanie do działań PRZ – 17
jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.
Plan Operacyjny
Funkcjonowania Gminy
ZBA-17,22, 24, 25, 50,
64
ZBD-16
ZAU-07, 10

Podstawa prawna

Protokół dodatkowy do
konwencji genewskich z 12
sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar
międzynarodowych
konfliktów zbrojnych
Genewa, 8 czerwca 1977 r.
(Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175,
załącznik)

Karta realizacji zadań OC
nr 8 i 9

Jednym z przedsięwzięć realizowanych w ramach obrony cywilnej jest organizacja systemów alarmowania, które mają za zadanie ostrzegać ludność przed
zagrożeniami wynikającymi z napadu powietrznego, skażeń promieniotwórczych i chemicznych (w tym od toksycznych środków przemysłowych - TSP), a także
o klęskach żywiołowych, zagrożeniu środowiska w celu umożliwienia jej odpowiedniego zareagowania.
Do ogłaszania i odwoływania alarmów wykorzystuje się:
 syreny alarmowe wchodzące w skład scentralizowanych systemów alarmowania miasta;
 rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne;
 radiowęzły radiofonii przewodowej;
 syreny alarmowe nie włączone do miejskiego systemu alarmowania (syreny zakładów pracy, ochotniczych straży pożarnych, itp.),
 zastępcze środki alarmowania (syreny ręczne, pojazdy z urządzeniami nagłaśniającymi, gongi, dzwony kościelne, itp.).
Uzyskanie informacji o zbliżającym się lub zaistnieniu na danym terenie niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludzi związanych ze stosowaniem środków
rażenia, o wystąpieniu klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, skażeń i zakażeń, powodzi, pożarów lub innych, podobnych zdarzeń;
 określenie rodzaju miejsca, skali i skutków zaistniałych zagrożeń oraz oznaczenie stref niebezpiecznych;
 ostrzeganie i alarmowanie ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie,
 a także informowanie o zaleconych sposobach postępowania i zachowania się ludności w zaistniałych sytuacjach.
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zadanie obrony cywilnej
X. dostarczanie doraźnych pomieszczeń
i zaopatrzenia

zakres działania szefa obrony cywilnej gminy

zadanie realizowane
stosownie do:
8) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji Plan Zarządzania
ludności na wypadek powstania masowego Kryzysowego
zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym PRK.GCZK -3,7
PRZ – 12,20
obszarze,
9) planowanie
i
zapewnienie
środków
transportowych, warunków bytowych oraz
pomocy
przedmedycznej,
medycznej
i społecznej dla ewakuowanej ludności.

Plan Operacyjny
Funkcjonowania Gminy
ZAF -01,07,23,36,40,
51,60
ZAU-05,06

Podstawa prawna

Protokół dodatkowy do
konwencji genewskich z 12
sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar
międzynarodowych
konfliktów zbrojnych
Genewa, 8 czerwca 1977 r.
(Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175,
załącznik)

Karta realizacji zadań OC
nr 10

Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdują się w rejonie zagrożenia. Pierwszeństwo ewakuacji powinno objąć m.in.: matki i dzieci, kobiety ciężarne,
osoby niepełnosprawne, osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, domach dziecka, szpitalach dla przewlekle i nieuleczalnie chorych, podopiecznych
opieki społecznej itp. Znajomość powyższych danych pozwoli na odpowiednie zaplanowanie środków transportu (zazwyczaj specjalistycznego) oraz
przygotowanie odpowiednich miejsc czasowego pobytu.
Ewakuacji nie podlegają, w zależności od jej rodzaju:
 osoby wchodzące w skład organizacji ratowniczych, ochrony ludności i służb porządku publicznego,
 osoby niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania życia lokalnej społeczności,
 osoby posiadające przydziały mobilizacyjne do sił zbrojnych lub formacji uzbrojonej nie wchodzącej w skład sił zbrojnych,
 funkcjonariusze formacji uzbrojonych nie wchodzących w skład sił zbrojnych / ABW, Straży Granicznej, BOR, itp./ ,
 osoby, które otrzymały przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki przewidzianej do militaryzacji lub jednostki zmilitaryzowanej,
 osoby, które otrzymały przydział organizacyjno-mobilizacyjny do formacji obrony cywilnej,
 osoby niezbędne w danym rejonie, ze względu na realizację zadań przez siły zbrojne.
Przy założeniu, że OC jest przeznaczona tylko na okres “W”, realizacja zadania odbywać się będzie zgodnie z zapisami „Planu ewakuacji/przejęcia ludności
w gminie- ewakuacja III stopnia”.
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zadanie obrony cywilnej
XI. doraźna pomoc dla przywrócenia
i utrzymania porządku w strefach
dotkniętych klęskami

