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Zarządzenie Nr……./2014
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
z dnia ………………….
w sprawie: wprowadzenia do użytku planu Zarządzania Kryzysowego Miasta
Gminy Sztum
Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzeniu
kryzysowym tj. Dz. U. z 2013 poz 1166.) w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2013 poz. 594) zarządza
się co następuje:
§1
Wprowadza się do użytku Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego zwany dalej
„Planem”, którego celem jest ustalenie i przygotowanie przedsięwzięć
organizacyjnych i rzeczowych zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia
symptomów lub zagrożeni dla zdrowia i życia oraz środowiska naturalnego, a także
klęski żywiołowej.
§2
Plan zapewnia systemowe, efektywne i skoordynowane współdziałanie pomiędzy
gminami, powiatem, województwem, w przypadku reagowania na zdarzenia
kryzysowe o dużej skali.
§3
Plan jest dokumentem określającym udział w działaniach związanych z sytuacjami
kryzysowymi instytucji, organizacji, służb i obywateli, którzy w codziennej działalności
służbowej i społecznej realizują zadania związane z ochroną ludności, środowiska,
porządku publicznego, dóbr kultury oraz niosącym pomoc społeczną.
§4
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego podlega zatwierdzeniu przez Starostę
Sztumskiego oraz bieżącej aktualizacji, nie rzadziej niż co dwa lata.
§5
Bieżący nadzór nad realizacją postanowień niniejszego Zarządzenia powierzam
Kierownikowi Referatu Organizacyjnemu i Spraw Obywatelskich.
§6
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.
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Wstęp
Do niedawna określenie „skażenie środkami chemicznymi, promieniotwórcze
czy biologiczne" kojarzyło się wyłącznie z okresem wojny i użyciem broni masowego
rażenia. Mało rozpowszechnione były pojęcia związane ze skażeniami w okresie
pokoju, powiązane z masowym uświadomieniem społeczeństwa o możliwości ich
wystąpienia, skutkach, jakie mogą wywołać oraz sposobach zabezpieczenia i ich
likwidacji. Rozwój przemysłu od początku związany był ze wzrostem potencjalnego
zagrożenia związanego z toksycznymi środkami. Skażenia przemysłowe, niosące
wielkie zagrożenie przede wszystkim dla życia i zdrowia ludzi mogą wystąpić na
skutek awarii urządzeń, katastrofy kolejowej, drogowej, powietrznej lub morskiej.
Awarie produkcyjne mogą być też skutkiem oddziaływania czynników zewnętrznych
np. klęsk żywiołowych.
Pożary i powodzie mogą być powodem uszkodzenia obiektów lub urządzeń
przemysłowych. Burze i inne zjawiska atmosferyczne mogą powodować awarie
systemów energetycznych, środków komunikacji, łączności.
Najczęstszą przyczyną występowania katastrof są błędy popełnione przez ludzi.
Do podstawowych czynników wpływających na błędne dzianie człowieka należy
zaliczyć; lekkomyślność, pośpiech, brak odpowiedniej wiedzy i umiejętności
przewidywania,

nieprzestrzeganie

technologii

i

procedur,

niedostateczne

wyposażenie w aparaturę kontrolno-pomiarową oraz brak należytego nadzoru.
„Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Sztum” opracowano celem
zapewnienia społeczeństwu miasta i gminy podstawowych warunków ochrony przed
niebezpieczeństwami związanymi z występowaniem klęsk żywiołowych oraz awarii
technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej.
Ma on za zadanie umożliwić Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum sprawne
kierowanie akcją ratunkową oraz realizację procedur i programów reagowania a
także likwidację skutków wystąpienia klęski żywiołowej.
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RODZAJE ZAGROŻEŃ
powodzie

wichury
huragany
śnieżyce, zawieje
śnieżne

NATURALNE

susze

lawiny błotne
i śniegowe
trzęsienia ziemi

Komunikacyjne
i Transportowe

CYWILIZACYJNE

Pożary

obszarów leśnych
zwartej zabudowy
wsi

Przemysłowe

z emisją do atmosfery lub wyciekiem
toksycznych substancji,
awarii w instalacjach i urządzeniach

Budowlane

wskutek błędów w projektowaniu i
wykonaniu
zaśnieżonych nadmiernie dachów
eksplozji wewnątrz budowli

Epidemiczne

epidemie wśród ludzi
epizootie u zwierząt hodowlanych
zakażenia wód i gleby
epifity upraw

(awarie i katastrofy)

Zamachy
terrorystyczne

z użyciem materiałów wybuchowych
z użyciem środków biologicznych lub
chemicznych
inne

Awarie urządzeń
i instalacji

wodno-kanalizacyjnych
elektroenergetycznych
telekomunikacyjnych

Zakłócenia
porządku
publicznego
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w transporcie lądowym
w transporcie morskim i rzecznym
katastrofy lotnicze

strajki
blokady szlaków komunikacyjnych
manifestacje połączone z ekscesami
ulicznymi

Treść planu odniesiono do:
1. Stanów klęsk żywiołowych będących następstwem:
a/ awarii technicznej-rozumianej jako gwałtowne, nieprzewidziane uszkodzenie
lub zniszczenie obiektu budowlanego, urządzenia technicznego, lub systemu
urządzeń technicznych powodujące przerwę w ich użytkowaniu lub utratę
właściwości,
b/ katastrofy naturalnej-rozumianej jako zdarzenie związane z działaniem sił
natury w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne
wiatry,

intensywne

opady

atmosferyczne,

długotrwałe

występowanie

ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska
lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, masowe
występowanie szkodników, chorób roślin, i zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi
albo też działanie innego żywiołu. Naturalną lub awarią techniczną może być
również zdarzenie wywołane działaniem terrorystycznym.
2. Etapów reagowania kryzysowego:
-

zapobiegania,

-

planowania,

-

reagowania,

-

odbudowy.

W planie zawarte są opisy:
-

charakterystyki miasta i gminy Sztum,

-

potencjalnych zagrożeń rozumianych jako wystąpienie klęski żywiołowej,

-

prognozowane skutki wystąpienia zagrożenia,

-

źródła informacji o zagrożeniach,

-

jakie zadania funkcyjne zostały wyodrębnione,

-

komu została powierzona koordynacja i wykonanie tych zadań,

-

w jaki sposób koordynowana będzie realizacja różnych zadań funkcyjnych,

-

baza sił i środków mogących uczestniczyć w fazie reagowania,

-

schematy łączności przewodowej i bezprzewodowej.
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Plan zarządzania składa się z:
-

planu głównego, który określa sytuacje dla jakich plan jest przewidziany,
organizacji reagowania na obszarze gminy oraz przydziela obowiązki w
zakresie reagowania osobom funkcyjnym ujętym w planie,

-

aneksów funkcyjnych, opisujących obowiązki, zadania i działania operacyjne
należące do danej funkcji oraz określające sposoby wykonania zadań przez
osoby, organizacje odpowiedzialne za przydzielone zakresy reagowania.

I. Opis sytuacji i przyjętych zagrożeń
Ogólna charakterystyka oceny zagrożeń miasta i gminy Sztum
Miasto i Gmina Sztum położona jest w środkowo-wschodniej części województwa
pomorskiego. Miasto Sztum usytuowane jest w centrum gminy i otoczone obszarem
wiejskim gminy. Obszar gminy Sztum od północy graniczy z gminą Malbork, od
wschodu z gminami Stary Targ i Mikołajki Pomorskie, od południa i południowego
zachodu – z gminą Ryjewo, a następnie przez Wisłę z obszarami wiejskimi gmin
Gniew i Pelplin, oraz od północnego Zachodu przez Nogat – z gminą Miłoradz.
Miasto i Gmina Sztum tworzą

gminę miejsko – wiejską należącą do powiatu

sztumskiego. Miasto Sztum położone jest na trasie drogi krajowej nr 55 Nowy Dwór
Gdański – Malbork – Sztum – Kwidzyń – Grudziądz o Stolno, w odległości ok. 14 km
na południe od miasta Malborka i w odległości ok. 22 km na północ od miasta
Kwidzyna. Miasto Malbork i Kwidzyn liczą po ok. 40,o tys. Mieszkańców.
Przedłużeniem drogi krajowej nr 55 w kierunku północnym jest droga wojewódzka nr
502 prowadząca do Stegny i dalej na Mierzeję Wiślaną. Odległość drogowa z miasta
Sztum przez Malbork, Tczew i Pruszcz Gdański do miasta Gdańska, siedziby władz
wojewódzkich i największego miasta aglomeracji gdańskiej, wynosi 68 km. Miasta
Tczew i Malbork znajdują się w zasięgu oddziaływania aglomeracji gdańskiej i
uważane bywają za włączające się w układ osadniczy kształtującej się metropolii
gdańskiej. Miasto Sztum liczy obecnie – ok. 10,2 tys i zajmuje obszar ok. 459 ha.
Natomiast na obszarze gminy o powierzchni 17 647 ha zamieszkuje ok. 8,0 tys.
osób. Łącznie miasto i gmina Sztum liczy 18,2 tys. Na obszarze tym występują 32
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miejscowości o liczbie mieszkańców od 4 do ok. 2,5 tys. osób. Miasto i Gmina Sztum
położone są na Pojezierzu Iławskim, w jego północno – zachodniej części, na styku z
doliną rzeki Wisły i Żuławami Wiślanymi (deltą Wisły). Na obszarze gminy Sztum
znajduje się rozwidlenie rzeki Wisły na dawną Leniwkę i Nogat, ze śluzą w Białej
Górze. Rzeka Nogat ogranicza obszar gminy Sztum od strony północno –
zachodniej. Północno – zachodni fragment obszaru gminy leżący pomiędzy Wisłą i
Nogatem, znajduje się w obrębie Żuław Wiślanych. Położenie obszaru gminy Sztum
na styku Żuław Wiślanych i Pojezierza Iławskiego powoduje, że na obszarze tej
gminy występują różnice klimatyczne. W żuławskiej części gminy, ze względu na
położenie w widłach Wisły i Nogatu, występują części mgły i inwersje, sprzyjające
stagnacji chłodnego powietrza i koncentracji zanieczyszczeń.
Gmina Sztum jest gminą rolniczą o korzystnych warunkach rozwoju gospodarki
żywnościowej, co jest szansą dla przemysłu przetwórczego. W pobliżu funkcjonuje
dużo zakładów o profilu rolniczym „ADM Czernin SA” oraz holenderska firma
„SONAC UŚNICE”. Na terenie gminy występują zakłady przemysłowe : metalowe,
paszowe,

meblowe,

mineralne,

skórzane.

