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1. Zadania w zakresie monitorowania zagrożeń
Odpowiedzialny za prowadzenie monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

POSTĘPOWANIE STANDARDOWE – BEZ WZGLĘDU NA RODZAJ ZAGROŻENIA
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ w KRAPKOWICACH
KOMENDA POWIATOWA POLICJI w KRAPKOWICACH
ŚLĄSKI ODDZIAŁSTRAŻY GRANICZNEJ W Raciborzu
INSTYTUT METEOROLOGII i GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ODDZIAŁ we Wrocławiu
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. ZAKŁAD LINII
KOLEJOWYCH w Opolu
TAURON DYSTRYBUCJA S.A. – ODDZIAŁY w OPOLU
POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE –
POŁUDNIE S.A.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
PRZEDSIĘBIORSTWA ODPOWIEDZIALNE ZA DOSTAWĘ
I DYSTRYBUCJĘ WODY i ENERGII CIEPLNEJ

Całodobowy –
poprzez służbę
dyżurną/dyżur.

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI i URZĄDZEŃ
WODNYCH w Opolu, Oddział Terenowy w Krapkowicach
REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ
w Wrocławiu i Gliwicach
NADLEŚNICTWO STRZELCE OP./PRÓSZKÓW

Doraźny – na czas
występowania
zagrożenia.

Każdy podmiot zgodnie
z kompetencjami
i obowiązującym
zakresem zadań
odpowiednio:
 raporty dobowe,
 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty,
ostrzeżenia, w tym
na własnych
stronach
internetowych www.
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Każdy podmiot zgodnie z kompetencjami
i obowiązującym zakresem zadań
określonych prawem odpowiednio:
uzyskiwanie, przetwarzanie i
przekazywanie informacji o zaistniałym
zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania,
w zakresie rozpoznania, analizowania
i prognozowania rozwoju sytuacji,
analizowanie sytuacji na administrowanym
terenie,
przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji do
określonych podmiotów,
sporządzanie raportów dobowych i notatek,
meldunków o powstałych zagrożeniach,
współdziałanie z administracją publiczną
i innymi instytucjami w zakresie analiz
i prognoz,
zapewnienie obiegu informacji na potrzeby
zarządzania kryzysowego.













POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO:
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Podmioty systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego,
PCZK ościennych powiatów.
gminne centra zarządzania kryzysowego,
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy
Instytut Badawczy Oddział we Wrocławiu,
Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
i Gliwicach,
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
zarządcy dróg,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii
Kolejowych w Opolu,
przedsiębiorcy odpowiedzialni za dystrybucję gazu,
energii elektrycznej i cieplnej, wody,
media.

POZOSTAŁE PODMIOTY:
 specjalistyczne jednostki nadrzędne i jednostki
podporządkowane,
 inne jednostki administracji publicznej w zależności od
kompetencyjnego zakresu odpowiedzialności.

Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

POSTĘPOWANIE SPECJALISTYCZNE PODMIOTÓW WIODĄCYCH – W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU ZAGROŻENIA
1. Powódź (w tym zalania, zatopienia i katastrofalne zatopienia)
1.

2.

3.

4.

INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY
ODDZIAŁ we Wrocławiu

REGIONALNY ZARZĄD
GOSPODARKI WODNEJ
we Wrocławiu i Gliwicach

WOJEWÓDZKI ZARZĄD
MELIORACJI I URZĄDZEŃ
WODNYCH w Opolu, Oddział
Terenowy w Krapkowicach

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Biuro Prognoz
Meteorologicznych
Ciągły, przez 24 godziny
na dobę.

 prognozy,
 ostrzeżenia,
 komunikaty, w tym na stronie
własnej internetowej www.

 gromadzenie danych hydrologiczno
meteorologicznych,
 analiza aktualnej sytuacji meteorologicznej
i hydrologicznej,
 opracowywanie i przekazywanie zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22
sierpnia 2007 r. w sprawie podmiotów, którym
państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna
i państwowa służba hydrogeologiczna są obowiązane
przekazywać ostrzeżenia, prognozy, komunikaty
i biuletyny oraz sposobu i częstotliwości ich
przekazywania:
– prognoz meteorologicznych,
– ostrzeżeń meteorologicznych i hydrologicznych,
– komunikatów meteorologicznych i komunikatów
o bieżącej sytuacji hydrologicznej w stanie
zagrożenia i alarmu hydrologicznego,
– prognoz hydrologicznych dla odcinkach Odry
od Chałupek do Brzegu w stanie pogotowia
i alarmu przeciwpowodziowego.

 Odbiorcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra
środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r.
 WCZK.

Biuro Prognoz
Hydrologicznych
– w normalnej sytuacji
hydrologicznej
7:00 – 15:00,
– w stanie alarmu
hydrologicznego
ciągły.

 prognozy,
 ostrzeżenia,
 komunikaty o bieżącej sytuacji
hydrologicznej w stanie
zagrożenia i alarmu
hydrologicznego,
 komunikaty o bieżącej sytuacji
hydrologicznej w normalnym
stanie hydrologicznym,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

Regionalna Stacja
HydrologicznoMeteorologiczna
w Opolu
Całodobowy.

 komunikaty o bieżącej sytuacji
hydrologicznej w stanie
zagrożenia i alarmu
hydrologicznego dla terenu
województwa opolskiego.

Dyżury powodziowe w
Zarządzie i na zbiornikach
wodnych.
Na stopniach praca
w systemie ciągłym.
Odczyty zależne od
stopnia zagrożenia
powodziowego:
– na stopniach od
3 do 6 razy/dobę,
– na zbiornikach
wodnych
3-8 razy/dobę.

 odczyty z wodowskazów na
wszystkich stopniach wodnych
Odry i Nysy Kłodzkiej w granicach
administracyjnych Zarządu,
 dane o poziomie piętrzenia
i wielkości zrzutu ze zbiornikach
wodnych,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 systematyczne zbieranie, gromadzenie
i prognozowanie rozwoju sytuacji hydrologicznometeorologicznej, w układzie krótko
i długoterminowym,
 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie,
 sporządzanie raportów dobowych i notatek służbowych
o powstałych zagrożeniach powodziowych mogących
prowadzić do sytuacji kryzysowej.

 WCZK,
 w razie potrzeby (na żądanie) do centrów
zarządzania kryzysowego powiatowych i
gminnych.

 meldunki sytuacyjne do PCZK,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie krótko
i długoterminowym współdziałanie z administracją
publiczną i innymi instytucjami w sytuacjach
kryzysowych w ramach informowania o aktualnej
sytuacji na administrowanym terenie.

 PCZK.

 dane statystyczne

 analizowanie sytuacji epidemiologicznej chorób

 PCZK,

Doraźny – na czas
występowania
zagrożenia:
 oględziny w terenie
stanów rzek oraz
zbiorników.
Zbieranie i analizowanie
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Kierownicy Oddziałów WZMiUW dostępni są pod numerami
telefonów, które posiada PCZK.

Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy

Rodzaje informacji

informacji











5.

POWIATOWY LEKARZ
WETERYNARII



w godzinach pracy
Inspektoratu
(od 730 - 1530),

Stan podwyższonej
gotowości – w
zależności od skali
zagrożenia.






Zadania w zakresie monitorowania

zarejestrowanych zachorowań,
wykaz stałych nosicieli pałeczek
duru i paraduru brzusznego,
informacje odnośnie
zapotrzebowania na środki
dezynfekcyjne,
informacje o liczbie dawek
niezbędnych szczepionek,
liczba zagrożonych zatopieniem
lub zatopione obiekty produkcji
i obrotu żywnością,
sposób zabezpieczenia żywności
dla ludności, w tym dla osób
ewakuowanych,
informacje o zalanych zakładach
pracy stosujących niebezpieczne
substancje chemiczne,
zaopatrzenie w wodę
przeznaczoną do spożycia,
obiekty użyteczności publicznej,
dane liczbowe dotyczące:
– zalanych lub podtopionych
placówek oświatowych,
– placówek zamkniętych,
unieruchomionych
z powodu zalania,
podtopienia obiektów
lub dróg dojazdowych,
– zapotrzebowania placówek
na środki dezynfekcyjne,
– uczniów/wychowanków
przebywających na terenie
bezpośrednio zagrożonym
powodzią,
komunikaty na stronie własnej
internetowej www.














zakaźnych w Powiecie Krapkowickim,
nadzór nad stałymi nosicielami pałeczek duru
brzusznego na zalanych terenach,
zabezpieczenie środków dezynfekcyjnych dla
zalanych zakładów opieki zdrowotnej i dezynfekcji
studni,
zapewnienie (w razie potrzeby) sprawnego
przeprowadzenia niezbędnych szczepień ochronnych,
współdziałanie z administracją publiczną i innymi
instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz,
przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych
niezbędnych informacji do określonych instytucji
i służb,
sporządzanie raportów dobowych i notatek służbowych
o powstałych zagrożeniach powodziowych mogących
prowadzić do sytuacji kryzysowej,
współdziałanie z komórkami organizacyjnymi WSSE,
analizowanie sytuacji w zakresie sprawowanego
nadzoru,
sporządzanie bieżących raportów w zakresie stanu
placówek,
współpraca z organami prowadzącymi placówki
oświatowo wychowawcze w zakresie bieżącego
pozyskiwania informacji dotyczących potrzeb oraz
udzielania wskazówek na temat postępowania
w sytuacji zagrożenia powodzią i/lub powodzi,
zamieszczanie bieżących informacji-wskazówek dla
placówek oświatowo-wychowawczych na stronie
internetowej PSSE.

 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie województwa
opolskiego, na podstawie raportów PLW,
 nadzorowanie tworzonych utylizacji utopionych
zwierząt,
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi
instytucjami i służbami w ramach „Powiatowego Planu
Zarządzania Kryzysowego",
 sporządzanie raportów i tabel dotyczących powstałych
zagrożeń.

raporty,
informacje,
tabele,
komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

Wymiana informacji
 PWIS

 Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, Wydział
Administracji i Spraw Obywatelskich,
 PCZK,
 Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Krapkowicach
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
 inne jednostki administracji zespolonej i
niezespolonej w zależności od rozwoju sytuacji.

2. Pożary
1.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KRAPKOWICACH

Tryb pracy –
całodobowy poprzez
służbę dyżurną na

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą

 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie,
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi
instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz
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Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi
(KDR) a poszczególnymi stanowiskami kierowania
i dowódcami poszczególnych odcinków bojowych,

Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Tryb pracy
Stanowisku Kierowania
Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży
Pożarnej.