zakres działania szefa obrony cywilnej gminy

zadanie realizowane
Podstawa prawna
stosownie do:
Protokół dodatkowy do
7) tworzenie i przygotowywanie do działań Plan Zarządzania
Kryzysowego
konwencji genewskich z 12
jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.
sierpnia 1949 r., dotyczący
15) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych PRK.GCZK -1,2,6,7
PRZ
–
2,3,4,5,6,7,8,9,10
ochrony ofiar
służb, w tym sanitarno- epidemiologicznych,
międzynarodowych
i społecznych organizacji ratowniczych do
Plan Operacyjny
konfliktów zbrojnych
prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji
Funkcjonowania Gminy
Genewa, 8 czerwca 1977 r.
skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń ZAS-21,
(Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175,
środowiska.
ZAA-40,
załącznik)
ZBA-44
Karta realizacji zadań OC
nr 11

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych
potrzeb człowieka. Odznacza się brakiem ryzyka utraty czegoś dla podmiotu szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr materialnych
i dóbr niematerialnych. Bezpieczeństwo jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także podstawową potrzebą państw i systemów
międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i poczucie zagrożenia. Człowiek, grupa społeczna, państwo, organizacja międzynarodowa starają się
oddziaływać na swoje otoczenie zewnętrzne i sferę wewnętrzną, by usuwać a przynajmniej oddalać zagrożenia, eliminując własny lęk, obawy, niepokój
i niepewność. Zagrożenia mogą być skierowane na zewnątrz i do wewnątrz; tak samo powinny być skierowane działania w celu ich likwidowania.
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zadanie obrony cywilnej
XII. doraźne przywrócenie działania
niezbędnych służb użyteczności
publicznej

zakres działania szefa obrony cywilnej gminy

zadanie realizowane
stosownie do:
Plan Zarządzania
Kryzysowego
PRK.GCZK -1,2
PRZ – 12,13
Plan Operacyjny
Funkcjonowania Gminy
ZBA 44

Podstawa prawna

Protokół dodatkowy do
konwencji genewskich z 12
sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar
międzynarodowych
konfliktów zbrojnych
Genewa, 8 czerwca 1977 r.
(Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175,
załącznik)

Karta realizacji zadań OC
nr 12

Sprawność w sensie ogólnym to analiza porównawcza wariantów działania i przechodzenie od warunków istniejących do warunków
zamierzonych przez działającego w określonym czasie. Sprawnością administracji nazywamy proces ustawicznego, niezależnego od istniejących
warunków zbierania informacji i sygnałów w celu podejmowania decyzji będących odpowiedzią na konieczność modyfikacji struktur i działań służb.
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zadanie obrony cywilnej
XIII. doraźne grzebanie zmarłych

zakres działania szefa obrony cywilnej gminy

zadanie realizowane
stosownie do:
Plan Zarządzania
26) przygotowanie i zapewnienie
niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu Kryzysowego
PRK.GCZK -1,2
zmarłych.
PRZ – 20
Plan Operacyjny
Funkcjonowania Gminy
ZAA-87

Podstawa prawna

Protokół dodatkowy do
konwencji genewskich z 12
sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar
międzynarodowych
konfliktów zbrojnych
Genewa, 8 czerwca 1977 r.
(Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175,
załącznik)

Karta realizacji zadań OC
nr 13

Doraźne grzebanie zmarłych polegać będzie na wykorzystaniu potencjału istniejących firm pogrzebowych oraz nałożeniu świadczeń osobistych
i rzeczowych na właścicieli firm posiadających koparki. Grzebanie zmarłych odbywać się będzie na istniejących cmentarzach. W przypadku braku
miejsc nowe miejsca pochówków zostaną uzgodnione ze Starostą Poznańskim.
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zadanie obrony cywilnej
XIV. pomoc w ratowaniu dóbr
niezbędnych dla przetrwania

zakres działania szefa obrony cywilnej gminy
10) planowanie i zapewnienie ochrony płodów
rolnych i zwierząt gospodarskich oraz
produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i
urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia
zniszczeniem, 13) zapewnienie dostaw wody
pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów
przemysłu spożywczego oraz wody dla
urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do
celów przeciwpożarowych.