Funkcjonuje

1074

podmiotów

gospodarczych zajmujących się handle, usługami i produkcją. Główne kierunki
gospodarcze i przestrzenne rozwoju miasta i gminy to preferencje dla lokalizacji
przedsięwzięć przemysłowych w zakresie nowych technologii przemysłu rolno –
spożywczego, produkcji materiałów budowlanych, obsługi rolnictwa i inne przyjazne
dla środowiska. Na terenie miasta i gminy Sztum występuje sieć drogowa
ukształtowana została w procesie historycznym. Centralnie przez obszar gminy,
przez przesmyk pomiędzy jeziorami Sztumskim i Barlewickim w centrum miasta
Sztumu, przebiega dawny trakt nadwiślański łączący Malbork, Sztum, Kwidzyn i
Grudziądz – obecnie droga nr 55, która w Malborku łączy się z drogą krajową nr 22
tzw. „berlinką” . Sieć drogowa na terenie miasta i gminy Sztum obejmuje następujące
drogi:
- drogi wojewódzkie łączna długość wynosi około 26 km,
- drogi powiatowe łączna długość wynosi około 45,7 km,
Drogi gminne łączna długość wynosi około 60,63 km.

1. Na terenie miasta i gminy Sztum występuje sieć dróg kołowych
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:

-

droga krajowa od miejscowości Gościszewo do Mątek,

-

droga wojewódzka Sztumskie Pole – Biała Góra, Sztum – Cygusy, Górki –
Pietrzwałd, Sztumska Wieś – Parowy.

-

drogi powiatowe od Sztum – Sztumskie Pole, Sztum – Michorowo, Sztum –
Pietrzwałd, Koniecwałd – Gronajny, Biała Góra – Piekło, Gościszewo – Węgry ,
Sztumskie Pole – Uśnice.

-

Poza tym przez gminę przebiegają drogi powiatowe i drogi gminne.

2. Po drogach przewożone są różnego rodzaju Toksyczne Środki Przemysłowe
(TSP), które między innymi dostarczane są do zakładów na terenie gminy
3. Poza wymienionymi zagrożeniami od TSP należy brać pod uwagę zagrożenia
spowodowane

awariami

w

elektrowniach

jądrowych,

pożarem,

klęskami

żywiołowymi, katastrofy budowlane oraz ataki terroru.
Wszystko to może być przyczyną awarii urządzeń komunalnych, nieprzejezdnością
dróg oraz dezorganizacją życia ludności.
4. W okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny dodatkowo mogą być
brane pod uwagę następujące zagrożenia:
a) opad promieniotwórczy po użyciu broni jądrowej na porty wybrzeża lub duże
aglomeracje miejskie i ważne węzły komunikacyjne (Olsztyn, Toruń, Elbląg,
Trójmiasto itp.),
b) działanie przeciwnika z powietrza lub przy użyciu broni dalekiego zasięgu na
przewidywaną rozbudowę rubieży obronnych na terenie województwa lub
przegrupowujące się wojska po trasach komunikacyjnych oraz rejony
zgrupowania wojsk,
c) działania grup dywersyjno- rozpoznawczych, mających na celu niszczenie
węzłów komunikacyjnych, wiaduktów i mostów, zakładów produkcyjnych,
urządzeń komunalnych oraz siedzib ważniejszych instytucji,
d) działalność grup przestępczych organizujących napady rabunkowe.

II. Siły i środki.
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1. W celu zminimalizowania skutków wymienionych zagrożeń, w czasie działań
ratowniczych użyte zostaną przede wszystkim wszystkie siły i środki etatowych służb
ratowniczych, w tym:
-

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

-

Komendy Powiatowej Policji,

-

Pogotowia Ratunkowego,

Do Akcji Ratunkowej (AR) mogą być włączone siły i środki pomocnicze:
-

Ochotnicza Straż Pożarna,

-

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna,

-

Powiatowy Szpital i inne placówki służby zdrowia.

-

Pogotowie energetyczne

III. Zabezpieczenie ewakuacji ludności.
a) ewakuacja doraźna:
W przypadku ewakuacji doraźnej ludności z zagrożonego terenu gminy,
w ramach świadczeń rzeczowych zabezpieczono około

4000 miejsc

w Zespołach Szkół w Sztumie , w Szkołach Podstawowych w Sztumie
Do przewozu ludzi wykorzystane zostaną autobusy w ramach świadczeń
rzeczowych.
b) W przypadku konieczności ewakuacji mieszkańców miasta i gminy Sztum
w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, ewakuacja odbywać
się będzie według opracowanych planów.
Ewakuację kierował będzie Gminny Zespół ds. Przyjęcia Ludności z Ewakuacji
ze stanowiska Kierowania Szefa OC.
Pod względem medycznym i sanitarnym ewakuację zabezpiecza:
-

Pogotowie Ratunkowe,

-

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
W procesie ewakuacji biorą udział jednostki organizacyjne zapewniające opiekę
medyczną, transport, warunki socjalno- bytowe oraz porządek i bezpieczeństwo.
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Potencjalne zagrożenia mogące wystąpić na terenie Miasta i Gminy Sztum
W grupie klęsk żywiołowych spowodowanych awariami technicznymi;
-

skażenia promieniotwórcze,

-

skażenia toksycznymi środkami przemysłowymi,

-

katastrofy lotnicze, komunikacyjne, budowlane ,

-

awarie sieci komunalnych i infrastruktury.

W grupie klęsk żywiołowych spowodowanych działaniem sił natury;
-

pożary przestrzenne kompleksów leśnych i zwartej zabudowy,

-

następstwa huraganowych wiatrów,

-

zakaźne choroby ludzi,

-

długotrwałe śnieżyce

-

długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur,

-

susze,

-

zakaźne choroby zwierząt,

-

choroby roślin,

-

masowe występowanie szkodników.

Sytuacje nadzwyczajne mogą powodować zdarzenia wywołane działaniem
terrorystycznym, którego skutkiem może być awaria techniczna lub katastrofa
naturalna.

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. Wiąże się
to z niemożnością określenia faktycznej ilości zgonów i chorób powstałych na skutek
opadu radioaktywnego.
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Źródłem skażeń promieniotwórczych na terenie Miasta i Gminy Sztum

mogą być

w ramach zagrożenia ogólnopolskiego awarie elektrowni jądrowych rozmieszczonych
w państwach sąsiadujących z naszym krajem. W odległości 300 km. od granic Polski
pracuje 10 elektrowni jądrowych. Z państw sąsiadujących z Polską tylko Białoruś nie
korzysta z siłowni jądrowych. Najbliżej granic naszej gminy zlokalizowana jest
elektrownia w Ignalinie /Litwa/ 250 km.
Polska nieposiadająca sama elektrowni jądrowych, ma w odległości do około 300 km
od swych granic 10 elektrowni jądrowych /24 bloki - reaktory energetyczne/ o łącznej
mocy zainstalowanej około 16 tys. MW w tym 14 bloków z reaktorami WWER-440.
Poniżej wykaz wszystkich elektrowni:
-

4 bloki elektrowni Bohunice /Słowacja/ w tym 2 bloki starego typu WWER440/230,

-

2 bloki 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 każdy.

W odległości 650 km od naszych granic pracuje 26 elektrowni jądrowych /49 blokówreaktorów energetycznych w tym 7 z reaktorami RBMK/
Bardzo dużym problemem poza elektrowniami jądrowymi są niemniej niebezpieczne
składowiska

materiałów

promieniotwórczych.

Średniej

wielkości

elektrownia

produkuje około 20 ton radioaktywnych odpadów rocznie. Zmagazynowane odpady
tracą swe właściwości przez setki tysięcy lat.
Jedyny czynny polski reaktor „Maria" w Świerku koło Otwocka o projektowej mocy
nominalnej 30 MWt, ze względu na swoje cechy konstrukcyjne oraz niewielki
w porównaniu z reaktorami energetycznymi rdzeń stanowi niewielkie zagrożenie.
Prawdopodobieństwo awarii polegającej na stopieniu rdzenia i uwolnieniu znacznych
ilości substancji promieniotwórczych jest bliskie zeru.
W przypadku awarii elektrowni jądrowej w którymkolwiek sąsiadującym z Polską
państwie istnieje duże prawdopodobieństwo skażenia naszego terytorium a tym
samym obszaru miasta i gminy Sztum. Przy tego typu zagrożeniu obejmującego
najczęściej znaczne obszary kraju prowadzenie akcji ratowniczej będzie spoczywało
na centralnych organach administracji publicznej.
Prawdopodobne skutki wystąpienia awarii siłowni jądrowej to;
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-

zagrożenie dla zdrowia ludzi,

-

radioaktywne skażenie terenu,

-

skażenie produktów żywnościowych i wody,

-

nakazowa ograniczona aktywność społeczeństwa jako wynik prewencji.
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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 transportujących
je. Szacuje się, że w strefie bezpośredniego zagrożenia katastrofą chemiczną
zamieszkuje 3,5-4 mln. ludzi.
Drogami przez miasto i gminę Sztum przewożone są różnego rodzaju Toksyczne
Środki Przemysłowe (TSP), które między innymi dostarczane są do zakładów
znajdujących się w sąsiednich gminach
przewozy:

-

chlor,

amoniak,

dwutlenek

siarki,

kwas

siarkowy,

kwas

chlorosulfonowy, itp. w cysternach. Wyżej wymienione chemikalia stanowią
zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników zakładów używających w procesach
produkcyjnych TSP oraz ludności zamieszkującej tereny przyległe do zakładów
lub wzdłuż tras przewozu toksyków.
Transport drogowy toksycznych środków przemysłowych przez teren gminy odbywa
się w ograniczonych ilościach i pozostaje poza możliwościami jego monitorowania na
szczeblu
z

gminy.

Ewentualne

zdarzenia

komunikacyjne

połączone

rozszczelnieniem się zbiorników i wynaczynieniem się toksycznych środków

przemysłowych mogą powodować zagrożenie dla ograniczonej ilości mieszkańców
oraz większej dla środowiska naturalnego.
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

-

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,
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-

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.

Katastrofy komunikacyjne i awarie.
Katastrofy lotnicze.
Nad terenem miasta i gminy Sztum istnieje teoretyczna możliwość katastrofy lotniczej
w zasięgu działania lotnictwa wojskowego.
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.

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 ruchu.
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.
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1. Po drogach przewożone są różnego rodzaju Toksyczne Środki Przemysłowe
(TSP), które między innymi dostarczane są do zakładów w gminach sąsiednich

w

tym:
–

-

przewozy:

chlor,

amoniak,

dwutlenek siarki,

kwas siarkowy,

kwas

chlorosulfonowy, itp. w cysternach pojemności około 48 ton.
Wyżej wymienione chemikalia stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników
używających

zakładów

w

procesach

produkcyjnych

TSP

oraz

ludności

zamieszkującej tereny przyległe do zakładów lub wzdłuż tras przewozu materiałów
toksycznych.
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.

Katastrofy budowlane.
Należy liczyć się z coraz większą częstotliwością występowania katastrof
budowlanych.