2. NADLEŚNICTWO STRZELCE OP./
PRÓSZKÓW

3. OPOLSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR OCHRONY
ŚRODOWISKA

Tryb pracy – doraźny,
w zależności od stopnia
zagrożenia pożarowego.

 jednozmianowy,
 dyżur całodobowy.

W przypadku pożarów substancji
niebezpiecznych.

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

technicznych środków łączności,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

poprzez:
– sporządzanie raportów dobowych i notatek
służbowych o powstałych zagrożeniach
mogących prowadzić do sytuacji kryzysowej,
– przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji do
określonych instytucji i służb,
 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Centrum
Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej
Straży Pożarnej
 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji
o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania
i prognozowania rozwoju sytuacji.

Wymiana informacji
a ponadto z:
 WCZK – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Opolu,
 Komenda Wojewódzka Policji w Krapkowicach
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego,
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 Nadleśnictwo Strzelce op./Kędzierzyn - Koźle/
Prószków
 zarządcy dróg.

 stopień zagrożenia pożarowego
lasu,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu,
 wykrywanie pożarów.

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
w Katowicach,
 PCZK,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach

 wstępna informacja z podjętych
działań,
 ankieta awarii,
 raport końcowy z wynikami prób,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www

 rozpoznanie i analiza rodzaju spalanych substancji
niebezpiecznych oraz produktów spalania, zagrożenia
oraz obszaru objętego zanieczyszczeniem,
 pobór prób (gleba, ścieki pogaśnicze) – określenie
obszaru zanieczyszczonego oraz wynikających
zagrożeń dla środowiska,
 klasyfikacja zagrożenia zgodnie zobowiązującymi
przepisami,
 współudział w akcji ratowniczej oraz w pracach
oczyszczających środowisko.

 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu.
 właściwe urzędy gminy i starostwa powiatowe,
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 w Opolu.

3. Huraganowy wiatr/trąba powietrzna
1. INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY
ODDZIAŁ we Wrocławiu

 dyżur całodobowy
prowadzonych przez
synoptyków
meteorologicznych
z wykorzystaniem
systemów
automatycznych
pomiarów.

 komunikaty o możliwości
wystąpienia i ostrzeżenia
o przewidywanym wystąpieniu
niebezpiecznego zjawiska
przy aktualnie
obowiązujących kryteriach,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www

 dyżur całodobowy
prowadzonych przez
synoptyków
meteorologicznych z

 komunikaty o możliwości
wystąpienia i ostrzeżenia
o przewidywanym wystąpieniu
niebezpiecznego zjawiska

 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych
niezbędnych informacji o rozwoju sytuacji
synoptycznej,
 ciągłe monitorowanie atmosfery i hydrosfery,
 zmiana lub odwołanie ostrzeżenia o niebezpiecznych
zjawiskach.

 Odbiorcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra
środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r.
 WCZK.

4. Mróz i opady śniegu
1.

INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ
PAŃSTWOWY INSTYTUT
BADAWCZY

 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych
niezbędnych informacji o rozwoju sytuacji
synoptycznej,
 ciągłe monitorowanie atmosfery i hydrosfery,
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 Odbiorcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra
środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r.
 WCZK.

Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu
ODDZIAŁ we Wrocławiu

Tryb pracy
wykorzystaniem
systemów
automatycznych
pomiarów.

Rodzaje informacji

Zadania w zakresie monitorowania

przy aktualnie obowiązujących
kryteriach,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 zmiana lub odwołanie ostrzeżenia.

Wymiana informacji

2.

REGIONALNY ZARZĄD
GOSPODARKI WODNEJ
we Wrocławiu i Gliwicach

Raz dziennie.

 grubość lodu w obrębie stopni
wodnych na Odrze i Nysie
Kłodzkiej oraz na zbiornikach
wodnych,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 systematyczne zbieranie informacji o zlodzeniach na
Odrze i Nysie Kłodzkiej w obrębie stopni wodnych oraz
na zbiornikach wodnych - analizowanie sytuacji na
administrowanym terenie,
 sporządzanie raportów dobowych i notatek
służbowych o powstałych zagrożeniach zatorami
prowadzących do sytuacji kryzysowej.

 WCZK,
 w razie potrzeby (na żądanie) do centrów
zarządzania kryzysowego powiatowych i
gminnych.

3.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE
S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH
w Opolu

Okresowo.

 komunikaty,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 monitorowanie torów pod kątem występowania
pęknięć szyn,
 monitorowanie mostów, przepustów, nasypów
mogących ulec podmyciu.

 dyspozytor Zakładu.

4.

WOJEWÓDZKI ZARZĄD
MELIORACJI i URZĄDZEŃ
WODNYCH w Opolu, ODDZIAŁ
TERENOWY W KRAPKOWICACH

Doraźny – na czas
występowania
zagrożenia:
 oględziny w terenie
stanów rzek oraz
zbiorników.

 meldunki sytuacyjne do PCZK,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie krótko
i długoterminowym współdziałanie z administracją
publiczną i innymi instytucjami w sytuacjach
kryzysowych w ramach informowania o aktualnej
sytuacji na administrowanym terenie.

 PCZK.

 w godzinach pracy
urzędu (od 730 - 1530),
 w razie potrzeby stały
dyżur w PINB
w Krapkowicach

 od kierownika budowy (robót),
właściciela, zarządcy lub
użytkownika,
 informacje pochodzące
z środków masowego przekazu;
 od innych instytucji i służb,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach
budowlanych na terenie województwa opolskiego,
 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru
budowlanego – PINB w zależności od rodzaju obiektu
budowlanego i robót budowlanych,
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi
instytucjami i służbami (przyjmowanie i analiza
meldunków dotyczących możliwości wystąpienia
zagrożeń związanych np. z podtopieniami, powodzią
bądź silnymi wiatrami mogącymi w konsekwencji
doprowadzić do wystąpienia katastrofy budowlanej).

 Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na
administrowanym obszarze,
 udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyłowej,
 wymiana informacji z odbiorcami końcowymi
przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz wytwórcami.

 PCZK,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.
PSE Południe S.A z:
 Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD),
 wytwórcami i odbiorcami energii elektrycznej,
 innymi służbami biorącymi udział w likwidacji
zagrożeń, zakłóceń i awarii.

5.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

6.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAŁ W Opolu, Oddział
Terenowy w Krapkowicach

Ciągły – Pogotowie
Energetyczne






informacje o zagrożeniach
w pracy sieci przesyłowej,
informacje o zakłóceniach
i awariach w sieci przesyłowej,
informację o ograniczeniach
w przesyle energii,
komunikaty na stronie:
www.pse-operator.pl
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Kierownicy Oddziałów WZMiUW dostępni są pod numerami
telefonów, które posiada WCZK.

5. Susza i upał
1.

INSTYTUT METEOROLOGII
I GOSPODARKI WODNEJ
ODDZIAŁ we Wrocławiu

2.

REGIONALNA DYREKCJA LASÓW
PAŃSTWOWYCH w Katowicach

3.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE
S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH
w Opolu

1.

OPOLSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR OCHRONY
ŚRODOWISKA

 dyżur całodobowy
prowadzonych przez
synoptyków
meteorologicznych z
wykorzystaniem
systemów
automatycznych
pomiarów.

 komunikaty o możliwości
wystąpienia i ostrzeżenia
o przewidywanym wystąpieniu
niebezpiecznego zjawiska przy
aktualnie obowiązujących
kryteriach.

 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych
informacji o rozwoju sytuacji synoptycznej,
 ciągłe monitorowanie atmosfery i hydrosfery,
 zmiana lub odwołanie ostrzeżenia o niebezpiecznych
zjawiskach.

 Odbiorcy zgodnie z rozporządzeniem Ministra
środowiska z dnia 22 sierpnia 2007 r.
 WCZK.

Ciągły, lub w zależności
od stopnia zagrożenia
pożarowego lasu,
z wykorzystaniem
zautomatyzowanych
punktów informacyjnodyspozycyjnych.

 stopień zagrożenia pożarowego
lasu,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 ustalanie stopnia zagrożenia pożarowego lasu,
 wykrywanie pożarów.

 nadleśnictwa,
 WCZK,
 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu.

Okresowo – w
zależności od potrzeb.

 Komunikaty,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 monitorowanie torów bezstykowych czy nie występuje
deformacja toru,
 pomiar temperatur szyn bezstykowych.

 dyspozytor Zakładu.

6. Skażenie chemiczno-ekologiczne
 jednozmianowy,
 dyżur całodobowy.

W przypadku pożarów substancji
niebezpiecznych.

2.

KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KRAPKOWICACH

Tryb pracy –
całodobowy poprzez
służbę dyżurną na
Stanowisku Kierowania
Komendy Wojewódzkiej
Państwowej Straży
Pożarnej.

 wstępna informacja z podjętych
działań,
 ankieta awarii,
 raport końcowy z wynikami prób,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 rozpoznanie i analiza rodzaju spalanych substancji
niebezpiecznych oraz produktów spalania, zagrożenia
oraz obszaru objętego zanieczyszczeniem,
 pobór prób (gleba, ścieki pogaśnicze) – określenie
obszaru zanieczyszczonego oraz wynikających
zagrożeń dla środowiska,
 klasyfikacja zagrożenia,
 współudział w akcji ratowniczej oraz w pracach
oczyszczających środowisko.

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków łączności,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie,
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi
instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz
poprzez:
– sporządzanie raportów dobowych i notatek
służbowych o powstałych zagrożeniach
mogących prowadzić do sytuacji kryzysowej,
– przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń
i innych niezbędnych informacji do
określonych instytucji i służb,
 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Centrum
Operacyjnego Komendy Głównej Państwowej Straży
Pożarnej i Rządowego Centrum Bezpieczeństwa,
 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji
o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania
i prognozowania rozwoju sytuacji.
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 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu,
 właściwe urzędy gminy i starostwa powiatowe,
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 w Opolu.
Pomiędzy kierującym działaniami ratowniczymi
(KDR) a poszczególnymi stanowiskami kierowania
i dowódcami poszczególnych odcinków bojowych,
a ponadto z:
 WCZK – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
w Opolu,
 Komenda Wojewódzka Policji w Krapkowicach
 podmioty systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego,
 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego,
 Nadleśnictwo Strzelce Op./Prószków
 zarządcy dróg.