zadanie realizowane
stosownie do:
Plan Zarządzania
Kryzysowego
PRK.GCZK -1,2
PRZ – 10,20
Plan Operacyjny
Funkcjonowania Gminy
ZAA-29, 90
ZAN-08, 09, 25,
ZAU-10,14

Podstawa prawna

Protokół dodatkowy do
konwencji genewskich z 12
sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar
międzynarodowych
konfliktów zbrojnych
Genewa, 8 czerwca 1977 r.
(Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175,
załącznik)

Karta realizacji zadań OC
nr 14

Sposoby zabezpieczenia płodów rolnych i pasz
Uprawy polowe w zasadzie będą pozostawione samoczynnemu odkażaniu. Skutki skażeń łagodzone będą odpowiednimi przedsięwzięciami
agrotechnicznymi. W uprawach warzywnych należy wykorzystać do ochrony roślin tunele i przykrycia foliowe. Główny wysiłek należy skierować na ochronę
przed skażeniami płodów rolnych i pasz już zebranych. Zboża i siano w stogach i stertach powinny być przykryte np. słomą nie przeznaczona na paszę, wikliną,
brezentem, folią lub rozdrobniona gliną zmieszaną z drobno pociętą słomą. Wokół stogów wykopuje się rowki odpływowe. Ziarno i pasze treściwe należy
z zasady przechowywać w zamkniętych i uszczelnionych pomieszczeniach. Na okres opadania pyłu promieniotwórczego. Rośliny okopowe oraz niektóre
warzywa przechowuje się w kopcach przykrytych warstwą słomy i suchej ziemi –podobnie jak na okres zimowy. Najlepiej jednak przechowywać
je w piwnicach. Kiszonka znajdująca się w silosach zamkniętych nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Silosy odkryte należy uszczelnić. Skutecznie także
chronią doły wyłożone folią i szczelnie przykryte.
Ochrona dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej i ważnej dokumentacji
Ochrona dóbr kultury polega na wykonaniu prac ewidencyjno-dokumentacyjnych, techniczno-zabezpieczających, oznakowaniu znakami „Konwencji
Haskiej” , a jeśli jest to możliwe także na demontażu i ukryciu lub ewakuacji najbardziej cennych elementów. Ochrona urządzeń użyteczności publicznej polega
na wykonaniu powyższych prac w odniesieniu do urządzeń energetycznych, ciepłowniczych, gazowniczych, wodnokanalizacyjnych itp. Ochrona ważnej
dokumentacji polega na wykonaniu powyższych prac w odniesieniu do dokumentacji szczególnie ważnej ze względu na interes pa ństwa. Powyższe czynności
mają na celu zabezpieczenie i utratę dóbr przed zniszczeniem, a obowiązek ich zabezpieczenia spoczywa na kierownikach jednostek organizacyjnych,
zarządzających lub dysponujących nimi.
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zadanie obrony cywilnej
XV. dodatkowe rodzaje działalności,
niezbędne dla wypełnienia
któregoś z zadań wyżej
wymienionych, w tym
planowanie i prace
organizacyjne
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zakres działania szefa obrony cywilnej gminy

zadanie realizowane
stosownie do:
Plan Zarządzania
Kryzysowego
PRK.GCZK -1,2
PRZ – 20

Podstawa prawna

Protokół dodatkowy do
konwencji genewskich z 12
sierpnia 1949 r., dotyczący
ochrony ofiar
międzynarodowych
Plan Operacyjny
konfliktów zbrojnych
Funkcjonowania Gminy
Genewa, 8 czerwca 1977 r.
(Dz. U. z 1992 r., nr 41, poz. 175,
Karta realizacji zadań OC
załącznik)
nr 15

WNIOSEK OGÓLNY:
Wszystkie zadania Obrony Cywilnej mogą być również realizowane w ramach
prowadzonych działań kryzysowych oraz realizacji przedsięwzięć ogólno obronnych.