Część

budynków

mieszkalnych,

wybudowanych

w

latach

międzywojennych jest w znacznym stopniu wyeksploatowana. Jedną z przyczyn
niszczenia budynków jest wilgoć, która na skutek braku izolacji poziomych powoduje
korozję

materiałów

budowlanych.

Inną

przyczyną

niszczenia

budowli

jest

przeciążenie konstrukcyjne połączone z nierównomiernym ich osiadaniem. Według
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 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, powodzi, śnieżyc i rozległych awarii sieci ciepłowniczej i wodociągowej w
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wyniku, których dochodzi do zalania podpiwniczeń budynków i osłabienia ich
konstrukcji. Częstą przyczyną rozległych zniszczeń o charakterze katastrofy
budowlanej są zdarzenia związane z wybuchem gazu jako następstwo zaniedbań
bądź awarii instalacji gazowych. Z reguły zniszczeniu ulega mieszkanie, w którym
nastąpił bezpośredni wybuch oraz część lokali sąsiadujących. Jest jednak pewien
odsetek tego typu awarii gdzie następuje trwałe naruszenie konstrukcji budynku i 100
% lokatorów musi być ewakuowanych.
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.

Awarie sieci komunalnych.
a/ energetyczne:
w wyniku działania sił atmosferycznych uszkodzeniu mogą ulec linie średniego
napięcia zasilające miasto i gminę. Również w tym przypadku może mieć miejsce akt
terroryzmu.
b/ wodno – kanalizacyjne:
możliwe wystąpienie awarii lub celowego uszkodzenia ujęć wody. Do podstawowego
zadania w razie wystąpienia awarii realizowanego na szczeblu gminy będzie
prowadzenie dowozu wody pitnej.

Zagrożenia epidemiologiczne
Na terenie miasta i gminy zagrożenia epidemiologiczne mogą pochodzić z
następujących źródeł;
-

spożycie zakażonej żywności,

-

rozwijać się w określonych przedziałach czasowych jako następstwo między
innymi warunków atmosferycznych,

-

choroby zakaźne ludzi lub zwierząt,

-

w sytuacji powodziowej w wyniku wystąpienia rzek lub długotrwałych opadów
atmosferycznych

szczególnie

w

rejonach

o

indywidualnych ujęć wody,
-

jako skutek ataku bioterorystycznego.

Wyróżniamy dwa rodzaje rozprzestrzeniania się epidemii;
-

źródło punktowe /żywność , ujęcia wody/,
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dużej

ilość

szamb

i

-

poprzez kontakty osobiste.

W pierwszym przypadku występuje nagle i w bardzo krótkim czasie może objąć
znaczną grupę osób. W drugim przypadku postępuje wolniej ale jest znacznie
trudniejsza do opanowania z względu na utrudnioną identyfikację źródła.
W pierwszym przypadku źródłem może być np. zakażona żywność i obejmować
w szczególności grupy osób korzystających ze zbiorowych punktów żywienia.
Możliwości

powstania

na

szerszą

skalę

zagrożeń

epidemiologicznych

i rozprzestrzeniania się tą metodą należy upatrywać w punktach tj. stołówki
w szkołach i przedszkolach, restauracje, punkty typu fast-food,

zbiorowego

żywienia, stołówki na obozach, zimowiskach i koloniach.
Możliwość powstawania zagrożeń epidemiologicznych na terenie gminy może być
związane z turystyką mieszkańców do egzotycznych krajów. Do podstawowych
chorób zakaźnych związanych z turystyką do krajów zwiększonego ryzyka możemy
zaliczyć dżumę, żółtą febrę, cholerę.
Inną chorobą zakaźną, która może stwarzać zagrożenie epidemiologiczne jest ospa
prawdziwa. W związku z tym, że od 1980 r. ospa prawdziwa nie występuje
w populacji ludzkiej stwarza sytuację powszechnej wrażliwości na tę chorobę.
Wysoka zaraźliwość tej choroby przy braku dostatecznych zapasów szczepionki
może doprowadzić do epidemii na szeroką skalę.
W obecnej sytuacji wystąpienie tej choroby należy wiązać z aktami bioterroryzmu
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,

-

określenie zasad zachowania z jednoczesnym ograniczeniem przebywania
w zagrożonym rejonie,

Celem ochrony ludności przed powyższymi zagrożeniami należy:
-

w miejscach dużej styczności mieszkańców naszej gminy z obcokrajowcami
z wymienionych regionów prowadzić obserwacje profilaktyczne przez organy
sanitarno-epidemiologiczne.

-

w ramach szkolenia ludności zapoznać z zasadami ochrony.

Do podstawowych zadań miasta i gminy należeć będzie:
na wniosek Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
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- wydzielenie z jednostek organizacyjnych służby zdrowia podległych lub
działających,na terenie miasta i gminy pojazdów sanitarnych łatwych do dezynfekcji z
przeznaczeniem do przewozu chorych lub podejrzanych o choroby szczególnie
niebezpieczne,
- wydzielenie i przygotowanie obiektów wskazanych przez PIS mogących służyć do
celów obserwacyjnych lub izolacji chorych na choroby zakaźne szczególnie
niebezpieczne przy masowych zachorowaniach.
W przypadku zagrożeń epidemiologicznych będących następstwem zalania terenów
w wyniku wystąpienia wody z rzeki Wisły, bądź ulewnych długotrwałych opadów
atmosferycznych do zadań miast i gminy należeć będzie;
a/ w czasie stanu powodziowego;
-

przekazanie

do

Gminnego

Centrum

Zarządzania

Kryzysowego

oraz

Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej informacji o zalanych
terenach,
-

zaewidencjonowanie potencjalnie zagrożonych posesji,

-

zaewidencjonowanie potencjalnie zagrożonych ujęć wody,

-

prowadzenie ewidencji i badanie dowożonej wody,

-

doprowadzenie informacji o konieczności używania do celów spożywczych
tylko wody przegotowanej.

b/ po opadnięciu wód:
- wskazanie komunalnych i indywidualnych ujęć wody do badania przez PSS-E,
- nakazanie czyszczenia i dezynfekcji studni ich właścicielom lub użytkownikom
z rejonów uznanych za zagrożone,
- doprowadzenie informacji o przydatności wody do celów spożywczych.

Zagrożenia epizootyczne.
Na terenie miasta i gminy

prowadzona jest ograniczona działalność w zakresie

produkcji zwierzęcej. Występuje jedna duża hodowla trzody chlewnej oraz mniejsze
hodowle krów mlecznych w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
W przypadku wystąpienia chorób zakaźnych na masową skalę u zwierząt
i

konieczności

prowadzenia

ubojów

sanitarnych

realizowanych przez miasto i gminy należy zaliczyć;
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do

podstawowych

zadań

-wyznaczenie miejsca na grzebowisko i utylizację padłych lub zgładzonych zwierząt,
-zabezpieczenie terenu grzebowiska poprzez ogrodzenie terenu i umieszczenie tablic
informacyjnych zakazujących wstępu na teren grzebowiska osobom postronnym,
-zabezpieczenie grzebowiska w ciężki sprzęt do kopania dołów,
-zabezpieczenie grzebowiska w środki do spalania padłych lub zgładzonych zwierząt,
-wyposażenie pracowników grzebowiska w specjalną odzież ochronną, buty
gumowe, rękawice, nakrycia głowy, maski, środki do mycia i odkażania,
-wyznaczenie i oznakowanie na terenie gminy dróg dojazdowych do grzybowiska,
-zabezpieczeniu odpowiednich środków transportu do przewozu padłych lub
zgładzonych zwierząt z okręgu zapowietrzonego lub zagrożonego,
-zapewnieniu na czas trwania przewozu właściwego oznakowania środków
transportu poprzez umieszczenie napisów lub nalepek; „Zwierzęta z okręgu
zapowietrzonego", "Zwierzęta z okręgu zagrożonego",
-zabezpieczeniu dróg transportu zwierząt na bazie sił Policji,
-zapewnieniu prawidłowego i czytelnego oznakowania okręgu zapowietrzonego
i zagrożonego poprzez umieszczenie na drogach odpowiednich tablic informacyjnych
-ograniczeniu do niezbędnego minimum ruchu pieszego i kołowego w okręgu
zapowietrzonym i zagrożonym,
-zapewnieniu mat dezynfekcyjnych na drogach,
-kontrola i egzekwowanie zarządzeń wojewody w sprawie zwalczania chorób
zaraźliwych i zakaźnych u zwierząt.
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PROCEDURA DZIAŁANIA W PRZYPADKU ZAGROŻENIA NIEBEZPIECZNĄ
CHOROBĄ ZAKAŹNĄ LUB AKTEM BIOTERRORYZMU
PRZYPADEK CHOROBY
ZAKAŹNEJ

BIOTERRORYZM
/np. podłożony proszek w korespondencji/

Lekarz Pierwszego Kontaktu
Szpital
Pogotowie Ratunkowe

Starosta
Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Powiatowy Inspektor Sanitarny

Policja, PSP

SZPITAL
WOJEWODA
Centrum Zarządzania
Kryzysowego Wojewody

Wojewódzki Inspektor Sanitarny

KW POLICJI, KW PSP

GŁÓWNY INSPEKTOR SANITARNY

PZH
lub inny instytut
naukowo-badawczy

SZEF OC KRAJU

Krajowe Centrum Koordynacji
Ratownictwa i Ochrony Ludności
Komenda Główna Policji
GIS MSWiA

MINISTER ZDROWIA

MINISTER SPRAW
WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI

KOMITET RADY MINISTRÓW DS.
ZARZĄDZANIA W SYTUACJACH
KRYZYSOWYCH
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Pożary.
a/ obszary leśne:
w granicach miasta i gminy

b/ zwarta zabudowa:
może wystąpić zagrożenie w budynkach, w których występują palne elementy
konstrukcyjne. Należą do nich budynki wybudowane ponad 50 lat temu.
W

przypadku

powstania

pożarów

przestrzennych

prognozowane

są

następujące skutki;
-

zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi,

-

zagrożenie utraty mienia,

-

zagrożenie dla środowiska,

-

zniszczenia sieci energetycznych ,

-

paraliż komunikacyjny,

-

zadymienie

-

niekorzystne oddziaływanie tego czynnika na zdrowie mieszkańców.