3.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE
S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH
w Opolu

1.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Okresowo – w zależności
od potrzeb.

 monitorowanie przesyłek towarów wysokiego ryzyka.

 komunikaty,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 dyspozytor Zakładu.

7. Zagrożenia związane z wystąpieniem zdarzeń radiacyjnych

2.

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY
GRANICZNEJ w Raciborzu

Pełnienie funkcji
pomocniczej w czasie
prac instytucji wiodących
- Opolskiego
Państwowego
Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
- Prezesa Państwowej
Agencji Atomostyki

Doraźnie na ciągach
komunikacyjnych.

 dane statystyczne liczby
zarejestrowanych zachorowań,
 informacje odnośnie
zapotrzebowania na środki
dezynfekcyjne w Powiatowych
Stacjach SanitarnoEpidemiologicznych ,
 sposób zabezpieczenia żywności
dla ludności, w tym dla
zorganizowanego pobytu osób
ewakuowanych,
 zaopatrzenie w wodę
przeznaczoną do spożycia,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 współdziałanie z administracją publiczną i innymi
instytucjami i służbami
 sporządzanie raportów z monitorowania środowiska
związane z zagrożeniem,
 wymiana informacji z właściwymi jednostkami
organów administracji publicznej.

 Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
 PCZK,
 Powiatowy Lekarz Weterynarii.

 meldunki,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 zapobiegania przemieszczaniu materiałów jądrowych
i promieniotwórczych (art. 1 ust. 2 pkt 12 ustawy
o Straży Granicznej).

 Komenda Główna Straży Granicznej,
 Państwowa Agencja Atomistyki.
W ramach zawartych porozumień (Zarządzenie nr 8 KGSG).

3.

POWIATOWY LEKARZ
WETERYNARII



w godzinach pracy
Inspektoratu
(od 730 - 1530),






Stan podwyższonej
gotowości –
w zależności od skali
zagrożenia.

– współpracy z odpowiednimi służbami w
zabezpieczeniu wytwórni środków żywienia
zwierząt przed skażeniem,
– zabezpieczania ujęć wody do pojenia zwierząt,
– przestrzegania zakazu przebywania zwierząt na
łąkach i pastwiskach, oraz nakazu zamknięcia
zwierząt w pomieszczeniach,
– przeprowadzania dochodzenia w celu
identyfikacji skażonych środków żywienia
zwierząt, ustalenia zasięgu skutków skażenia,
– wstrzymania obrotu i zabezpieczenia skażonych
środków żywienia zwierząt,
– pobierania prób środków żywienia zwierząt celem
ustalenia poziomu skażenia,
– ustalenia i powiadomienia wszystkich odbiorców
środków żywienia zwierząt pochodzących
z wytwórni pasz o podejrzeniu zagrożenia
(w przypadku innej właściwości miejscowej
przekazuje informacje do właściwych miejscowo
organów inspekcji weterynaryjnej),

raporty,
informacje,
raporty RASFF,
komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich,
PCZK,
Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Krapkowicach
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
 inne jednostki administracji zespolonej i
niezespolonej w zależności od rozwoju sytuacji.





8. Zagrożenia epidemiczne i epidemia
1.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Pełnienie funkcji
pomocniczej w czasie
prac instytucji wiodących
- Opolskiego




 analizowanie sytuacji epidemiologicznej chorób
zakaźnych w województwie opolskim.
 monitorowanie sytuacji w zakresie ewentualnej
konieczności wprowadzenia szczepień ochronnych,

dane statystyczne dot. liczby
zarejestrowanych zachorowań,
wykaz stałych nosicieli pałeczek
duru i paraduru brzusznego (imię
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 PCZK,
 Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor
Sanitarny
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach

Państwowego
Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego






 monitorowanie sytuacji w zakresie konieczności
przeprowadzania zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji
i deratyzacji,
 współpraca z jednostkami ochrony zdrowia i innych
resortów,
 monitorowanie sytuacji w obiektach przewidzianych
do izolacji i kwarantanny osób.

i nazwisko, miejsce zamieszkania,
warunki mieszkaniowe),
informacje dotyczące
zapotrzebowania na środki
dezynfekcyjne w Powiatowych
Stacjach SanitarnoEpidemiologicznych,
zbieranie informacji dot. liczby
dawek niezbędnych szczepionek,
zbieranie Informacji o liczbie osób
poddanych izolacji, liczbie
chorych u których wystąpiły
objawy chorobowe i
kwarantannie.

 Powiatowy Lekarz Weterynarii.

9.1. Zakłócenia w dostawie energii elektrycznej
1.

TAURON DYSTRYBUCJA S.A.
ODDZIAŁ W OPOLU, ODDZIAŁ
TERENOWY W KRAPKOWICACH

Ciągły – Pogotowie
Energetyczne






informacje o zagrożeniach
w pracy sieci przesyłowej,
informacje o zakłóceniach
i awariach w sieci przesyłowej,
informację o ograniczeniach w
przesyle energii,
komunikaty na stronie:
www.pse-operator.pl

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na
administrowanym obszarze,
 udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyłowej,
 wymiana informacji z odbiorcami końcowymi
przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz wytwórcami.

 PCZK,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.
PSE Południe S.A z:
 Operatorami Systemów Dystrybucyjnych (OSD),
 wytwórcami i odbiorcami energii elektrycznej,
innymi służbami biorącymi udział w likwidacji
zagrożeń, zakłóceń i awarii.

9.2. Zakłócenia w dostawie paliwa
1.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w KRAPKOWICACH

Tryb pracy –
całodobowy poprzez
służbę dyżurna na
Stanowisku Kierowania.

ORGAN WIODĄCY WOJEWODA OPOLSKI

W przypadku zaistnienia
zagrożenia –
każdorazowo ustala
podmiot wiodący.

1.

Ciągły – Pogotowie
Gazowe.

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków łączności,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.
Adresatami są podmioty
współdziałające – WCZK i Centrum
Operacyjne Komendy Głównej Policji.

 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych
niezbędnych informacji do określonych instytucji,
 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji
o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania
i prognozowania rozwoju sytuacji.

 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
 PCZK,
 Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich.

9.3. Zakłócenia w dostawie gazu
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA
DOSTAWĘ GAZU






informacje o zagrożeniach
w pracy sieci przesyłowej,
informacje o zakłóceniach
i awariach w sieci przesyłowej,
informację o ograniczeniach
występujących w przesyle gazu,
komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na
administrowanym obszarze,
 udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyłowej,
 wymiana informacji z odbiorcami końcowymi
przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz wytwórcami.

 PCZK,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

9.4. Zakłócenia w dostawie energii cieplnej
1.

PRZEDSIĘBIORSTWA
ODPOWIEDZIALNE ZA DOSTAWĘ
I DYSTRYBUCJĘ ENERGII
CIEPLNEJ

Ciągły – Pogotowie
Ciepłownicze.





informacje o zagrożeniach
w pracy sieci przesyłowej,
informacje o zakłóceniach
i awariach w sieci przesyłowej,
informację o ograniczeniach
występujących w przesyle ciepła,
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 analizowanie zagrożeń w pracy sieci przesyłowej na
administrowanym obszarze,
 udzielanie informacji o stanie pracy sieci przesyłowej,
 wymiana informacji z odbiorcami końcowymi
przyłączonymi do sieci przesyłowej oraz wytwórcami.

 PCZK,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.



komunikaty na stronie własnej
internetowej www.



informacje o zagrożeniach
w pracy sieci wodociągowej,
informacje o zakłóceniach
i awariach w sieci wodociągowej,
informację o ograniczeniach
występujących w przesyle wody,
komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 analizowanie zagrożeń w pracy sieci wodociągowej na
administrowanym obszarze,
 udzielanie informacji o stanie pracy sieci
wodociągowej,
 wymiana informacji z odbiorcami końcowymi
przyłączonymi do sieci wodociągowej oraz
wytwórcami.

 PCZK,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

raporty,
informacje,
tabele,
komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 analizowanie sytuacji zwierząt na terenie powiatu
krapkowickiego,
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi
instytucjami i służbami w ramach „Wojewódzkiego
Planu Zarządzania Kryzysowego",
 nadzorowanie PLW w sprawach związanych
z utylizacją martwych zwierząt,
 sporządzanie raportów i tabel dotyczących powstałych
zagrożeń.






9.5. Zakłócenia w dostawie wody
1.

PRZEDSIĘBIORSTWA
ODPOWIEDZIALNE ZA DOSTAWĘ
I DYSTRYBUCJĘ WODY

Ciągły – Pogotowie
Wodno-Kanalizacyjne.





2.

POWIATOWY LEKARZ
WETERYNARII

Godziny pracy PIW.
Stan podwyższonej
gotowości –
w zależności od skali
zagrożenia.






Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich,
PCZK,
Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Krapkowicach
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach.

10.1. Katastrofy budowlane
1.

POWIATOWY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

 w godzinach pracy
30
30
urzędu (od 7 - 15 ),
 w razie potrzeby stały
dyżur w PINB
w Krapkowicach

 od kierownika budowy (robót),
właściciela, zarządcy lub
użytkownika,
 informacje pochodzące
z środków masowego przekazu;
 od innych instytucji i służb,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 zbieranie informacji o zaistniałych katastrofach
budowlanych na terenie województwa opolskiego,
 sprawdzenie właściwości rzeczowej organu nadzoru
budowlanego – PINB lub WINB w zależności
od rodzaju obiektu budowlanego i robót budowlanych,
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi
instytucjami i służbami (przyjmowanie i analiza
meldunków dotyczących możliwości wystąpienia
zagrożeń związanych np. z podtopieniami, powodzią
bądź silnymi wiatrami mogącymi w konsekwencji
doprowadzić do wystąpienia katastrofy budowlanej).

 Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego.

10.2. Katastrofy drogowe
1.

2.

WYDZIAŁ GOSPODARKI MIENIEM
POWIATU I ZAMÓWIEŃ
PUBLICZNYCH STAROSTWA
POWIATOWEGO W
KRAPKOWICACH

OPOLSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR OCHRONY
ŚRODOWISKA

W przypadku katastrofy drogowej
z wyciekiem lub emisją do powietrza
substancji niebezpiecznych.