II. PROCEDURY POSTĘPOWANIA
1. Procedury związane z podnoszeniem gotowości obronnej znajdują się w planie operacyjnym
funkcjonowania gminy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa
i w czasie wojny - jako karty realizacji zadań dotyczących obrony cywilnej.
Nr KRZO
ZAA 02
ZAA 26
ZAA 40

Nazwa KRZO
Rozpoznawanie, monitorowanie, prowadzenie analiz przebiegu i uwarunkowań kryzysu (w sferze
właściwości organu administracji publicznej) oraz formułowanie oceny zagrożeń dla potrzeb decyzyjnych.
Uruchomienie systemu stałych dyżurów, alarmowania i informowania oraz opcjonalne powołanie zespołów
kryzysowych.
Przeciwdziałanie nastrojom niepewności, paniki, przejawom defetyzmu i żywiołowości poczynań ludności
oraz dywersji polityczno-propagandowej agresora

ZAA 52

Uaktualnienie list osób reklamowanych z urzędu oraz aktualizacja i weryfikacja wniosków reklamacyjnych.

ZAA 81

Przekazanie obiektów infrastruktury technicznej, magazynowej oraz socjalno-bytowej na potrzeby jednostek
organizacyjnych obrony cywilnej

ZAA 84

Zapewnienie wsparcia psychologicznego i posług duchowych ludności poszkodowanej w wyniku działań
zbrojnych

ZAA 87

Wyznaczanie cmentarzy i miejsc pochówku zmarłych i poległych żołnierzy oraz ludności cywilnej zmarłej w
wyniku działań zbrojnych i epidemii

ZAA 98

Realizacja przedsięwzięć organizacyjnych związanych z przygotowaniem rejonów i obiektów dla ewakuacji
ludności

ZAA 99

Dystrybucja wśród ludności „artykułów pierwszej potrzeby”, w tym żywności i środków higieny

ZAA 104

Ewakuacja ludności z rejonów, w których przebywanie zagrażałoby jej zdrowiu lub życiu do przygotowanych
rejonów i obiektów.

ZAC 12

Sprawdzenie stanu technicznego budowli ochronnych i ukryć dla ludności oraz usunięcie stwierdzonych
niedociągnięć

ZAF 01

Utrzymanie ciągłości zaopatrzenia w żywność, paliwa oraz artykuły przemysłowe powszechnego użytku, w
tym środki higieny

ZAF 07

Stałe monitorowanie potrzeb i możliwości ich zaspokojenia w zakresie żywności, paliw i innych artykułów
powszechnego użytku (w tym środków higieny), produktów leczniczych i wyrobów medycznych

ZAF 23

Sporządzenie bilansu potrzeb i możliwości ich zaspokojenia z zasobów krajowych w zakresie żywności,
paliw i innych artykułów powszechnego użytku (w tym środków higieny)

ZAF 36

Rozśrodkowanie rezerw żywności w celu minimalizowania strat od uderzeń powietrznych

ZAF 40

Osiągnięcie pełnej gotowości do wprowadzenia w życie reglamentowanych form zaopatrzenia w żywność,
paliwa oraz środki higieny

ZAF 51

Wprowadzenie reglamentacji wybranego asortymentu żywności

ZAF 60

Wprowadzenie reglamentacji wybranego asortymentu paliw

ZAN 04

Aktualizacja planów ochrony zabytków województw oraz jednostek organizacyjnych kultury, a także
podjęcie przygotowań organizacyjno-administracyjnych niezbędnych do realizacji określonych w nich zadań
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Nr KRZO

Nazwa KRZO

ZAN 08

Zintensyfikowanie wymiany informacji o działaniach podejmowanych w sferze ochrony zabytków

ZAN 09

Realizacja przedsięwzięć związanych ze wzmożoną ochroną fizyczną zabytków, zabezpieczeniem
technicznym, pracami dokumentacyjnymi, ekspertyzami, itp.