Powstanie pożaru przestrzennego tego kompleksu niesie szczególne zagrożenie.
Do podstawowych zadań realizowanych na szczeblu miasta i gminny będzie;
-ostrzeganie i alarmowanie,
-organizacja i prowadzenie ewakuacji ludzi, zwierząt i mienia,
-zabezpieczenie miejsc tymczasowego zakwaterowania,
-zabezpieczenie w podstawowe środki do przetrwania ewakuowanej ludności,
-monitorowanie wpływu pożaru na środowisko.
Zagrożenie pożarowe gminy Sztum wynika z występowania na jej terenie wielu
kompleksów leśnych, i z charakteru zwartej zabudowy zawierającej łatwopalne
elementy. Występuje ono szczególnie w rejonach, gdzie zagęszczenie budynków w
tym drewnianych jest największe. Dotyczy to takich miejscowości jak : Biała Góra ,
Uśnice , Nowa Wieś oraz budynki po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
Największe zagrożenie pożarowe występuje w zakładach, które stosują w dużych
ilościach materiały niebezpiecznie pożarowo, w składach opałów, stacjach
benzynowych dotyczy to miejscowości Górki, Sztumskie Pole i Sztum.
Przez teren gminy przebiega linia przesyłowa gazu ziemnego, która w przypadku
rozszczelnienia będzie powodować zagrożenie pożarowe i wybuchowe. Takie
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zagrożenie występuje również w budynkach w których używa się gaz ziemny jaki i
butlowy. Zagrożenie pożarowe jest realne w lasach, szczególnie podczas długich
okresów upałów i okresem bez deszczu. Na terenie Sztumskiej Gminy lasy głownie
to; bory sosnowe z domieszką brzozy, buka i dębu. W ostatnim okresie na glebach
słabych rolnicy założyli plantacje leśne np. Nowa Wieś. Pożary mogą wystąpić także
w Zakładach Pracy w których używane są lakiery, farby i rozpuszczalniki dotyczy to
warsztatów mechanicznych.

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne
Zmieniający się klimat na obszarze Europy zachodniej i środkowej powoduje
powstawanie zjawisk charakterystycznych do tej pory dla obszarów występowania
monsunów. Zwiększa się częstotliwość takich zjawisk atmosferycznych jak
huraganowe wiatry i katastrofalne ulewy. Coraz częściej skutki gwałtownych zjawisk
atmosferycznych odczuwalne są na terytorium naszego kraju.
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.
Do podstawowych zadań realizowanych na szczeblu miasta i gminy będzie;
-ostrzeganie przed nadejściem gwałtownych zjawisk atmosferycznych,
-prowadzenie ewakuacji z obiektów po katastrofach budowlanych lub nią
zagrożonych,
-zabezpieczenie poszkodowanej ludności tymczasowych miejsc zakwaterowania
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-zabezpieczenie poszkodowanej ludności podstawowych

warunków socjalno-

bytowych,
-zapewnienie dostaw artykułów spożywczych ludności odciętej w wyniku śnieżyc,
-udrożnienie ciągów komunikacyjnych,
-usunięcie powalonych lub zagrażających drzew,
-przywrócenie sprawności sieci energetycznej,
-wypompowywanie wody z zalanych mieszkań,
-dozór w zakresie sanitarno-epidemiologicznym.
Na terenie gminy podtopienia lub powodzie mogą powstać w dolinach rzek :
- rzeka Wisła,
- rzeka Nogat,
- rzeka Struga Postolińska,
- Rów Biały
- jezioro Dąbrówka.
Zagrożone powodzią są następujące miejscowości:
- rzeka Wisła , miejscowość Piekło,
- rzeka Nogat , miejscowość Piekło , Uśnice,
-rzeka Postolińska Struga miejscowość Postolin, Nowa Wieś.
W skutek zniszczenia zapory czołowej na śluzie Biała Góra mogą powstać
zniszczenia spowodowane falą czołową o wysokości około 8 metrów co spowoduje
powodzie w miejscowości przy rzece Nogat.
Wezbraniowe – spowodowane topnieniem pokrywy śnieżnej jednocześnie przy
opadach deszczu zwiększa się wielkość wezbraniowa. Pojawiają się na wszystkich
ciekach wodnych oraz wód spływowych np. wieś Postolin i Nowa Wieś.
Zatorowe mogą powstać na rzece Postolińska Struga w wyniku tworzenia się
zatorów lodowych po okresowym ociepleniu.
Opadowe spowodowane intensywnymi opadami deszczu ( podtopienia upraw
rolnych).
Zagrożenie powodziowe występuje corocznie w czasie wiosennych roztopów na
przełomie miesiąca marca i kwietnia oraz tzw. Wyżówki na przełomie czerwca i lipca.
Jego wielkość uzależniona jest od stanu wody w rzekach, stopnia zlodowacenia rzek,
grubości pokrywy śnieżnej, intensywności opadów oraz warunków atmosferycznych
( gwałtowne ocieplenie i topnienie śniegów ).
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Naruszenie porządku publicznego o znacznych rozmiarach i skutkach.
Z uwagi na możliwość niezadowolenia społeczeństwa z różnych powodów należy
liczyć się z protestami oraz okupacją obiektów użyteczności publicznej, publicznego
tym urzędów samorządowych. Działać tu mogą grupy społeczne związane
z określoną opcją polityczną lub tłum społeczeństwa działający spontanicznie
publicznego związku z zaszłą sytuacją. Mogą również nastąpić ekscesy chuligańskie
subkultur młodzieżowych, grup zwalczających się np. pseudokibiców. Zdarzenia
mogą mieć miejsce również podczas zgromadzeń publicznych, w czasie spotkań
sportowych, imprez artystycznych oraz wieców. Zakłócenia porządku publicznego
mogą występować na terenie miasta i gminy w bardzo ograniczonej skali i małej
intensywności. Ze względu na charakter mogą one dotyczyć różnych grup
zawodowych. Mają one z reguły podłoże ekonomiczne.
Do zakłócenia porządku publicznego może dochodzić zazwyczaj w pobliżu urzędów,
szkół, bądź na drogach przebiegających przez gminę.
Skutkami zakłócenia porządku publicznego na masową skalę mogą być;
- straty materialne,
-paraliż instytucji publicznych,
-określona ilość poszkodowanych,
-zakłócenia komunikacyjne.
Do podstawowych zadań realizowanych na szczeblu miasta i gminy należy;
-zabezpieczenie objazdów,
-zabezpieczenie obiektów użyteczności publicznej

Akty terroru.
Obserwowany w ostatnim czasie wzrost przestępczości oraz powstawanie
zorganizowanych grup przestępczych, łatwość dostępu do broni i materiałów
wybuchowych powoduje wzrost aktów przemocy w naszym kraju.
Sytuacja międzynarodowa również jest niestabilna i może sprzyjać aktom terroru na
terenie

naszego

zewnętrzne.
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kraju

organizowanym

i

przeprowadzanym

przez

czynniki

Tereny miasta i gminy Sztum mogą być dotknięte tymi zjawiskami w bardzo
ograniczonej skali i polegającymi na;
-

zdetonowaniu ładunków w miejscach publicznych t.j.; obiekty komunikacyjne,
obiekty handlowe, szkoły, obiekty administracji lokalnej,

-

realnej groźby zdetonowania ładunku wybuchowego

-

przekazaniu fałszywych informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego
w obiekcie użyteczności publicznej tj. szkole, obiekcie administracji, punktach
handlowych

powodujące

konieczność

przeprowadzenia

prewencyjnej

ewakuacji osób tam pracujących, pacjentów i w znacznym stopniu
dezorganizującej pracę instytucji.
-

skażeniu

ujęć

wody

oraz

zatruciu

wodociągów

lub

żywności

wysokotoksycznymi substancjami chemicznymi.
-

przesyłaniu korespondencji, paczek z toksycznymi substancjami, zarazkami
bądź ładunkami wybuchowymi.

W ostatnim czasie zgodnie z opinią niektórych specjalistów akty terroru swój
główny ciężar będą przenosić w kierunku zagrożenia z użyciem broni
biologicznej. Ten typ zagrożenia terrorystycznego uwidocznił się szczególnie
w ostatnim okresie. Głównie dotyczy to terytorium Stanów Zjednoczonych
i państw aktywnie zwalczających terroryzm /Izrael, Wielka Brytania, Francja/, ale
zagrożenie może dosięgnąć każde państwo w tym również Polskę jako członka
NATO i sojusznika w/w państw.
Broń biologiczna /BB/ jest to techniczne urządzenie, przeznaczone do niszczenia
lub obezwładniania siły żywej przeciwnika/wojska, zaplecza cywilnego/, zwierząt
hodowlanych i ważnych gospodarczo upraw roślinnych za pomocą bojowych
środków biologicznych /BSB/.
Bojowe Środki Biologiczne są to;
-

chorobotwórcze dla człowieka, zwierząt lub roślin mikroorganizmy/wirusy,
riketsje, bakterie, tkankowce/

-

trujące produkty przemiany bakterii /toksyny/ niektórych mikroorganizmów

-

zwierzęta-szkodniki sanitarne /rezerwuary, przenosiciele zarazków/ lub
gospodarcze

-

syntetyczne substancje o charakterze antyhormonów, herbicydów itp.
przeznaczone do stosowania w różnych rodzajach broni.

Podstawowe sposoby uderzenia bronią biologiczną.
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W związku z współczesnymi poglądami na mechanizm dziania BB uważa się,
że podstawowe sposoby uderzenia bronią biologiczną /w tym dokonywanie
aktów terroru/ mogą być następujące;
-

drogą wprowadzenia BSB do powietrza/aerozol biologiczny/,

-

drogą wodno-żywnościową,

-

drogą bezpośrednich i pośrednich kontaktów,

-

drogą transmisyjną,

-

kombinowanymi drogami i środkami.

Sytuacje

stanowiące

epidemiologiczne

oznaki

ukrytego

ataku

bioterorystycznego;
1.Duża liczba niewyjaśnionych zachorowań, zespołów chorobowych lub zgonów w
zbliżonym czasie o podobnym obrazie klinicznym, dotyczących w szczególności
występowania zmian w/na skórze lub błonach śluzowych, objawów uszkodzenia
układu nerwowego, układu oddechowego, przewodu pokarmowego lub uszkodzeń
wieloukładowych.
2.Pojawienie się niezwykłych chorób wśród ludzi.
3. Nagły nieoczekiwany wzrost zachorowalności.
4.Zaobserwowane nieskuteczne leczenie w rutynowej terapii występujących
powszechnie chorób.
5.Nawet pojedynczy przypadek choroby spowodowany egzotycznym czynnikiem,
u osoby, która nie opuszczała Polski w ostatnim okresie,
6.Wystąpienie

zachorowań

w

nietypowym

dla

nich

sezonie

i

terenie

geograficznym.
7.Wystąpienie licznych nietypowych dla danego czynnika zakaźnego objawów
chorobowych.
8.Podobne genetycznie typy czynników etiologicznych wyizolowanych z różnych
odległych w czasie i terminie źródeł.
9. Niezwykły, atypowy czynnik zakaźny genetycznie zmodyfikowany lub uzyskany
z nieczynnych źródeł.
10.Niewyjaśniony wzrost zachorowań na chorobę endemiczną.
11. Wystąpienie jednoczasowe zachorowań na podobne choroby w ogniskach
niepołączonych terytorialnie w kraju lub za granicą.
12.Nietypowy sposób transmisji chorób /aerozol, woda, żywność/.
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Prawdopodobne bojowe środki biologiczne mogące być użyte w aktach
terroru.