Doraźny – na czas
występowania
zagrożenia: 1 raz na
dobę.

 jednozmianowy,
 dyżur całodobowy.

 meldunki okresowe,
 notatki sytuacyjne,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 analizowanie sytuacji na administrowanych drogach,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń jednostkom
własnym,
 systematyczne zbieranie informacji o ograniczeniach
w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych drogach,
 systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji na
drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów.

 PCZK,
 Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich,
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach,
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

 wstępna informacja z podjętych
działań,
 ankieta awarii,
 raport końcowy z wynikami prób,
 komunikaty na stronie www.

 rozpoznanie i analiza rodzaju substancji
niebezpiecznych , zagrożenia oraz obszaru objętego
zanieczyszczeniem,
 pobór prób (gleba, wody powierzchniowe) – określenie
obszaru zanieczyszczonego oraz wynikających
zagrożeń dla środowiska,
 klasyfikacja zagrożenia zgodnie zobowiązującymi

 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu,
 właściwe urzędy gminy i starostwa powiatowe,
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
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przepisami,
 współudział w akcji ratowniczej oraz w pracach
oczyszczających środowisko.



w Opolu.

10.3. Katastrofy kolejowe
1.

2.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE
S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH
w Opolu
OPOLSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR OCHRONY
ŚRODOWISKA

Okresowo –
w zależności od
potrzeb.
 jednozmianowy,
 dyżur całodobowy.

W przypadku katastrofy kolejowej
z wyciekiem lub emisją do powietrza
substancji niebezpiecznych.

 komunikaty,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 monitorowanie miejsc zagrożonych.

 dyspozytor Zakładu.

 wstępna informacja z podjętych
działań,
 ankieta awarii,
 raport końcowy z wynikami prób,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 rozpoznanie i analiza rodzaju substancji
niebezpiecznych , zagrożenia oraz obszaru objętego
zanieczyszczeniem,
 pobór prób (gleba, wody powierzchniowe) – określenie
obszaru zanieczyszczonego oraz wynikających
zagrożeń dla środowiska.

 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu,
 właściwe urzędy gminy i starostwa powiatowe,
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 w Opolu.

11. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie choroby zwierząt
1.

POWIATOWY LEKARZ
WETERYNARII

Stan pełnej aktywności
– w zależności od
potrzeb.






raporty,
informacje,
tabele,
komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii zgodnie z
Powiatowymi Planami Gotowości zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt polegają na:
Utrzymaniu stanu gotowości zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt:
 analizowanie stanu zagrożenia, wyznaczanie zadań,
koordynacja działań i nadzór nad czynnościami
Powiatowych Lekarzy Weterynarii.






Wojewódzki Inspektorat Weterynarii,
Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich,
PCZK,
Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna w Krapkowicach
 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach
 Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
 inne jednostki administracji zespolonej
i niezespolonej w zależności od rozwoju sytuacji.

Po przyjęciu zawiadomienia o podejrzeniu
wystąpienia choroby zakaźnej:
 rejestracja zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia choroby
zakaźnej dokonanych przez PLW lub inne osoby
i instytucje,
 powiadomienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
o zgłoszonym podejrzeniu wystąpienia choroby
zakaźnej.

12. Zagrożenie wystąpienia lub wystąpienie organizmu szkodliwego
1.

OPOLSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR OCHRONY ROŚLIN
I NASIENNICTWA

1.

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
w Opolu

Tryb pracy –
8 godzinny w terenie.

 komunikaty plakatowe,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www,
 komunikaty w prasie lokalnej.

Tryb pracy –
całodobowy poprzez
służbę dyżurna na
Stanowisku Kierowania.

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków łączności,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie,
 systematyczne zbieranie, gromadzenie danych,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych
niezbędnych informacji do określonych instytucji
i służb,

 WCZK,
 Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny
w Opolu,
 Opolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii,
 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu,

13. Zagrożenia terrorystyczne

W przypadku zaistnienia
zagrożenia –

 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych
niezbędnych informacji do określonych instytucji
i służb,
 sporządzanie raportów dobowych i notatek służbowych
o powstałych zagrożeniach mogących prowadzić do
sytuacji kryzysowej,
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Wojewódzki/Powiatowy/Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego,
WCZK,
Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich,
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu,
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Opolu,

każdorazowo ustala
podmiot wiodący
(w zależności od eskalacji
zagrożenia
i posiadanych informacji
np. niezwłocznie).

2.

OPOLSKI PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR
SANITARNY

BIOTERRORYZM

3.

OPOLSKI WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR OCHRONY
ŚRODOWISKA

WOJEWÓDZKI ZARZĄD
MELIORACJI I URZĄDZEŃ
WODNYCH w Opolu

W przypadku zdarzeń terrorystycznych,
w wyniku których uszkodzone zostaną
zbiorniki wodne.
5.

6.

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
w Opolu
GENERALNA DYREKCJA DRÓG








Agencja Wywiadu Wojskowego,
Żandarmeria Wojskowa.
Służba Ochrony Kolei,
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Biuro Ochrony Rządu,
Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w
Raciborzu.

UWAGA
W zależności od rodzaju zagrożenia terrorystycznego
/atak bombowy, materiał promieniotwórczy, chemiczny,
uprowadzenie osób, środka transportu, zajęcie obiektu
itp.) Policja współpracuje z innymi właściwymi
podmiotami jak Inspekcje sanitarne, weterynaryjne,
pogotowia, PSP i inne)

 dane statystyczne dotyczące
liczby zarejestrowanych
zachorowań,
 informacje dotyczące
zapotrzebowania na środki
dezynfekcyjne,
 zbieranie informacji dot. liczby
dawek niezbędnych szczepionek,
 zbieranie Informacji o liczbie osób
poddanych izolacji, liczbie
chorych, u których wystąpiły
objawy chorobowe
i kwarantannie.,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 analizowanie sytuacji epidemiologicznej chorób
zakaźnych w województwie opolskim.
 monitorowanie sytuacji w zakresie ewentualnej
konieczności wprowadzenia szczepień ochronnych,
 monitorowanie sytuacji w zakresie konieczności
przeprowadzania zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji
i deratyzacji,
 współpraca z jednostkami ochrony zdrowia i innych
resortów,
 monitorowanie sytuacji w obiektach przewidzianych
do izolacji i kwarantanny osób.

 WCZK,
 Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne
województwa opolskiego,
 Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na
obszarze województwa opolskiego.

 jednozmianowy,
 dyżur całodobowy.

 wstępna informacja z podjętych
działań,
 ankieta awarii,
 raport końcowy z wynikami prób,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 rozpoznanie i analiza rodzaju substancji
niebezpiecznych , zagrożenia oraz obszaru objętego
zanieczyszczeniem,
 pobór prób (gleba, wody powierzchniowe) – określenie
obszaru zanieczyszczonego oraz wynikających
zagrożeń dla środowiska,
 klasyfikacja zagrożenia zgodnie zobowiązującymi
przepisami,
 współudział w akcji ratowniczej oraz w pracach
oczyszczających środowisko.

 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 Główny Inspektor Ochrony Środowiska,
 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej w Opolu,
 właściwe urzędy gminy i starostwa powiatowe,
 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 w Opolu.

Doraźny – na czas
występowania
zagrożenia:
 oględziny w terenie
stanów rzek oraz
zbiorników.

 meldunki sytuacyjne do WCZK,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie,
 prognozowanie rozwoju sytuacji w układzie krótko
i długoterminowym współdziałanie z administracją
publiczną i innymi instytucjami w sytuacjach
kryzysowych w ramach informowania o aktualnej
sytuacji na administrowanym terenie.

 WCZK.

 patrole drogowe na
samochodach:
 patrole drogowe na

 stan zagrożenie do odpowiednich
centrów zarządzania
kryzysowego,

 analizowanie sytuacji na administrowanych drogach,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń jednostkom
własnym,

 WCZK,
 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego,
 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży

Zbieranie i analizowanie
informacji ze stacji
powiatowych dotyczących
aktualnej sytuacji
sanitarnoepidemiologicznej.

W przypadku zdarzeń terrorystycznych
z wyciekiem lub emisją do powietrza
substancji niebezpiecznych.

4.

 współdziałanie z administracją publiczną i innymi
instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz,
 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Centrum
Operacyjnego Komendy Głównej Policji i Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa,
 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji
o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania
i prognozowania rozwoju sytuacji.

UWAGA
Policja wspólnie z ABW prowadzi
rozpoznanie operacyjne osób, grup pod
katem zagrożenia terrorystycznego
w sposób ciągły przy czym podmiotem
wiodącym jest Agencja Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
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Kierownicy Oddziałów WZMiUW dostępni są pod numerami
telefonów, które posiada WCZK.

KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ w Opolu
W przypadku zdarzeń terrorystycznych,
w wyniku których uszkodzone zostaną
mosty, wiadukty, estakady drogowe.

7.

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE
S.A. ZAKŁAD LINII KOLEJOWYCH
w Opolu

samochodach:
– drogi:1 raz na dobę,
– autostrada: 2 razy na
dobę,
 Punkt Informacji
Drogowej (PID) –
całodobowo.

 stan sieci drogowej do Punktu
Informacji Drogowej,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 systematyczne zbieranie informacji o ograniczeniach
w ruchu, utrudnieniach i zamkniętych drogach,
 systematyczne przekazywanie informacji o sytuacji na
drogach do odpowiednich instytucji, służb i mediów.

Pożarnej w Opolu,
 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu,
 media,
 inne podmioty – w zależności od potrzeb.

Okresowo – w
zależności od potrzeb.

 komunikaty,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 monitorowanie miejsc zagrożonych.

 dyspozytor Zakładu.

Doraźnie – w ramach
czynności ustawowych.

 meldunki,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 prowadzenie czynności w celu rozpoznawania
i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem (art. 1 ust.
2 pkt 5d ustawy o Straży Granicznej).

 Komenda Główna Straży Granicznej,
 Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W przypadku zdarzeń terrorystycznych,
w wyniku których uszkodzone zostaną
mosty, wiadukty, estakady kolejowe.
8.

ŚLĄSKI ODDZIAŁ STRAŻY
GRANICZNEJ w Raciborzu

Porozumienie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

9.

WOJEWÓDZKI SZTAB WOJSKOWY
w Opolu

Odpowiedzialny za prowadzenie
monitoringu

Dyżury całodobowe.