ZAN 25
ZAS 21
ZAU 05
ZAU 06
ZAU 07
ZAU 09
ZAU 10
ZAU 14
ZAW 03

Rejestrowanie strat w zasobach dóbr kultury i dziedzictwa narodowego powstałych w wyniku prowadzonych
działań zbrojnych
Realizacja przedsięwzięć zapewniających ochronę, a w razie konieczności również ewakuację
wychowanków, młodzieży szkolnej, nauczycieli oraz pracowników, a także ochronę obiektów, urządzeń i
wyposażenia przed skutkami działań zbrojnych
Podjęcie przygotowań organizacyjnych mających na celu zapewnienie ciągłości zaopatrzenia ludności w
żywność i artykuły rolno-spożywcze w rejonach objętych kryzysem
Realizacja przedsięwzięć w zakresie utrzymania ciągłości zaopatrzenia ludności w żywność i artykuły rolnospożywcze w rejonach objętych kryzysem
Podjęcie przygotowań organizacyjnych do wzmożonej ochrony produktów rolnych i pochodzenia
zwierzęcego, żywności, zwierząt hodowlanych i pasz przed skażeniami i zakażeniami
Dostosowanie do zmienionych warunków i wzmożenie nadzoru weterynaryjnego i fitosanitarnego nad
hodowlą, uprawami, przetwórstwem i dystrybucją produktów rolno-spożywczych
Realizacja przedsięwzięć w zakresie ochrony produktów rolnych i spożywczych przed ewentualnymi
skutkami zastosowania broni masowego rażenia
Podjęcie przygotowań organizacyjnych mających na celu zapewnienie ciągłości zaopatrzenia ludności w
żywność i artykuły rolno-spożywcze w rejonach objętych działaniami zbrojnymi
Realizacja przedsięwzięć związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa socjalnego ludności zamieszkałej na
wsi

ZBA 09

Aktualizacja planów obrony cywilnej

ZBA 10

Przygotowanie i osiągnięcie pełnej gotowości do działania systemu monitoringu radiacyjnego i rozpoznania
chemicznego w ramach krajowego systemu wykrywania zagrożeń i alarmowania ludności o zagrożeniach
uderzeniami z powietrza, skażeniami i zakażeniami

ZBA 17
ZBA 24
ZBA 25

Uruchomienie systemu monitoringu radiacyjnego i rozpoznania chemicznego w ramach krajowego systemu
wykrywania zagrożeń i alarmowania ludności o zagrożeniach uderzeniami z powietrza, skażeniami
i zakażeniami
Informowanie ludności o możliwości dokonania zakupów indywidualnych środków ochrony dróg
oddechowych i skóry oraz o sposobie wykonania przez ludność we własnym zakresie zastępczych środków
ochrony indywidualnej
Prowadzenie działań o charakterze informacyjno-instruktażowym dla ludności w zakresie obrony cywilnej

ZBA 35

Zintensyfikowanie działań prewencyjnych w ramach ochrony przeciwpożarowej, w tym urzędów
administracji publicznej
Przygotowanie zastępczych środków alarmowania u przedsiębiorców nie wyposażonych w urządzenia
typowe
Przygotowanie punktów zabiegów specjalnych

ZBA 39

Częściowe rozwinięcie formacji obrony cywilnej o wyższym stopniu gotowości

ZBA 44

Zapewnienie i utrzymanie porządku publicznego w czasie prowadzenia akcji ratowniczych i ewakuacji
ludności z terenów zagrożonych

ZBA 50

Rozwinięcie i osiągnięcie pełnej gotowości do działania punktów zabiegów specjalnych

ZBA 63

Budowa doraźnych ujęć wody pitnej oraz zbiorników przeciwpożarowych

ZBA 69

Pełne rozwinięcie jednostek organizacyjnych obrony cywilnej

ZBA 75

Podjęcie przedsięwzięć przygotowawczych do przekazania obiektów infrastruktury technicznej, socjalno –
bytowej oraz magazynowej na doraźne potrzeby jednostek organizacyjnych obrony cywilnej.

ZBA 29
ZBA 32
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Nr KRZO
ZBA 77
ZBA 79
ZBD 16
ZBD 21
ZBE 55
ZBH 08
ZBH 09
ZBJ 41

Nazwa KRZO
Doprowadzenie do gotowości techniczno-eksploatacyjnej istniejących budowli ochronnych i ukryć dla
ludności
Opróżnienie pomieszczeń wytypowanych na zastępcze budowle ochronne i doprowadzenie ich do gotowości
techniczno – eksploatacyjnej.
Udzielanie wsparcia logistycznego w zakresie żywności i artykułów rolno-spożywczych Siłom Zbrojnym RP
oraz wojskom sojuszniczym w ramach zadań wsparcia państwa gospodarza
Ochrona zasobów genetycznych i hodowlanych niezbędnych do utrzymania i odtworzenia potencjału
produkcyjnego gospodarki rolno – hodowlanej
Uruchomienie posiadanego potencjału przewozowego i zasobów środków transportowych w celu wykonania
zwiększonych zadań przewozowych z uwzględnieniem potrzeb ewakuacji ludności i mienia z rejonów i stref
zagrożonych
Tworzenie warunków do zapewnienia godziwej egzystencji ludności wymagającej wsparcia ośrodków
pomocy społecznej w czasie wojny
Bieżące analizowanie potrzeb dotyczących kierunków świadczeń socjalnych z uwzględnieniem warunków
czasu wojny
Rozwinięcie całości potencjału służby zdrowia oraz wdrożenie zasad organizacji i funkcjonowania służby
zdrowia w czasie wojny