Rodzaj BSB
Bakterie
Toksyna
Wirus

Riketsja

Grzybek

Nazwa choroby
Dżuma, cholera
wąglik, nosacizna
melioidoza, bruceloza
tularemia, choroba Weila
botulizm
grypa, papuzica
WEE, EEE
Denga, żółta febra
ospa
dur plamisty
GPGS
gorączka
tsutsugamushi
kokeidiodoza
nokardioza

Patogeny, które mogą mieć zastosowanie we współczesnej broni biologicznej

Patogen

Główne zalety

Główne wady

Patogeny replikowalne
laseczka wąglika
(wąglik)

duża zakaźność i śmiertelność

umiarkowana transmisja wśród
ludzi

pałeczka dżumy
(dżuma)

duża śmiertelność i zaraźliwość
w postaci płucnej, możliwość
skrytego ataku drogą rozsiewu
zakażonych pcheł

niepełna wrażliwość populacji na
bakterię

pałeczka tularemii
(tularemia)

wyjątkowo duża zakaźność, trudna
diagnostyka

stosunkowo mała śmiertelność

pałeczki
Salmonella

łatwość i niskie koszty pozyskania
patogenu, łatwa dystrybucja

mała śmiertelność, łatwa
identyfikacja patogenu

filowirusy
duża śmiertelność i dynamika
(wirusowe gorączki epidemii (wyjątkowa zakaźność
krwotoczne)
i zaraźliwość)
wirus ospy
prawdziwej ospa
prawdziwa

obecnie duża śmiertelność, wysoka
zakaźność i zaraźliwość

trudności w uzyskaniu wirusa

trudności w uzyskaniu wirusa,
specyficzny wygląd chorych

Patogeny niereplikowalne
rycyna

dość duża śmiertelność, możliwość
masowej produkcji (jest
pozostałością po produkcji paliwa
roślinnego)

konieczność uzyskania dużych
stężeń aerozolowych
(umiarkowana toksyczność)

botulina

duże zapasy na świecie, bardzo
wysoka toksyczność

dość charakterystyczne objawy
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Wnioski z oceny zagrożenia.
Z oceny zagrożenia Miasta i Gminy Sztum wynika, że do gatunkowo najcięższych
zagrożeń należy zaliczyć;
-

pożary przestrzenne kompleksów leśnych,

-

katastrofy lotnicze,

-

masowe zagrożenie epidemiologiczne,

-

bioterroryzm,

-

zagrożenie radiacyjne.

Natomiast zagrożenia o zwiększonym prawdopodobieństwie wystąpienia, ale
o zmniejszonym ciężarze gatunkowym to;
-

huraganowe wiatry,

-

długotrwałe śnieżyce,

-

długotrwałe susze,

-

rozległe awarie sieci wodociągowych,

-

masowe choroby zakaźne wśród zwierząt,

-

długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur,

-

choroby zakaźne roślin i masowe występowanie szkodników.
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IV. Koncepcja reagowania kryzysowego
Założenia

Dla potrzeb działań w fazie reagowania kryzysowego przyjęto następujące
założenia;
-

obszar miasta i gminy objęty jest systemem wykrywania i alarmowania,

-

społeczeństwo posiada minimum niezbędnej wiedzy w zakresie sposobów
zachowania się w przypadku wystąpienia zagrożenia,

-

dyżur w stałej gotowości pełniony jest całodobowo przez miasto i gminę
centrum zarządzania,

-

członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania posiadają wiedzę i niezbędne
wyposażenie do działań w fazie reagowania,

-

zachowana jest ciągłość współdziałania między Burmistrzem Miasta i Gminy
Sztum , a Starostą Powiatu Sztumskiego ,

-

działania podjęte przez Burmistrza Miasta i Gminy mogą liczyć na wsparcie
Wojewody Pomorskiego , Starostwa Powiatowego.

Zakres reagowania kryzysowego
W przypadku wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia na terenie miasta i gminy
będą realizowane podstawowe zadania związane z ochroną ludności, a główny
wysiłek skupiony będzie na:
-ostrzeganiu i alarmowaniu,
-informowaniu o rodzaju zagrożenia i zasadach zachowania się ludności,
- bezpośrednim udziale sił i środków gminy w akcji ratunkowej,
- prowadzeniu ewakuacji z zagrożonych rejonów,
-zapewnieniu ewakuowanym pomocy medycznej i socjalnej głównie w zakresie
zakwaterowania, wyżywienia i zaopatrzenia w wodę,
- ochrony pozostawionego mienia ewakuowanej ludności,
-

pomocy w odtworzeniu działania podstawowych systemów dla przetrwania
ludności,

- zabezpieczenie dróg ewakuacji i objazdu.
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W przypadku gdy rozległość i intensywność wystąpienia klęski żywiołowej, bądź
nadzwyczajnego zagrożenia przekracza możliwości podjęcia skutecznego działania
przez administrację miasta i gminy Szum, Burmistrz Gminy występuje do Starosty
Powiatu Sztumskiego

o wsparcie w działaniach ratowniczych i likwidacji skutków

wystąpienia klęski żywiołowej bądź nadzwyczajnego zagrożenia.
Współdziałanie z sąsiednimi gminami.
Celem

zapewnienia

wspólnego

przeciwdziałania

zagrożeniom

w

przypadku

powstania sytuacji kryzysowych Burmistrz miasta i gminy podejmuje przedsięwzięcia
współdziałania z sąsiednimi gminami w obszarach dotyczących głównie:
-

wzajemnego informowania o sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla
sąsiadujących gmin,

-

organizacji

łączności,

ostrzegania

oraz

współdziałania

w

przypadku

prowadzenia wspólnych działań zarządzania kryzysowego,
-

wymiany informacji o podjętych działaniach w fazie reagowania,

-

wymiany informacji o siłach i środkach możliwych do wydzielenia w celu
wsparcia działań prowadzonych przez sąsiadujące gminy,

-

możliwości pomocy w ewakuacji ludności i wykorzystaniu bazy danej gminy,

-

możliwości pozyskania specjalistów, specjalistycznych maszyn i środków
transportu.
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ADRESY I WYKAZY TELEFONÓW NIEZBĘDNE DO POWIADAMIANIA
W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

L.P.

JEDNOSTKA

MIEJSCE/ADRES

TELEFON

1

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
Wydział Zarządzania Kryzysowego

Gdańsk ul. Okopowa 21/27

058 30 77 322
0 58 30 15 435
987

2

Starosta Sztumski
Centrum
Zarządzania Kryzysowego

Sztum, ul. Mickiewicz 31

3

Urząd Gminy Stary Dzierzgoń

4

Urząd Miasta Dzierzgoń

5

Urząd Gminy Mikołajki Pomorski

Mikołajki Pomorskie ul.
Dzierzgońska 2

55 640 43 57

Urząd Gminy Stary Targ

Stary Targ ul. Świerczewskiego

055 640 50 50

055 267 74 20

Stary Dzierzgoń 71

055 276 14 81

Dzierzgoń ul. Plac Wolności

055 276 25 01

6
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Źródła informacji
Źródłami informacji o zagrożeniach i potrzebie podjęcia działań reagowania
kryzysowego mogą być;
1. Służby dyżurne PSP, Policji, dyspozytorzy Pogotowia Ratunkowego, służba
zdrowia.
2. Informacje i ostrzeżenia przekazane przez Wojewódzkie, Powiatowe - Centra
Zarządzania Kryzysowego.
3. Informacje i sygnały o zagrożeniu przekazane przez sąsiednie gminy.
4. Każda osoba, która zaobserwowała /posiadła wiadomość/ o zagrożeniu.
5. Media.
6. Służby komunalne.
7. Laboratoria.
8. Służby i lecznice weterynaryjne.
9. Dyspozytorzy zakładów pracy.
10. Pracownicy monitoringu i ochrony, którym powierzono dozór
11. Służby dyżurne jednostek wojskowych.
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. Uruchamianie Gminnego Systemu Reagowania.

Gminne Centrum
Zarządzania Kryzysowego
tel. całodobowy 055 640 63 03
tel.fax.055 640 63 00
Informacja o zdarzeniu
Zdarzenie jednostkowe

analiza zdarzenia

Zdarzenie masowe

Powiadomienie Służb Ratowniczych
Powiadomienie Służb Ratowniczych;
/PSP, Policja, Pogotowie Ratunkowe
/w zależności od rodzaju zdarzenia/

Powiadomienie Burmistrza

Powołanie Gminnego Zespołu Zarządzania
Analiza zagrożenia i wypracowanie decyzji

Prowadzenie Działań Ratowniczych

Po otrzymaniu sygnału o wystąpieniu klęski żywiołowej bądź nadzwyczajnego
zagrożenia Burmistrz dokonuje wstępnej analizy i podejmuje decyzję o podjęciu
pracy przez Miejsko - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w trybie
natychmiastowym oraz uruchomieniu Gminnego Planu Reagowania.
Polecenie uruchomienia „Planu ..." i powołania „Zespołu" przekazuje Szefowi
Zespołu, który przy pomocy Miejsko - Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego
powiadamia członków oraz ustala czas i miejsce posiedzenia Zespołu.
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Powiadamianie członków grup roboczych „Zespołu" odbywa się;
1/ w czasie godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy - telefonicznie przez wewnętrzną
centralę. Zadanie to jest realizowane przez Szefa Zespołu a w razie jego
nieobecności przez Z-cę Szefa Zespołu
2/ po godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy - powiadomienie następuje wszelkimi
dostępnymi środkami łączności z uruchomieniem akcji kurierskiej włącznie.

Realizacja reagowania kryzysowego
W oparciu o dyspozycje art. 8 i art. 9 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski
żywiołowej /Dz.U. Nr 62 poz 558 z 2002 r.;/ organem odpowiedzialnym za
organizowanie i kierowanie reagowaniem kryzysowym jest Burmistrz.
W oparciu o art. 12 ustawy o stanie klęski żywiołowej Burmistrz kieruje działaniami
zarządzania kryzysowego przy pomocy Zespołu, którego pracami kieruje Szef
Zespołu.
Szef Zespołu podejmuje przedsięwzięcia w zakresie koordynacji działań reagowania
kryzysowego prowadzonych przez;
-

służby ratownicze,

-

samodzielne stanowiska Urzędu Gminy,

-

pomoc społeczną,

-

organizacje charytatywne i użyteczności społecznej,

-

wolontariuszy,

-

siły ratownicze,

-

ekspertów i specjalistów.