Tryb pracy

 komunikaty,
 meldunki,
 informacje dotyczące działalności
bieżących,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych
niezbędnych informacji do określonych instytucji
i służb.

Rodzaje informacji

 WCZK,
 Komenda Wojewódzka Policji,
 Komenda Wojewódzka Państwowej Straży
Pożarnej,
 jednostki i instytucje wojskowe na
administrowanym terenie.

Zadania w zakresie monitorowania

Wymiana informacji

14. Awaria sieci teleinformatycznych
1.

BIURO OBSŁUGI
TELEINFORMATYCZNEJ
STAROSTWA POWIATOWGO
W KRAPKOWICACH

7:30 do 15:30 plus
reagowanie wezwania.

 awarie sieci teleinformatycznej
w budynku Starostwa
Powiatowego,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.

 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych
niezbędnych informacji do określonych odbiorców,
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi
instytucjami i służbami w zakresie prognoz
i przeciwdziałaniu,
 minimalizowanie ryzyk wystąpienia awarii również
w zakresie ataku cyberterrorystycznego.

Odnośnie awarii w Starostwie
Powiatowym.

 współdziałanie z administracją publiczną i innymi
instytucjami i służbami w zakresie prognoz
i przeciwdziałaniu np. komunikaty zespołu CERT
ABW, które są przekazywane do podległych służb,
tj. administracji zespolonej.

15. Strajki, zamieszki i demonstracje
1.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI
w KRAPKOWICACH

Tryb pracy –
całodobowy poprzez
służbę dyżurna na
Stanowisku Kierowania.
W przypadku zaistnienia
zagrożenia –
każdorazowo ustala
podmiot wiodący
(w zależności od eskalacji
zagrożenia
i posiadanych informacji

 meldunki okresowe,
 raporty sytuacyjne,
 komunikaty za pomocą
technicznych środków łączności,
 komunikaty na stronie własnej
internetowej www.
UWAGA
Policja na bieżąco pozyskuje informacje
na temat planowych (zgłoszonych i nie
zgłoszonych) protestów społecznych,
zgromadzeń i imprez masowych.

 analizowanie sytuacji na administrowanym terenie,
 przekazywanie komunikatów, ostrzeżeń i innych
niezbędnych informacji do określonych instytucji
i służb,
 sporządzanie raportów dobowych i notatek służbowych
o powstałych zagrożeniach mogących prowadzić do
sytuacji kryzysowej,
 współdziałanie z administracją publiczną i innymi
instytucjami i służbami w zakresie analiz i prognoz,
 zapewnienie obiegu informacji na potrzeby Centrum
Operacyjnego Komendy Głównej Policji i Rządowego
Centrum Bezpieczeństwa,
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Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
PCZK,
Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich,
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
w Krapkowicach
podmioty systemu Państwowego Ratownictwa
Medycznego,
Służba Ochrony Kolei,
zarządcy dróg,
Pogotowia: techniczne, gazowe, wodne,
energetyczne itp.),
administracja budynków,

np. niezwłocznie).

 uzyskiwanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji
o zaistniałym zdarzeniu na potrzeby kierowania,
dowodzenia i współdziałania, w szczególności dla
zespołów funkcjonalnych powołanego sztabu dowódcy
operacji w zakresie rozpoznania, analizowania
i prognozowania rozwoju sytuacji.
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 Śląsko-Małopolski Oddział Straży Granicznej w
Raciborzu.

2. Tryb uruchamianie niezbędnych sił i środków uczestniczących w
realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji
kryzysowej
Tryb uruchamiania sił i środków Państwowej Straży Pożarnej
i Ochotniczych (Zakładowych) Straży Pożarnych
Państwowa Straż Pożarna
Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków

Stała gotowość do podjęcia działań.

Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Poprzez stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego,
miejskiego i powiatowego PSP.
Pojedyncze związki taktyczne do 2 min, kompanie do 120 minut,
specjalistyczne grupy do 60 min.

Ochotnicze i Zakładowe Straże Pożarne (OSP, ZSP)
Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków

Stała gotowość do podjęcia działań.

Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Poprzez
stanowiska
kierowania
komendanta
miejskiego
i powiatowego PSP.
Pojedyncze związki taktyczne do 5 minut, plutony do 60 min,
kompanie do 120 minut.

Tryb uruchamiania sił i środków Policji

Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków

Przyjęty tryb uruchamiania

Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Siły i środki pozostają w dyspozycji komendanta powiatowego/
miejskiego Policji ( w odniesieniu do własnych nieetatowych
pododdziałów) oraz w dyspozycji Opolskiego Komendanta
Wojewódzkiego Policji (w odniesieniu do sił SPPP). W zależności od
sytuacji mogą być użyte na terenie poszczególnych powiatów lub na
terenie całego województwa. Siły mogą być wykorzystane min przy
bezpośrednich działaniach ratowniczych, alarmowania i ostrzegania,
działań porządkowych.
Tryb uruchamiana sił i środków odbywa się na podstawie decyzji
kierownika jednostki organizacyjnej Policji województwa opolskiego o
zarządzeniu akcji/operacji policyjnej lub doraźnie w przypadkach nie
cierpiących zwłoki za pomocą funkcjonującego we wszystkich
jednostkach organizacyjnych Policji województwa opolskiego
jednolitego systemu alarmowego.
Maksymalnie 3 godziny.

Tryb uruchamiania sił i środków Inspekcji Weterynaryjnej
Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków
Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Zespoły osobowe gotowe do podjęcia działań w wyznaczonym
czasie zgodnie z planami gotowości.
Telefoniczny.
24 godz.
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Tryb uruchamiania sił i środków Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Ocena możliwości
wykorzystania sił i
środków

Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Siły i środki Inspekcji Sanitarnej stanowią zabezpieczenie dla
pracowników maksymalnie na 2 dni.
Z chwilą rozwinięcia się sytuacji zagrożenia, środki do
zabezpieczenia pracy pracowników Inspekcji Sanitarnej uzupełniane
są w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym przez
Agencję Rezerw Materiałowych.
Zgodnie z przyjętymi procedurami przyjęcia/przekazania towarów ze
składnic Agencji Rezerw Materiałowych.
Na wniosek Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego (po uzgodnieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym)
stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze
województwa lub jego części ogłasza i odwołuje wojewoda.
Pełna gotowość do podjęcia działań – do trzech godzin od
otrzymania informacji o wprowadzeniu stanu zagrożenia.

Tryb uruchamiania sił i środków Straży Granicznej

Ocena możliwości
wykorzystania sił i środków

Przyjęty tryb uruchamiania
Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

Udzielenie pomocy w zabezpieczeniu porządku publicznego,
zabezpieczeniu terenu, ewakuacji, czasowe wykorzystanie sprzętu
w ramach pomocy humanitarnej, możliwość wykorzystania sprzętu
technicznego specjalistycznego w ramach posiadanych uprawnień
ustawowych.
Po przyjęciu przez służby dyżurne sygnału o zagrożeniu, w zależności
od skali zagrożenia, wyżej wymienione siły i środki uruchamiane są na
podstawie ściśle określonych procedur oraz wydanych decyzji
Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu.
Do 16 godzin w zależności od rodzaju zagrożenia i miejsca jego
wystąpienia.

Tryb uruchamiania sił i środków Sił Zbrojnych ujętych w „Planie użycia
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu w sytuacjach kryzysowych”

Ocena możliwości
wykorzystania sił i środków

Przyjęty tryb uruchamiania

W jednostkach wojskowych wyznaczonych do działania na obszarze
województwa utrzymuje się w gotowości do użycia wyznaczone
specjalistyczne siły i środki. Siły te stanowią odpowiednio
przygotowane, wyposażone i przeszkolone pododdziały, które
w zależności od rodzaju i skali wystąpienia sytuacji kryzysowych
kierowane są do udziału w akcjach mających na celu
przeciwdziałanie, zwalczanie lub likwidację skutków sytuacji
kryzysowych.
W jednostkach wojskowych utrzymywane są w całodobowym
systemie służby dyżurne oraz w gotowości trzygodzinnej: Grupy
Operacyjne (w tym WSzW w Opolu i 10 Brygady Log.) oraz Zespoły
Operacyjne WKU i JW. Szczegółowe zestawienie sił i środków
utrzymywanych w gotowości określają plany użycia poszczególnych
JW w sytuacjach kryzysowych.
Jeżeli w sytuacji kryzysowej użycie innych sił i środków jest
niemożliwe lub może okazać się niewystarczające, Minister Obrony
Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do jego
dyspozycji pododdziały lub oddziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej, wraz ze skierowaniem ich do wykonywania zadań
z zakresu
zarządzania
kryzysowego,
stosownie
do
ich
przygotowania
i
wyposażenia
specjalistycznego,
zgodnie
z Wojewódzkim Planem Zarządzania Kryzysowego.
Siły i środki aktywowane są na wniosek właściwego terytorialnie
wojewody
skierowany
do
Ministra
Obrony
Narodowej.
W opracowaniu przedmiotowego wniosku uczestniczy Szef WSzW,
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Czas uzyskania pełnej
gotowości do działań

który ma właściwe rozeznanie, co do sił i zasobów możliwych do
wykorzystania w danej sytuacji kryzysowej.
Czasy gotowości sił i środków w poszczególnych akcjach są
zróżnicowane. Czas gotowości sił i środków wydzielanych
z poszczególnych JW określony jest w „Planie użycia
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu w sytuacjach
kryzysowych”.
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3. Procedury reagowania kryzysowego określające sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych
Rodzaj zagrożenia

Numer
procedury

Nazwa procedury

Strona

1.

2.

3.

4.