2. Procedury reagowania kryzysowego, określające sposób postępowania w sytuacjach
kryzysowych - z planu zarządzania kryzysowego gminy - te, które znajdą zastosowanie przy
realizacji zadań obrony cywilnej.
Numer
PRK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Nazwa PRK
PRK GCZK – 1 Monitorowanie zagrożeń
PRK GCZK – 2 Całodobowy obieg informacji
PRK GCZK – 3 Upoważnienia GCZK
PRK GCZK – 4 Sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia
PRK GCZK – 5 Ewakuacja z obszarów zagrożonych
PRK GCZK – 6 Opieka medyczna
PRK GCZK – 7 Pomoc socjalno – bytowa
PRZ – 1 Współdziałanie w realizacji przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej
PRZ – 2 Zdarzenie radiacyjne powodujące zagrożenie publiczne
PRZ – 3 Stan zagrożenia epidemicznego – stan epidemii
PRZ – 4 Skażenie ujęć wody
PRZ – 5 Monitorowanie chorób zakaźnych zwierząt
PRZ – 6 Powódź
PRZ – 7 Poważna awaria przemysłowa
PRZ – 8 Zagrożenia pożarowe i inne miejscowe
PRZ – 9 Zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego
PRZ – 10 Awaryjne zaopatrzenie ludzi w wodę
PRZ – 12 Wprowadzenie świadczeń osobistych i rzeczowych
PRZ – 13 Uruchomienie głównego stanowiska kierowania Burmistrza
PRZ – 14 Informowanie
PRZ – 15 Ostrzeganie
PRZ – 16 Alarmowanie
PRZ – 17 Sposoby postępowania na wypadek zagrożeń i zasady informowania ludności
PRZ – 18 Ewakuacja ludzi z zagrożonego terenu
PRZ – 19 Ewakuacja zwierząt z zagrożonego terenu
PRZ – 20 Organizacja ratownictwa, opieki medycznej i pomocy społecznej oraz psychologicznej
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III. ZAŁĄCZNIKI FUNKCJONALNE
Numer

Nazwa załącznika

1.

Mapa Gminy Mosina

2.

Schemat łączności

3.

Plan Ewakuacji III stopnia
Baza Arcus 2005

4.

IV. INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
Program Baza Arcus 2005 zawiera wszystkie aktualne dane potrzebne do planowania,
podejmowania decyzji i kierowania działaniami ratowniczymi. Program umożliwia bieżące
wskazywanie na mapie występujących zagrożeń, potencjału ratowniczego oraz scenariuszy
działań służb.
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Załącznik Nr 1
do „Szczegółowych zasad opracowania planu
obrony cywilnej gmin"

ZESTAWIENIE ZADAŃ OBRONY CYWILNEJ

3

Kierownik Referatu OŚ

4

Gminny Komendant OSP

5

Dyżurny GCZK

6

Komendant formacji OC

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

W

W

W

W

Wykrywanie i
oznaczanie stref
niebezpiecznych

Służby medyczne

Ratownictwo

W

Odkażanie

3

Walka z pożarami

2

Obsługa środków
zaciemnienia

1

Ewakuacja

Planowanie i organizacja
OC

Kierownik Referatu ZB

Ratowanie dóbr dla
przetrwania

2

Doraźne grzebanie
zmarłych

Burmistrz

Przywrócenie działania
służb

1

Pomoc w strefach
dotkniętych klęskami

Nr karty

Przygotowanie
i organizowanie
schronów

Organ
ralizujący zadanie

Dostarczanie doraźnych
pomieszczeń

Zadanie OC
Służba ostrzegawcza

Lp.

W

W

W
W

W
W

W

W

O

O

W

W

Legenda:
- O -organizacja,
- W - wykonanie,
- K - koordynacja.

Uwaga:
Wszystkie zadania Obrony Cywilnej przekraczające możliwości działania gminy realizowane są na podstawie planu OC powiatu lub województwa.
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