Miejsko - Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego pełni funkcję doradczą
Burmistrza

w zakresie wypracowania strategii działania i decyzji oraz realizuje

zatwierdzone przedsięwzięcia poprzez grupę Operacji i Organizacji Działań. Jest
koordynatorem działań ratowniczych na terenie miasta i gminy i ściśle współpracuje z
instytucjami

wiodącymi

/usuwającymi

skutki

zagrożeń/

jak

i

instytucjami

wspierającymi /pomocniczymi/. Współdziałanie z innymi instytucjami i służbami
polega na:
- lokalizacji źródeł zagrożeń, ich likwidacji i usuwania skutków,
- monitorowania, alarmowania ludności i jej ewakuacji,
- koordynowanie działań ratowniczych.
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Współdziałanie to dotyczy przede wszystkim:
-przygotowania projektów rozwiązań prawnych regulujących zarządzanie działaniami
sytuacjach kryzysowych,
-pełnienie funkcji koordynatora działań,
-administracyjnego, logistycznego i operacyjnego wsparcia działań antykryzysowych,
-wnioskowania o „stan klęski żywiołowej” lub „stan wyjątkowy” na administrowanym
terenie,
-rozwiązywania problemów wymagających decyzji na szczeblu miasta i gminy,
-koordynowania działań na administrowanym terenie działaniami podległych
jednostkach,
-pozyskiwania dodatkowych środków,
-zapewnienia wsparcia działań posiadanymi zasobami z terenu miasta i gminy,
-pełnienie funkcji źródła informacji, analiz i prognoz,
-nadzoru nad szacowaniem strat i szkód powstałych działaniami wyniku sytuacji
kryzysowej.

Realizacja działań Zespołu Reagowania Kryzysowego działaniami w
fazie zapobiegania.
Zespół Reagowania Kryzysowego winien kierować się zasadą, iż lepiej jest
zabezpieczać niż usuwać skutki przyszłych katastrof. W swoich działaniach Zespół w
tej fazie wykonuje:
1. Wykorzystuje doradztwo szczebla wojewódzkiego i powiatowego.
2. Jest inicjatorem różnych form szkolenia ludności
3. Wspólnie z mediami lokalnymi, propaguje zasady zabezpieczania się przed
różnego rodzaju zagrożeniami, szczególnie występującymi na własnym
terenie.
4. Inicjuje przestrzeganie prawa istniejącego oraz tworzy prawo lokalne
zmierzające do poprawy bezpieczeństwa obywateli zamieszkałych na
obszarze
i

działania

zagospodarowania
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Zespołu

/egzekwowanie

przestrzennego,

przepisów

drogowych,

budowlanych

przeciwpożarowych,

sanitarnych

oraz

przewozu

i

składowania

niebezpiecznych

środków

chemicznych i innych/.
5. Składa propozycje do budżetu na dany rok w celu zabezpieczenia środków
finansowych

na

działalność

bieżącą

oraz

rezerwę,

na

doraźną

i

natychmiastową pomoc dla ofiar katastrof /kwatery, wyżywienie, leki itp./ oraz
usuwania ich skutków /np. opłaty za świadczenia osobiste rzeczowe/.
6. Buduje

zasady

partnerstwa

z

siłami

ratowniczymi

i

organizacjami

pozarządowymi do wspólnych działań na wypadek zagrożeń /Straż Pożarna,
Policja, służba zdrowia, służby techniczne .
7. Prowadzi systematyczne spotkania sowich członków, przedstawicieli służb
ratowniczych oraz specjalistów – przedstawicieli z wytypowanych jednostek
organizacyjnych, na obszarze swojego działania, działaniami celu omawiania
aktualnej sytuacji /analizy zagrożeń/, jak również możliwości zapobiegania ich
skutkom.
8. Działaniami celu ograniczenia ewentualnych skutków katastrof lub innych
zagrożeń

podejmuje

inicjatywę

działań

inwestycyjnych

przez

władze

samorządowe, dotyczące: budowli ochronnych, urządzeń specjalnych do
likwidacji skażeń, systemów zabezpieczenia ujęć wody i przekaźników energii,
systemów wykrywania i alarmowania itp.
9. Doposaża w sprzęt służby ratownicze z dotacji lub środków własnych.
10. Utrzymuje kontakty z sąsiednimi samorządami mające na celu wymianę
informacji oraz wzajemną pomoc w czasie zagrożeń.
11. Utrzymuje stałą łączność z siłami ratowniczymi oraz jednostkami nadrzędnymi
i podległymi w celu szybkiej wymiany informacji.

Realizacja działań Zespołu Reagowania Kryzysowego
działaniami w fazie przygotowania.
W swoich działaniach Zespół w tej fazie wykonuje:
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1. Działania na rzecz powiększenia zasobów sił i środków niezbędnych do
efektywnego reagowania.
2. Wpływa na utrzymanie i zwiększenie przez podległe jednostki i siły ratownicze,
odpowiednich materiałów i sprzętu, niezbędnych do usuwania skutków
zagrożeń.
3. Pozyskiwanie do współpracy organizacji ochotniczych, charytatywnych,
wolontariatu oraz lokalnej społeczności w celu rozłożenia ciężaru niesienia
pomocy w sytuacji kryzysowej na własnym terenie.
4. Uczestnictwo w opracowaniu dokumentacji i planów reagowania w przypadku
katastrof lub innych zagrożeń.
5. W ramach opracowań planistycznych ustala obowiązki różnych organizacji i sił
na czas katastrofy. Określa strukturę kierowania, podległości i współdziałania,
jak również zasoby sił i środków przeznaczonych lub możliwych do
wykorzystania. Ustala zasady ochrony ludności i ich mienia w czasie katastrof.
6. Egzekwuje sprawność działania systemu powiadamiania i alarmowania.
7. Ustala zasady ewakuacji ludności z zagrożonego terenu /plan ewakuacji/ we
współpracy z organizatorem przyjęć ewakuowanych.
8. Aby zapewnić ciągłość kierowania, ustala dla osób funkcyjnych Zespołu co
najmniej 3 – osobowe zastępstwa w pełnieniu obowiązków.
9. Na fazę reagowania, ustala dla grup ratowniczych zadania zbliżone do tych,
jakie wykonują na co dzień zawodowo lub ochotniczo.
10. W ramach ćwiczeń i szkoleń sprawdzanie łączności i powiadamianie ze
służbami reagowania kryzysowego oraz członkami grup roboczych.

Realizacja działań Zespołu Reagowania Kryzysowego działaniami w
fazie reagowania.
W swoich działaniach Zespół w tej fazie wykonuje:
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1. Dostarczenie pomocy poszkodowanym i ograniczenie wtórnych zniszczeń
i strat.
2. W ramach reagowania na katastrofę Zespół wprowadza następujące etapy
postępowania:
a/ ostrzeganie na terenie miasta i gminy
Kierowanie działaniami reagowania na miejscu zdarzenia realizowane będzie przez
przedstawiciela kompetentnej służby lub osoby funkcyjnej zgodnie z przydziałem
Główne zadania ciążące na administracji miasta i gminy będą realizowane poprzez
członków grupy operacji i organizacji

Realizacja działań odtwarzania.
Odtwarzanie jest wczesnym etapem odbudowy. Działania realizowane w tym etapie
skoncentrowane są na przywróceniu funkcjonowania systemów i urządzeń
niezbędnych do życia. Działania te, prowadzone będą równolegle z działaniami
reagowania i mają charakter krótkookresowy.
Odtwarzanie obejmuje;
-

ocenę szkód,

-

pomoc finansową,

-

pomoc rzeczową,.

-

zapewnienie

poszkodowanej

ludności

podstawowych

warunków

do

przetrwania.

Zadania wspólne uczestników reagowania kryzysowego
1/ wzajemna wymiana informacji o zagrożeniach i podjętych działaniach
2/ bieżąca znajomość ilości i rodzaju podległych lub nadzorowanych sił
biorących udział
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w operacji reagowania kryzysowego, stanie realizacji operacji reagowania
3/ bieżące utrzymywanie łączności z podległymi bądź nadzorowanymi siłami
4/ bieżące i terminowe przesyłanie meldunków do Miejsko-Gminnego Centrum
Reagowania.

Siły i środki osób fizycznych i prawnych z którymi podpisano porozumienia w
sprawie wykorzystania posiadanego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczej
1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 Koparko spycharka szt.1
 Ciągnik szt.3
 Samochód asenizycyjny Manszt.1
 Autobus szt.4
2.

Usługi TRANS-WOD-KAN P.H.N.B Eugeniusz Miklewicz Ryjewo ul. Na Skarpie
 Ładowarka LIEPHERR 564 - 1 szt.
 Koparko –Ładowarka CAT – 444 E – 1 szt.
 Ładowarka Stalowa Wola Ł-34 – 1 szt.
 Koparka DOSSAN DX 210 – 1 szt.
 Samochody ciężarowe samowyładowcze SCANIA – 3 szt.
 Ciągnik z przed. Napędem – 2 szt. + przyczepy 2 szt.

3. Żwirownia i Piaskownia Eugeniusz Miklewicz Ryjewo
4. Usługi Transportowe Jacek Lubiński Sztum
 Autobusy -2 szt. po 17 miejsc siedzących
5. Przewozy Autokarowe Mieczysław Falkowski Sztum
 Autokary – 5 szt. po 56 miejsc siedzących
 Autobus – 1 szt. 36 miejsc siedzących
6. Baza noclegowa i żywnościowa po przygotowaniu
 Baza noclegowa po byłej Szkole Podstawowej w Piekle - 150 miejsc
noclegowych
 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sztumie - 600 miejsc noclegowych
 Gimnazjum Nr 1 w Sztumie - 500 miejsc noclegowych + kuchnia
 Zespół Szkół w Sztumie – 1000 miejsc noclegowych
 Zespół Szkół w Barlewiczkach – 1000 miejsc noclegowych
 Zespół Szkół w Czerninie – 600 miejsc noclegowych
 Zespół Szkół w Gościszewie – 200 miejsc noclegowych
 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi – 100 miejsc noclegowych
7. Baza zaopatrzenia żywnościowego
 Porozumienie w sprawie dostarczania produktów żywnościowych do miejsc
dotkniętych klęską lub punktów żywienia
 Sklep spożywczo - przemysłowy Roman Rutkowski Sztum,
 Sklep spożywczo –przemysłowy Grażyna Ostrowska w Sztumie
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 Sklep spożywczo – przemysłowy Stanisław Remlein w Sztumie
 Hurtownia Spożywcza „U Stacha” Stanisław Remlein Sztum
 Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8 – porozumienie
w sprawie dostarczenia posiłków do miejsc dotkniętych klęską
8. Zabezpieczenie medyczne
 Realizowane w oparciu o Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej
9. Jednostki OSP z terenu gminy:
Pięć pojazdów gaśniczych
10. Jednostki formacji OC
 Kompania ratownictwa ogólnego
 Drużyna wykrywania i alarmowania
11. Zabezpieczenie porządku publicznego i bezpieczeństwa
 Realizowane w oparciu o Komendę Powiatową Policji w Sztumie