Powódz (w tym zalania, zatopienia
i katastrofalne zatopienia)

PRK - 1

Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia
powodzi

Pożary

PRK - 2

Postępowanie podczas pożarów

Huraganowy wiatr/trąba
powietrzna

PRK - 3

Postępowanie podczas huraganowego wiatru i trąby powietrznej

Mróz i opady śniegu

PRK - 4

Postępowanie podczas mrozu i opadów śniegu

Susza i upał

PRK - 5

Postępowanie podczas suszy i upału

Skażenia chemiczno-ekologiczne

PRK - 6

Postępowanie podczas skażenia chemiczno-ekologicznego

Wystąpienie zdarzeń
Radiacyjnych

PRK - 7

Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych

Zagrożenia epidemiczne
i epidemia

PRK - 8

Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii

Zakłócenia w dostawach energii

PRK - 9.1

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii

Zakłócenia w dostawach paliwa

PRK - 9.2

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach paliwa
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Zakłócenia w dostawach gazu

PRK - 9.3

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach gazu

Zakłócenia w dostawach energii
cieplnej

PRK - 9.4

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii cieplnej

Zakłócenia w dostawach wody

PRK - 9.5

Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody

Katastrofa budowlana

PRK - 10.1

Postępowanie podczas katastrofy budowlanej

Katastrofa drogowa

PRK - 10.2

Postępowanie podczas katastrofy drogowej

Katastrofa kolejowa

PRK - 10.3

Postępowanie podczas katastrofy kolejowej

Zagrożenie wystąpienia lub
wystąpienie choroby zwierząt

PRK - 11

Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby
zwierząt

Zagrożenie wystąpienia lub
wystąpienie organizmu
szkodliwego

PRK - 12

Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia
organizmu szkodliwego

Zagrożenia
Terrorystyczne

PRK - 13

Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego

Awaria sieci
Teleinformatycznych

PRK - 14

Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych

Strajki, zamieszki
i demonstracje

PRK - 15

Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji
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PRK-1 - Postępowanie podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Ogłoszenie stanu pogotowia oraz/lub alarmu przeciwpowodziowego - ich odwołanie z chwilą
ustania zagrożenia - zgodnie z „Planem operacyjnym ochrony przed powodzią Powiatu
Krapkowickiego”.

art. 31, ust 1a
art. 88a

2. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - SPO - 8.
3. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego dla
Powiatu Krapkowickiego.
4. Wnioskowanie do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Wojewódzkiego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.
5. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze Powiatu
Krapkowickiego stanu klęski żywiołowej - zgodnie z SPO - 23.
6. Kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Powiatu Krapkowickiego w celu
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia - zgodnie z SPO - 23.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym
Ustaw z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

art. 17, ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 17, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 5, ust. 1, art. 7

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 10, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO - REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1.

Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność
wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze województwa opolskiego - zgodnie z SPO – 24

art. 8

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

2.

Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych - zgodnie z SPO - 17

art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

3.

Realizacja przedsięwzięć związanych z wprowadzeniem cenzury - zgodnie z SPO - 39

4.

Realizacja rozporządzeń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela – zgodnie z SPO - 18

art. 20, ust. 2
art. 20 i 21
art. 15, 21, 22

5.

Realizacja procesu odszkodowawczego za poniesione straty w związku z udziałem
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO 14.
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§2i3

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r.
w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

art. 25

6.

Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem - zgodnie z SPO - 40.
§ 3 i 4, ust. 2

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia
2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach
szczególnych zagrożeń

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie Centrum po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno - meteorologicznego - zagrożenie
powodziowe, roztopy - zgodnie z SPO - 9A.
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO - 1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zagrożeniach - zgodnie z SPO - 3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego - zgodnie z SPO - 4.
5. Ostrzeganie
i
alarmowanie
o
zagrożeniach
powodowanych
przez
zjawiska
hydrometeorologicznych - zgodnie z SPO - 6.

art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

§ 10

Regulaminu pracy PZZK stanowiący załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Starosty Krapkowickiego nr AO.120.70.2015
z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania
Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

art. 17, ust. 2, pkt 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO - 7.
7. Współpraca z organami pozarządowymi.
8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
9. Realizowanie zadań w zakresie zwołania posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego.
10. Dysponowanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego do
prowadzonych działań ratowniczych - zgodnie z SPO - 11.
11. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia - zgodnie
z SPO - 20.
12. Prowadzenia ewakuacji mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO - 22 oraz zgodnie z „Planem
ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II i III stopnia Powiatu Krapkowickiego”
13. Występowanie do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wsparcia działań pododdziałami Sił
Zbrojnych RP - zgodnie z „Wykazem sił i środków wojska wydzielanych w przypadku
wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.
14. Uruchomienie zastępczych miejsc szpitalnych w celu zabezpieczenia potrzeb powiatu zgodnie z
warunkami określonymi przez Wojewodę Opolskiego - zgodnie z SPO - 41.
15. Występowanie do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wsparcia działań ratowniczych przez
osadzonych w zakładach karnych - zgodnie z SPO - 19.
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Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
16. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
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art. 18, ust. 2
art. 17, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
pomocy psychologicznej oraz przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków finansowych (kredytów).

2. Ograniczenie lub zawieszenie działalności
dydaktycznych - zgodnie z SPO - 37.

edukacyjnej

poprzez

zawieszenie

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

zajęć

§ 18

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach
i placówkach
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

Biuro Obsługi Prawnej
2. Współudział w opracowaniu zarządzeń Starosty Krapkowickiego w sprawie ogłoszenia
(odwołania) stanu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego.

art. 4, ust 1

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998
powiatowym

pkt 15 i 16

Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

r. o samorządzie

Starostwa

Powiatowego

Wydział Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.

art. 2, 7 ust 14 i 15,

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).
3. Współudział w:
1) wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13.
2)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO -4.

w

związku

z

udziałem

18 ust 1 pkt 4
art. 2 i 3

§2i3

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w
Krapkowicach
Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

Wydział Inwestycji i Mienia
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową zgodnie z SPO - 12.
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.
3. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu
w porozumieniu z właściwymi zarządcami dróg.
4. Wyznaczenie objazdów
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art. 2 i 17 ust. 2
pkt 1 i 6

art. 20 ust. 14

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach

Starostwa

Powiatowego

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Wydział Budownictwa i Środowiska
art. 2 i 17 ust.2

1. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w rolnictwie.
pkt 1 i 6

2. Prowadzenie spraw związanych z ochrona i kształtowaniem środowiska.

art. 8a ust. 3

3. Prowadzenie spraw i wykonywanie zadań w zakresie rekultywacji terenów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach

Starostwa

Powiatowego

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach

Wydział Rozwoju i Współpracy

1. Zabezpieczanie zbiorów lub prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Powiatu Krapkowickiego”.

art. 4, 19 ust. 1, 21

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami

§3

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

§ 37 pkt 2 ppkt 7

Regulamin Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas zagrożenia powodziowego
lub wystąpienia powodzi - zgodnie z PZK - 1.4

art. 1
art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
Ustawa z dnia 24
przeciwpożarowej

sierpnia

1991

r.

o

ochronie

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia powodzi
- zgodnie z PZK - 1.5.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
1. Bieżące monitorowanie stanu bezpieczeństwa obiektów budowlanych w zagrożonych rejonach.

art. 84 ust. 1 i 3
i 86 ust. 4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podczas zagrożenia
powodziowego lub wystąpienia powodzi - zgodnie z PZK - 1.6

art. 12a ust.3b
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Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach
1. Sprawowanie nadzoru nad jakością produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i pasz.
2. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej.

art. 18, ust. 1

Ustawa z dnia
Weterynaryjnej

29

stycznia

2004

r.

o

Inspekcji

3. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją zwłok zwierzęcych.

INNE PODMIOTY
Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Opolu
1. Przekazywanie komunikatów i ostrzeżeń o aktualnej sytuacji hydrologiczno - meteorologicznej.

art. 103 ust. 5

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Zarząd Zlewni Środkowej Odry Odcinek Opolski
1. Działania przedstawiciela Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej - Zarządu Zlewni
Środkowej Odry Odcinka Opolskiego podczas zagrożenia powodziowego lub wystąpienia
powodzi - zgodnie z PZK - 1.3.

art. 92 ust 3 pkt 7
rozdz. II

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
Regulamin
Ośrodka
Koordynacyjno-Informacyjnego
Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowej w granicach Powiatu Krapkowickiego
art. 5 ust. 5

2. Typowanie możliwych objazdów, przygotowanie oznakowania.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożeń lub miejsca prowadzenia akcji
ratowniczej.

1. art. 1 ust 2 I 2

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej

2. art. 18b

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności szlaków komunikacyjnych.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
1. Przyjmowanie meldunków o zaistniałych awariach sieci gazowych.
2. Utrzymywanie ciągłej łączności pomiędzy Dyspozytorem Wojewódzkim Pogotowia Gazowego,
brygadami sieci i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3. Wyłączenie urządzeń (w miarę możliwości), które uległy awarii oraz prowadzenie działań
przywracających skuteczność działania infrastruktury gazowej.
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art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia poważnego zagrożenia odnośnie dostaw
energii elektrycznej na terenie Powiatu Krapkowickiego
2. Udostępnienie indywidualnego zasilania obiektów wysokiej preferencji poprzez system
przełączeń sieciowych - przeprowadzenie przełączeń w systemie sprawnej sieci energetycznej.
3. Prowadzenie działań (w miarę możliwości), zabezpieczających infrastrukturę energetyczną
przed dalszą awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania.
4. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Energetycznego, brygadami
Sieciowymi i Powiatowym Zarządzania Kryzysowego.

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK- 2 - Postępowanie podczas pożarów (wielkopowierzchniowych)
Zadania

Uprawnienia wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
art. 17, ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 17, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 5, ust. 1, art. 7

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową zgodnie z SPO - 12.

art. 2 i 17 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Powiatu Krapkowickiego w celu
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia - zgodnie z SPO - 23.

art. 10, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego dla
Powiatu Krapkowickiego.
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.
4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze Powiatu
Krapkowickiego stanu klęski żywiołowej - zgodnie z SPO - 23.

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB STANU WYJĄTKOWEGO - REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach - zgodnie z SPO - 24

art. 7

2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych - zgodnie z SPO - 17

art. 22

3. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO 18
4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13
5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji
społecznej - zgodnie z SPO – 14
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Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 20 i 21

art. 4 i 5

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

6.

Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem - zgodnie z SPO 40.

art. 25

Ustawa z dnia 18 kwietnia z 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

§ 3 i 4, ust. 2

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia
2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach
szczególnych zagrożeń

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK w przypadku różnych zdarzeń - zgodnie z SPO - 9L
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców miasta - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców miasta o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji noszącej
znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.
5. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń - zgodnie z SPO – 5.