Zadania osoby funkcyjnej Miasta i Gminy Sztum

stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony środowiska
W zakresie zagadnień ogólnoobronnych
1)
współdziałają z organami administracji publicznej, przedsiębiorcami oraz
kierownikami innych jednostek organizacyjnych w realizacji zadań obronnych
mających na celu zapewnienie optymalnych warunków do ich realizacji i
obejmującymi:
a) wymianę doświadczeń i informacji dotyczących planowania i realizacji zadań
obronnych,
b)
uzgadnianie
działań
dotyczących
planowania
i
realizacji
zadań
obronnych realizowanych na tym samym szczeblu decyzyjnym,
c) inicjowanie i podejmowanie współpracy o charakterze regionalnym,
d) integrowanie wysiłków i współpracę w zakresie wykorzystania bazy materiałowej
usługowej i szkoleniowej;
2) współuczestniczą w realizacji zadań dotyczących:
a) zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych,
b) wsparcia państwa gospodarza HNS (Host Nation Support) udzielanego siłom
sojuszniczym - stacjonującym lub przemieszczającym się na obszarze województwa
w czasie pokoju, zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny,
c) zabezpieczenia sił i środków niezbędnych do zapewnienia procesu koordynacji i
kierowania działaniami o charakterze obronnym w warunkach wprowadzenia na
terenie województwa jednego z ustawowych stanów nadzwyczajnych
3) współdziałają w aktualizacji:
a)
planów operacyjnych i obronnych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i
gminnego stosownie
do
wytycznych właściwych organów administracji
rządowej i samorządowej,
b)
dokumentacji dotyczącej osiągania wyższych stanów gotowości obronnej
państwa,
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c)
szczegółowych planów zapewniających realizację - w procesie osiągania
wyższych stanów gotowości obronnej
państwa zadań operacyjnych
przewidzianych do realizacji
w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa,
d)
pozostałych planów i dokumentów mających wpływ na realizację zadań
obronnych
w czasie pokoju, podczas osiągania wyższych stanów gotowości
obronnej państwa oraz
w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i czasie wojny;
4) realizują ustalone przedsięwzięcia w zakresie:
a)
przygotowania warunków
do funkcjonowania na Głównym Stanowisku
Kierowania
w stałej siedzibie i Głównym Stanowisku Kierowania w zapasowym
miejscu pracy,
b) szkolenia obronnego.

W zakresie zagadnień gospodarczo - obronnych:
1)
współuczestniczą w opracowaniu i aktualizacji "Programów Mobilizacji
Gospodarki" oraz "Programów Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych";
2) współdziałają w zakresie:
a)
planowania przedsięwzięć inwestycyjnych służących ochronie załóg
pracowniczych i ludności przed skutkami oddziaływania czynników rażenia,
b)
organizowania i tworzenia systemów ostrzegania i powiadamiania o
zagrożeniach oraz usuwania ich skutków;
3)
uzgadniają z Wojewodą potrzeby obronności w planach rozwoju
województwa.

W zakresie ochrony ludności:
1) współdziałają z jednostkami organizacyjnymi na obszarze województwa w
zakresie: a) planowania i pozyskiwania zasobów (w optymalnym asortymencie)
niezbędnych do zabezpieczenia działań ratowniczych i działań antykryzysowych
realizowanych w
skali
województwa
pomorskiego
oraz na potrzeby
wynikające z zapotrzebowania centralnego,
b) planowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie ludności możliwości
przetrwania w sytuacjach zagrożeń;
2)
współdziałają z organami administracji publicznej, przedsiębiorcami oraz
kierownikami innych jednostek organizacyjnych przy opracowaniu i aktualizowaniu
planów obrony cywilnej, planów reagowania kryzysowego, planów postępowania
awaryjnego oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i działania Obrony
Cywilnej;
3)
uzgadniają z Wojewodą wymogi w zakresie stosowania przepisów obrony
cywilnej dla projektowanych
miejscowych
planów
zagospodarowania
przestrzennego,
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, projektowanych inwestycji.
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W zakresie zabezpieczenia potrzeb sił zbrojnych oraz
zabezpieczenia funkcji państwa gospodarza (HNS):
1) podejmują przygotowania organizacyjne do uzupełniania sił zbrojnych zasobami
ludzkimi w ramach świadczeń osobistych, a także przedsięwzięcia organizacyjnoadministracyjne dotyczące przygotowania środków transportowych, maszyn i
urządzeń przewidzianych do przekazania na rzecz sił zbrojnych - w ramach
świadczeń rzeczowych;
2) udostępniają siłom zbrojnym potrzebne informacje, mapy oraz dokumentacją
analityczną;
3) podejmują przedsięwzięcia związane z przygotowaniem wybranych
elementów infrastruktury województwa do funkcjonowania w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny - uwzględniając
potrzeby formułowane przez siły zbrojne dotyczące w szczególności:
a) budowy przejść, przepraw przez przeszkody wodne,
b) dojazdów do przewidywanych rejonów koncentracji wojsk,
c) przewozów żołnierzy i sprzętu,
d) uwzględniania aspektów obronnych w planach i programach zagospodarowania
przestrzennego;
4) podejmują przedsięwzięcia w zakresie HNS w czasie przemieszczania lub pobytu
na obszarze województwa wojsk sojuszniczych, a w szczególności w zakresie:
a) udostępniania terenów i nieruchomości na czasowe rozmieszczenie
wojsk sojuszniczych oraz magazynowanie uzbrojenia, urządzeń i środków
materiałowych w ramach tzw. zakwaterowania przejściowego,
b)
stwarzania możliwości wykorzystania obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej,
c)
zapewnienia ochrony przeciwpożarowej i kontroli przestrzegania przez
sojuszników przepisów o ochronie środowiska,
d)
organizowania usług polegających na dostawie mediów (wody, ogrzewania,
gazu, energii elektrycznej),
e) organizowania usług w zakresie czystości i właściwych warunków sanitarnych,
f) udostępniania możliwości korzystania z niektórych urządzeń infrastrukturalnych;

Przedsięwzięcia i czynności w zakresie planowania
i realizacji zadań obronnych.
1) polityki informacyjnej:
a) ustalają priorytety w zakresie przekazywania informacji i decyzji,
b)
ustalają procedury przekazywania informacji i decyzji na potrzeby realizacji
zadań obronnych,
c) gromadzą, analizują i przechowują informacje dotyczące obronności,
d)
tworzą systemy organizacyjne i techniczne na potrzeby informowania,
ostrzegania i powiadamiania o zdarzeniach i podjętych decyzjach dotyczących spraw
obronnych,
e) współdziałają z Wojewodą w zakresie wykorzystania prasy, radia i telewizji w
razie wystąpienia zdarzeń warunkujących wprowadzenie jednego z ustawowych
stanów nadzwyczajnych,
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f)
publikują i przekazują zarządzenia porządkowe w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego w razie wprowadzenia jednego z
ustawowych stanów nadzwyczajnych,
g) opracowują i przekazują do rozpowszechnienia informacje na temat sytuacji
kryzysowych, które dotyczyć będą osób niepełnosprawnych, dzieci i cudzoziemców,
h) koordynują przygotowania oraz uzgadniają z kierownictwem mediów zasady
przekazywania opinii publicznej prewencyjno-szkoleniowych bloków informacyjnych,
i) propagują humanitarne idee w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności;

Polityki kadrowej, funkcjonowania i organizowania pracy
Urzędu:
a)
koordynują
politykę
kadrową
w
zakresie
obsady
stanowisk
służbowych zapewniających przygotowanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu
kierowania,
b)
planują i zapewniają na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i czas wojny odpowiednią obsadę kadrową Urzędu oraz kierowniczą kadrę
jednostek organizacyjnych nadzorowanych i pozarządowych,
c)
zawiadamiają wojskowych komendantów uzupełnień o pracownikach
podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej, którzy:
posiadają nadany: przydział mobilizacyjny, pracowniczy przydział mobilizacyjny
lub przydział organizacyjno-mobilizacyjny,
- zostali przeznaczeni do wykonania świadczeń na rzecz obrony, których
świadczeniobiorcą są Siły Zbrojne RP,
są poborowymi i dotychczas nie stawali do kwalifikacji wojskowej jeżeli w danym roku
kalendarzowym kończą co najmniej dwadzieścia lat życia;
d) prowadzą sprawy związane z:
reklamowaniem żołnierzy rezerwy od obowiązku pełnienia czynnej
służby
wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
nadawaniem przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji Obrony
Cywilnej,
e) przygotowują na okres zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa
państwa, w tym w razie wystąpienia działań terrorystycznych, a także na czas wojny
Główne Stanowiska Kierowania obejmujące w szczególności przedsięwzięcia
w zakresie:
- opracowania dokumentacji związanej z przemieszczeniem i zapewnieniem
warunków funkcjonowania na Głównym Stanowisku Kierowania w zapasowym
miejscu pracy,
- organizacji ochrony budynków Głównych Stanowisk Kierowania w stałej siedzibie
i zapasowym miejscu pracy,
wyposażenia budynków Głównego Stanowiska Kierowania w stałej siedzibie
i zapasowym miejscu pracy w sprzęt i środki łączności, niezależne źródła energii
elektrycznej, niezbędne urządzenia techniczne oraz środki do pracy i odpoczynku,
- przygotowania ukryć,
- zaopatrzenia logistycznego Głównych Stanowisk Kierowania w stałej siedzibie
i zapasowym miejscu pracy, w tym: zorganizowania żywienia i zaopatrywania w
artykuły codziennego użytku, zabezpieczenia medycznego, transportu obsługi
technicznej pojazdów i urządzeń technicznych oraz zaopatrywania w materiały pędne
i smary,
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- przygotowania sił i środków do rozwinięcia i odtwarzania systemu łączności oraz
prowadzenia akcji ratunkowych;
g) zaspokajają potrzeby dotyczące funkcjonowania obronnych systemów łączności,
w szczególności na stanowiskach kierowania poprzez:
- precyzowanie potrzeb w zakresie łączności,
wytypowanie osób odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie, zarządzanie
i eksploatację obronnych systemów łączności,
- wykonywanie inwestycji;
h) współdziałają z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego Urzędu w zakresie potrzeb, planowania,
organizowania i realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemów
łączności stanowisk kierowania,
i) nadzorują sprawy z zakresu organizacji i funkcjonowania służby Stałego Dyżuru na
Głównym Stanowisku Kierowania w stałej siedzibie i zapasowym miejscu pracy,
j) organizują na terenie Urzędu formacje obrony cywilnej oraz jej wyposażenie,
a także szkolenie,
k) organizują ewakuację pracowników Urzędu w sytuacjach zagrożeń,
1) nadzorują przedsięwzięcia dotyczące aktualizacji planów realizacji zadań
obronnych i obrony cywilnej Urzędu jako zakładu pracy, a w szczególności
w zakresie:
aktualizacji ewidencji osób zatrudnionych w Urzędzie podlegających
powszechnemu obowiązkowi służby wojskowej,
- organizowania szkolenia obronnego kadry kierowniczej Urzędu,
bieżącej aktualizacji systemu powiadamiania kadry kierowniczej Urzędu na okres
zewnętrznego i wewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, w tym w razie
wystąpienia działań terrorystycznych, a także na czas wojny;
3) wydawania aktów normatywno-prawnych:
a) wydają akty normatywno-prawne zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa publicznego,
b) podpisują umowy i porozumienia, w tym umowy wynikające z pełnienia funkcji
państwa gospodarza (HNS),

W zakresie spraw obronnych:
a) opracowują i aktualizują dokumentację obronną w szczególności dotyczącą:
zakresów działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju,
- planowania operacyjnego na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w
czasie wojny,
- regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny,
- stałego dyżuru,
- warunków funkcjonowania na Głównym Stanowisku Kierowania w stałej siedzibie i
zapasowym miejscu pracy;
b) planują zadania obronne związane z osiąganiem wyższych stanów gotowości
obronnej państwa,
c) nadzorują wykonywanie przez podległe jednostki organizacyjne zadań obronnych
w tym dostaw, usług i innych świadczeń na rzecz sił zbrojnych,
d)
planują i przeznaczają rzeczy ruchome i inne przedmioty świadczeń na
wyposażenie jednostek przewidzianych do militaryzacji i jednostek zmilitaryzowanych
na wniosek kierowników tych jednostek,
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e) przedstawiają propozycje do wniosku Wojewody w zakresie uznania obiektów za
szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności znajdujących się we właściwości
jednostek organów samorządu terytorialnego,
f) realizują zadania wynikające ze współpracy cywilno-wojskowej oraz
z obowiązków państwa gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych,
g) planują i koordynują w jednostkach ochrony zdrowia przygotowania do działania
na w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czas wojny, w
tym zabezpieczenie potrzeb medycznych dla Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych,
h) uczestniczą w opracowywaniu i aktualizacji Wojewódzkiego Programu Mobilizacji
Gospodarki,
i) planują, organizują i realizują szkolenie obronne,
j)
planują, organizują i prowadzą kontrole w zakresie wykonywania zadań
obronnych
odpowiednio do zakresu swojej właściwości rzeczowej i finansowej;

W zakresie obrony cywilnej:
a) dokonują oceny stanu przygotowań obrony cywilnej,
b) opracowują i opiniują plany obrony cywilnej,
c) opracowują i uzgadniają plany działania formacji OC,
d) organizują i koordynują szkolenia oraz ćwiczenia obrony cywilnej,
e) organizują szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej,
f) przygotowują i zapewniają działania systemu wykrywania i alarmowania oraz
systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach,
g) tworzą i przygotowują do działania jednostki organizacyjne obrony cywilnej,
h) przygotowują i organizują ewakuację ludności na wypadek powstania masowego
zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze,
i) planują i zapewniają środki transportowe, warunki bytowe oraz pomoc
przedmedyczną, medyczną i społeczną dla ewakuowanej ludności,
j) planują i zapewniają ochronę płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz
produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek
zagrożenia zniszczeniem,
k) planują i zapewniają ochronę oraz ewakuację dóbr kultury i innego mienia na
wypadek zagrożenia zniszczeniem,
1)
wyznaczaj ą zakłady opieki zdrowotnej zobowiązane do udzielania pomocy
medycznej
poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz
nadzorują przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy,
m) zapewniają dostawy wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu
spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów
przeciwpożarowych,
n) zaopatrują organy i formacje obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także
zapewniają odpowiednie warunki przechowywania, konserwacji, eksploatacji,
remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania,
o) integrują siły obrony cywilnej oraz inne służby, w tym sanitarno-epidemiologiczne,
i społeczne organizacje ratownicze do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji
skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska,
p) opiniują projekty aktów prawa miejscowego dotyczące obrony cywilnej i mające
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wpływ na realizację zadań obrony cywilnej,
q) inicjuj ą działalność naukowo-badawczą i standaryzacyjną dotyczącą obrony
cywilnej,
r) współpracują z terenowymi organami administracji wojskowej,
s) zapewniają warunki do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej,
t) opiniują wnioski w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest
odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej,
u) opracowują informacje dotyczące realizowanych zadań,
v) współpracują z pełnomocnikiem wojewody do spraw ratownictwa medycznego
i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym
realizowanych zadań,
w) kontrolują przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia
działań ratowniczych,
x) ustalają wykaz instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek
organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich
terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć
w zakresie obrony cywilnej,
y) organizują i prowadzą szkolenia ratowników odbywających zasadniczą służbę
w obronie cywilnej,
z) przygotowują i zapewniają niezbędne siły do doraźnej pomocy w grzebaniu
zmarłych;

W zakresie zdarzeń warunkujących wprowadzenie stanu
klęski żywiołowej:
a)opracowują i aktualizują plany reagowania kryzysowego na wypadek zagrożeń
noszących znamiona klęski żywiołowej,
b) opracowują roczne plany zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych,
c) zabezpieczają warunki ciągłego funkcjonowania Centrum Zarządzania
Kryzysowego,
d)wdrażają i zabezpieczają ciągłość współdziałania wszystkich jednostek
administracji samorządowej, organizacji pozarządowych i społecznych, w warunkach
wystąpienia zdarzeń warunkujących wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na
administrowanym terenie,
e) monitorują stan bezpieczeństwa na administrowanym terenie, dyspozycyjność
i gotowość sił i środków ratowniczych oraz wspomagających działania ratownicze,
f) planują przedsięwzięcia z zakresu: monitorowania, zapobiegania, likwidacji
zagrożeń
i usuwania ich skutków oraz określają zakres, formy i tryb realizacji
tych funkcji,g) wdrażają, weryfikują i aktualizują bazę danych niezbędną do
zabezpieczenia procesu
koordynacji działań, realizowanych w warunkach wystąpienia zdarzeń warunkujących
wprowadzenie stanu klęski żywiołowej,
h) opracowują
materiały
analityczno-sprawozdawcze
z
zakresu
przygotowania,
organizacji i realizacji przedsięwzięć w warunkach wystąpienia zdarzeń
warunkujących wprowadzenie stanu klęski żywiołowej,
i)
współdziałają z administracją zespoloną i niezespoloną w zakresie oceny
zagrożeń
oraz technologii i taktyki działań realizowanych w warunkach wystąpienia zdarzeń
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warunkujących wprowadzenie stanu klęski żywiołowej,
j) sprawują merytoryczny nadzór w zakresie przygotowania do realizacji zadań
w warunkach wystąpienia zdarzeń warunkujących wprowadzenie stanu klęski
żywiołowej, w jednostkach i komórkach organizacyjnych administracji samorządowej
oraz administracji zespolonej i niezespolonej na zasadach określonych w ustawach,
k) wdrażają i utrzymują w gotowości systemy techniczno-informatyczne
wspomagające
proces podejmowania decyzji, monitorowania zagrożeń oraz powiadamiania
i alarmowania ludności,
Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej
- zarządza zasobami straży pożarnej oraz kieruje jej działaniami, uzgadnia potrzeby
planistyczne z kierownikiem zarządzania kryzysowego
Komendant Policji
- zarządza zasobami Policji oraz kieruje jej działaniami w zakresie kontroli ruchu
drogowego oraz egzekwowania przestrzennego porządku publicznego.
- uzgadnia potrzeby planistyczne z kierownikiem centrum zarządzania kryzysowego
Koordynator służb medycznych i ochrony zdrowia
- koordynuje wykorzystanie zasobów oraz personelu służb medycznych i ochrony
zdrowia w celu zapewnienia pomocy medycznej ofiarom katastrofy
- współpracuje z szefami zakładów medycznych, szpitali służb ochrony zdrowia
w celu przygotowania odpowiednich planów i zapewnienia ich praktycznej
przydatności.
- współdziała z przedstawicielami komend straży pożarnej i policji w celu
skoordynowania planu kryzysowego.
- uzgadnia potrzeby planistyczne z kierownikiem centrum zarządzania kryzysowego.
Szef gminnych służb technicznych
- zarządza zasobami gminnymi służb technicznych oraz kieruje ich działaniami
- współpracuje z dostawcami energii elektrycznej w sprawach wyłączeń
i przywrócenia dostaw.
- współpracuje z kontrahentami z państwowego i prywatnego sektora w celu ich
wykorzystania w działaniach służb gminnych
- uzgadnia potrzeby planistyczne z kierownikiem centrum zarządzania kryzysowego.
Koordynator pomocy społecznej
- wybiera budynki nadające się do wykorzystania do pomocy społecznej.
- organizuje zaopatrzenie w ludności w żywność, wodę, ubrania artykuły pierwszej
pomocy
- opracowuje schemat działań pomocy społecznej
- uzgadnia potrzeby planistyczne z kierownikiem centrum zarządzania kryzysowego.
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Załącznik Nr 1. do Planu zarządzania Kryzysowego Miasta i Gminy Sztum
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego
1.Szef Zespołu – Burmistrza Miasta i Gminy Sztum
……………………………………………………………………….
2.Zastępca szefa zespołu – Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej
………………………………………………………………………
3. Grupy robocze o charakterze stałym:
1 – grupa robocza planowania cywilnego w składzie:
a/ Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy – kierownik grupy
…………………………………………………………………..
b/ Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
………………………………………………………………….
c/ Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
…………………………………………………………………..
d/ Kierownik Referatu Inwestycji Planowania Przestrzennego i Gospodarki
Nieruchomościami
…………………………………………………………………...
2- Grupa monitorowania, prognoz i analiz w składzie:
a/ Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Spraw Obywatelskich
…………………………………………………………………….
b/Inspektor ds. ochrony środowiska – zastępca kierownika referatu GKiSO
…………………………………………………………………….
c/ Specjalista ds. aktywizacji obszarów wiejskich i infrastruktury technicznej
referatu GKiSO
……………………………………………………………………
4. Grupy robocze o charakterze czasowym,
1/ Grupa operacji i organizacji działań w składzie:
a/ Komendant Straży Miejskiej – kierownik grupy
…………………………………………………………………….
b/ Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Sztumie
…………………………………………………………………….
c/ Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Sztumie
……………………………………………………………………….
d/ Dyrektor Miejsko Gminnego Zespołu Oświaty w Sztumie
……………………………………………………………………….
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2/ Grupy zabezpieczenia logistycznego w składzie:
a/ Sekretarz Miasta i Gminy w Sztumie
………………………………………………………………..
b/ Skarbnik Miasta i Gminy w Sztumie
………………………………………………………………..
c/ Inspektor ds. Inwestycji i Rozwoju
………………………………………………………………..
3/ Grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno – bytowej w składzie :
a/ Przedstawiciel opieki zdrowotnej
………………………………………………………………….
b/ Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
…………………………………………………………………..
Skład GZZK w zależności od potrzeb może być uzupełniony innymi specjalistami
lub przedstawicielami organizacji publicznych lub społecznych decyzją szefa
zespołu.
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