Art. 18, ust. 2

6. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO - 7.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu przy udziale
Wydziału Rozwoju i Współpracy
8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
9. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC - zgodnie z SPO - 11.
10. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia terrorystycznego i jego
wystąpienia zgodnie z SPO - 20.
11. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO - 22 oraz „Planem ewakuacji ludności,
zwierząt i mienia II stopnia”

Art. 17, ust. 5 i 5a

12. Uruchomienie zastępczych miejsc szpitalnych w celu zabezpieczenia potrzeb miasta zgodnie
z warunkami określonymi przez Wojewodę Opolskiego - zgodnie z SPO - 41.
13. Występowanie z wnioskiem do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wsparcia działań
pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie z „Wykazem sił i środków wojska wydzielanych
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.

14. Pozyskiwanie pomocy podczas działań ratowniczych przez osadzonych w zakładach karnych
- zgodnie z SPO - 19.
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art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego
15. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8
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art. 18, ust. 2
art. 17, ust. 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków
finansowych.

2.

Ograniczenie lub zawieszenie działalności
dydaktycznych - zgodnie z SPO - 37.

edukacyjnej

poprzez zawieszenie

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

§ 18

zajęć

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach
i placówkach
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

Zespół Radców Prawnych
1. Współudział w opracowaniu wniosku Starosty do Wojewody Opolskiego w sprawie
wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenie, w tym praw człowieka
i obywatela - zgodnie z SPO - 18.

art. 5, ust 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002
żywiołowej
Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

r. o stanie klęski

Starostwa

Powiatowego

Wydział Finansowy
art. 2, 7 ust 14 i 15,

1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.
18 ust 1 pkt 4
art. 2, 7 ust 14 i 15,

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).
18 ust 1 pkt 4

3. Współudział w:
1) wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13.
2)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO -4.

w

związku

z

udziałem

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

Wydział Inwestycji i Mienia
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową zgodnie z SPO - 12.
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.
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art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

3. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów drogowych w związku
z zaistniałymi pożarami dla ruchu w porozumieniu z właściwymi zarządcami dróg.

art. 20 ust. 14

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4. Wyznaczanie objazdów.

Wydział Budownictwa i Środowiska
1.

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w rolnictwie.

§ 29 pkt 2 ppkt 1
art. 8a ust. 3

2.

Prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.
§ 29 pkt 2 ppkt 1 i 10

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska
Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

Wydział Rozwoju i Współpracy

1. Zabezpieczanie zbiorów i prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Powiatu Krapkowickiego”

art. 4, 19 ust. 1, 21

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami

§3

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas pożarów na terenie
powiatu - zgodnie z PZK - 2.3.

art. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej

art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zagrożenia pożarowego i powstania pożarów na terenie powiatu zgodnie z PZK - 2.2.
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art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
art. 84 ust. 1 i 3
i 86 ust. 4

1. Ocena stanu obiektów budowlanych po pożarach.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podczas zagrożenia pożarowego
i ocena stanu sanitarnego w obiektach po pożarze.

art. 12a ust.3b

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach
1. Współudział w prowadzeniu ewakuacji zwierząt na wypadek powstania pożaru w obiektach
z hodowlą zwierząt i ptaków na terenie Powiatu

art. 18, ust. 1

2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją spalonych zwierząt i ptaków.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej

INNE PODMIOTY
Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Opolu
1. Przekazywanie komunikatów o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

art. 103 ust. 5

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie sytuacji pożarowej wzdłuż linii kolejowych w granicach Powiatu
Krapkowickiego.

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

2. Wyznaczenie objazdów, przygotowanie oznakowania w związku z zaistniałą sytuacją pożarową.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożenia pożarowego i miejsca
prowadzenia akcji ratowniczej.

art. 1 ust. 2 pkt 2

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności dróg na terenie powiatu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
1. Przyjmowanie meldunków o zaistniałych awariach sieci gazowych w rejonach zagrożenia
pożarowego.
2. Utrzymywanie ciągłej łączności pomiędzy Dyspozytorem Wojewódzkim Pogotowia Gazowego,
brygadami sieci i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie monitoringu
sytuacji pożarowej .
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art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

3. Odcinanie dopływu gazu do urządzeń w obiektach, w których wybuchł pożar oraz najbardziej
zagrożonych przeniesieniem się ognia.
4. Prowadzenie działań przywracających dostawy gazu do obiektów uszkodzonych w wyniku
pożaru po ocenie PINB.

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie/Kędzierzyn-Koźle/Prószków
1. Patrolowanie i monitorowanie sytuacji pożarowej terenów leśnych w granicach Powiatu
Krapkowickiego
2. Współudział w prowadzeniu akcji gaśniczej terenów leśnych.
3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Rejonowym Punktem Alarmowo - Dyspozycyjnym, siłami
uczestniczącymi w akcji i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie
monitoringu sytuacji pożarowej.

art. 18 ust. 1 pkt 2
i art. 35 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia pożarowego w zakresie dostaw
energii elektrycznej do odbiorców na terenie Powiatu Krapkowickiego.
2. Prowadzenie działań zabezpieczających infrastrukturę energetyczną przed dalszą awaryjnością
w skutek zagrożenia pożarowego. oraz przywracających skuteczność jej działania.
3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Energetycznego, brygadami
Sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
4. Prowadzenie działań przywracających dostawy energii elektrycznej do obiektów uszkodzonych
w wyniku pożaru po ocenie PINB.

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK - 3 - Postępowanie podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego dla
Powiatu Krapkowickiego
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.
4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze Powiatu
Krapkowickiego stanu klęski żywiołowej - zgodnie z SPO - 23.
5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową zgodnie z SPO - 12.
6. Kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Powiatu Krapkowickiego w celu
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia - zgodnie z SPO - 23.

art. 17, ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 17, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 5, ust. 1, art. 7

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 2 i 17 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 10, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości
Starostwa Powiatowego w Krapkowicach - zgodnie z SPO - 24

art. 7

2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych - zgodnie z SPO - 17

art. 22

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

3. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego
w sprawie wprowadzenia
czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie
z SPO - 18

art. 20 i 21

4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13

art. 4 i 5

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej
akcji społecznej - zgodnie z SPO – 14
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art. 25

Ustawa z dnia 18 kwietnia z 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

§ 3 i 4, ust. 2

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia
2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach
szczególnych zagrożeń

6. Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem - zgodnie z SPO - 40.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK po otrzymaniu ostrzeżenia hydrologiczno - meteorologicznego o burzach
wiatrach o 2 i 3 stopniu zagrożenia - zgodnie z SPO - 9B
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców Powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.
5. Ostrzeganie, alarmowanie i informowanie mieszkańców powiatu o zasadach zachowania się
podczas wystąpienia tych zjawisk meteorologicznych - zgodnie z SPO - 7.

Art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

9. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO - 22 oraz „Planem ewakuacji ludności,
zwierząt i mienia II stopnia”
10. Uruchomienie zastępczych miejsc szpitalnych w celu zabezpieczenia potrzeb Powiatu
zgodnie z warunkami określonymi przez Wojewodę Opolskiego - zgodnie z SPO - 41.
11. Występowanie z wnioskiem do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wsparcia działań
pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie z „Wykazem sił i środków wojska wydzielanych
w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.
12. Pozyskiwanie pomocy podczas działań ratowniczych przez osadzonych w zakładach karnych
- zgodnie z SPO - 19.

art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

13. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8

art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu.
7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
8. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC - zgodnie z SPO - 11.

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków
finansowych.
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art. 2, 7 ust 14 i 15
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

Zespół Radców Prawnych
1. Współudział w opracowaniu wniosku Starosty Krapkowickiego do Wojewody Opolskiego
w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenie, w tym praw
człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18.

art. 5, ust 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002
żywiołowej
Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

r. o stanie klęski

Starostwa

Powiatowego

Wydział Finansowy
art. 2, 7 ust 14 i 15,

1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.
18 ust 1 pkt 4
art. 2, 7 ust 14 i 15,

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).
18 ust 1 pkt 4

3. Współudział w:
 wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13.
2)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO -4.

w

związku

z

udziałem

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

Wydział Inwestycji i Mienia
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych zdarzeniem - zgodnie z
SPO - 12.
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.
3. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i obiektów drogowych po wystąpieniu
huraganowych wiatrów i trąb powietrznych w porozumieniu z właściwymi zarządcami dróg.

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

art. 20 ust. 14

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4. Wyznaczanie objazdów.

Wydział Budownictwa i Środowiska
art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

1. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w rolnictwie.

§ 29 pkt 2 ppkt 1

2. Prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.

art. 8a ust. 3
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Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska

§ 29 pkt 2 ppkt 1 i 10

3. Prowadzenie spraw i wykonywanie
z obowiązującymi przepisami prawa.

zadań

w

zakresie

rekultywacji

terenów

zgodnie

art. 8a ust. 3
§ 29 pkt 2 ppkt 1 i 10

Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska
Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

Wydział Rozwoju i Współpracy

1. Ograniczenie lub zawieszenie działalności edukacyjnej poprzez zawieszenie zajęć dydaktycznych
- zgodnie z SPO - 37.

§ 18

§ 36 pkt 2 ppkt 1
1. art. 4, 19 ust. 1, 21

2. Zabezpieczanie zbiorów i prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Powiatu Krapkowickiego”

§3
§ 37 pkt 2 ppkt 7

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach
i placówkach
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004r.
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas huraganowych wiatrów i
trąb powietrznych na terenie powiatu - zgodnie z PZK -3.1.

art. 1
art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
Ustawa z dnia 24
przeciwpożarowej

sierpnia

1991

r.

o

ochronie

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas huraganowych wiatrów i trąb powietrznych na terenie powiatu - zgodnie
z PZK - 3.2.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
1. Ocena stanu obiektów budowlanych po huraganowych wiatrach i trąbach powietrznych.

art. 84 ust. 1 i 3
i 86 ust. 4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego po huraganowych wiatrach

i trąbach powietrznych.
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art. 12a ust.3b

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach
1. Współudział w prowadzeniu ewakuacji zwierząt na wypadek wystąpienia huraganowych
wiatrów i trąb powietrznych z obiektów, które prowadzą hodowlę zwierząt i ptaków na terenie
powiatu.

art. 18, ust. 1

Ustawa z dnia
Weterynaryjnej

29

stycznia

2004

r.

o

Inspekcji

2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją padłych zwierząt i ptaków.

INNE PODMIOTY
Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Opolu
1. Przekazywanie komunikatów o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

art. 103 ust. 5

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowych w granicach Powiatu Krapkowickiego po
wystąpieniu huraganowych wiatrów i trąb powietrznych.

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

2. Wyznaczenie objazdów, przygotowanie oznakowania w związku z zaistniałą sytuacją.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru po wystąpieniu huraganowych wiatrów i trąb powietrznych
prowadzenia akcji ratowniczej.

art. 1 ust. 2 I 2

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności dróg na terenie Powiatu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
1. Przyjmowanie meldunków o zaistniałych awariach sieci gazowych w związku z wystąpieniem
huraganowych wiatrów i trąb powietrznych.
2. Utrzymywanie ciągłej łączności pomiędzy Dyspozytorem Wojewódzkim Pogotowia Gazowego,
brygadami sieci i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie monitoringu
sytuacji w rejonach awarii sieci gazowej.
3. Odcinanie dopływu gazu do urządzeń w obiektach uszkodzonych w wyniku wystąpienia
huraganowych wiatrów i trąb powietrznych.
4. Prowadzenie działań przywracających dostawy gazu do obiektów uszkodzonych w wyniku
wystąpienia huraganowych wiatrów i trąb powietrznych po ocenie PINB.

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie/Kędzierzyn-Koźle/Prószków
1. Patrolowanie i monitorowanie sytuacji terenów leśnych w granicach Powiatu Krapkowickiego

art. 18 ust. 1 pkt 2

2. Usuwania wiatrołomów z terenów leśnych.

art. 35 ust 1 pkt 4
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Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Rejonowym Punktem Alarmowo - Dyspozycyjnym, siłami
uczestniczącymi w akcji i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie
monitoringu sytuacji po wystąpieniu huraganowych wiatrów i trąb powietrznych.

TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia w zakresie dostaw energii
elektrycznej do odbiorców na terenie Powiatu Krapkowickiego w związku z sytuacja
meteorologiczną.
2. Prowadzenie działań zabezpieczających infrastrukturę energetyczną przed dalszą awaryjnością
w skutek huraganowych wiatrów i trąb powietrznych oraz przywracających jej działanie.
3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Energetycznego, brygadami
Sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
4. Prowadzenie działań przywracających dostawy energii elektrycznej do obiektów uszkodzonych
w wyniku huraganowych wiatrów i trąb powietrznych po ocenie PINB.

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK - 4 - Postępowanie podczas mrozów i opadów śniegu
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego dla
Powiatu Krapkowickiego
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.
4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze Powiatu
Krapkowickiego stanu klęski żywiołowej - zgodnie z SPO - 23.
5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową zgodnie z SPO - 12.
6. Kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Powiatu Krapkowickiego w celu
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia - zgodnie z SPO - 23.

art. 17, ust. 1, 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 5, ust. 1, art. 7

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 2 i 17 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 10, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości
Powiatu Krapkowickiego - zgodnie z SPO - 24

art. 7

2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych - zgodnie z SPO - 17

art. 22

3. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia
czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z
SPO - 18
4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13
5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej
akcji społecznej - zgodnie z SPO -14
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Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 20 i 21

art. 4 i 5

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

art. 25

6. Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem - zgodnie z SPO - 40.
§ 3 i 4, ust. 2

Ustawa z dnia 18 kwietnia z 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia
2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach
szczególnych zagrożeń

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK po otrzymaniu ostrzeżenia meteorologicznego o silnych mrozach
i intensywnych opadach śniegu - zgodnie z SPO - 9B
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.
5. Ostrzeganie, alarmowanie i informowanie mieszkańców powiatu o zasadach zachowania się
podczas wystąpienia zjawisk meteorologicznych - zgodnie z SPO - 7.

Art. 18, ust. 2

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
8. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC - zgodnie z SPO - 11.
9. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO - 22 oraz „Planem ewakuacji ludności,
zwierząt i mienia II stopnia”
10. Uruchomienie zastępczych miejsc szpitalnych w celu zabezpieczenia
potrzeb powiatu zgodnie z warunkami określonymi przez Wojewodę Opolskiego
- zgodnie z SPO - 41.

art. 18, ust. 2

11. Występowanie z wnioskiem do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wsparcia działań
pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie z „Wykazem sił i środków wojska
wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa
opolskiego”.
12. Pozyskiwanie pomocy do działań ratowniczych przez osadzonych w zakładach karnych
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- zgodnie z SPO - 19.

13. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie
z SPO - 8.

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2011r.

Wydział Inwestycji i Mienia
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych zdarzeniem
- zgodnie z SPO - 12.
art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.

3. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i obiektów drogowych po wystąpieniu mrozów
i opadów śniegu o 2 i 3 stopniu zagrożenia w porozumieniu z właściwymi zarządcami dróg.

art. 20 ust. 14

1. . Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4. Wyznaczanie objazdów.

Zespół Radców Prawnych
1. Współudział w opracowaniu wniosku Starosty Krapkowickiego do Wojewody Opolskiego
w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenie, w tym praw człowieka
i obywatela - zgodnie z SPO - 18.
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1. art. 5, ust 1

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

2. § 44 pkt 2 ppkt 3

2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Finansowy
1. art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.

2. § 40 pkt 2 ppkt 11

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

1. art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4
2. § 40 pkt 2 ppkt 11

3. Współudział w:
1)

wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13.

2)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO -4.

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

Wydział Budownictwa i Środowiska

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

1. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w rolnictwie.

2. Prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

1. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
art. 8a ust. 3
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

3. Prowadzenie spraw i wykonywanie zadań w zakresie rekultywacji terenów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Wydział Rozwoju i Współpracy
§ 18

1. Ograniczenie lub zawieszenie działalności edukacyjnej poprzez zawieszenie zajęć
dydaktycznych
- zgodnie z SPO - 37.

§ 36 pkt 2 pkt 1
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1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach

1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami

2. Zabezpieczanie zbiorów i prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Powiatu Krapkowickiego”

art. 4, 19 ust. 1, 21
§3

2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia
2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych
3. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2011r.

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas silnych mrozów
i intensywnych opadów śniegu na terenie powiatu - zgodnie z PZK - 4.2.

art. 1
art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej
Straży Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas silnych mrozów i intensywnych opadach śniegu na terenie powiatu
- zgodnie z PZK - 4.1.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i
3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowice
1. Ocena stanu obiektów budowlanych po silnych mrozach i intensywnych opadach śniegu.

art. 84 ust. 1 i 3
i 86 ust. 4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowice
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w czasie trwania silnych
mrozów i intensywnych opadów śniegu.

art. 12a ust.3b

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach
1. Współudział w prowadzeniu zabezpieczenia zwierząt na wypadek wystąpienia silnych mrozów
i intensywnych opadów śniegu w obiektach, które prowadzą hodowlę zwierząt i ptaków na
terenie powiatu.
2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją padłych zwierząt i ptaków.
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art. 18, ust. 1

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej

INNE PODMIOTY
Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Opolu
1. Przekazywanie komunikatów o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

art. 103 ust. 5

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowych w granicach Powiatu Krapkowickiego po
wystąpieniu mrozów i opadów śniegu o 2 i 3 stopniu zagrożenia .
2. Współudział w zapewnieniu bezpieczeństwa podróżnym (ciepłe napoje miejsca czasowego
zakwaterowania).

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru po wystąpieniu mrozów i opadów śniegu o 2 i 3 stopniu
zagrożenia i prowadzenia akcji ratowniczej.

art. 1 ust 2 I 2
art. 18b

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności dróg na terenie powiatu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
1. Przyjmowanie meldunków o zaistniałych awariach sieci gazowych w związku z wystąpieniem
mrozów i opadów śniegu o 2 i 3 stopniu zagrożenia.
2. Utrzymywanie ciągłej łączności pomiędzy Dyspozytorem Wojewódzkim Pogotowia Gazowego,
brygadami sieci i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie monitoringu
sytuacji w rejonach awarii sieci gazowej.
3. Odcinanie dopływu gazu do urządzeń w obiektach uszkodzonych w wyniku wystąpienia mrozów
i opadów śniegu.
4. Prowadzenie działań przywracających dostawy gazu do obiektów uszkodzonych w wyniku
wystąpienia mrozów i opadów śniegu po ocenie PINB.

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie/Kędzierzyn-Koźle/Prószków
1. Patrolowanie i monitorowanie sytuacji terenów leśnych w granicach Powiatu Krapkowickiego.

art. 18 ust. 1 pkt 2

2. Usuwanie drzew powalonych drzew po intensywnych opadach śniegu.

art. 35 ust 1 pkt 4

46

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach

3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Rejonowym Punktem Alarmowo - Dyspozycyjnym, siłami
uczestniczącymi w akcji i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie
monitoringu sytuacji po wystąpieniu mrozów i opadach śniegu.

TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia w zakresie dostaw energii
elektrycznej do odbiorców na terenie Powiatu Krapkowickiego w związku z sytuacją
meteorologiczną.
2. Prowadzenie działań zabezpieczających infrastrukturę energetyczną przed dalszą awaryjnością
w skutek mrozu i opadach śniegu oraz przywracających skuteczność jej działania.
3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Energetycznego, brygadami
Sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

4. Prowadzenie działań przywracających dostawy energii elektrycznej do obiektów uszkodzonych
w wyniku mrozów i opadach śniegu po ocenie PINB.

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń - POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK - 5 - Postępowanie podczas suszy i upałów
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego dla
Powiatu Krapkowickiego.
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.
5. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze Powiatu
Krapkowickiego stanu klęski żywiołowej - zgodnie z SPO - 23.
6. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
- zgodnie z SPO - 12.
7. Kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Powiatu Krapkowickiego w celu
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia - zgodnie z SPO - 23.

art. 17, ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 17, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 5, ust. 1, art. 7

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 2 i 17 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 10, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości
Starostwa Powiatowego - zgodnie z SPO - 24

art. 7

2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych - zgodnie z SPO - 17

art. 22

3. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 20 i 21

art. 4 i 5

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji
społecznej - zgodnie z SPO – 14

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

6. Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem
- zgodnie z SPO - 40.

art. 25

Ustawa z dnia 18 kwietnia z 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13
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§ 3 i 4, ust. 2

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia
2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach
szczególnych zagrożeń

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK po otrzymaniu ostrzeżenia meteorologicznego o suszy i upałach
- zgodnie z SPO - 9C
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.
5. Ostrzeganie, alarmowanie i informowanie mieszkańców Powiatu o zasadach zachowania się
podczas wystąpienia zjawisk meteorologicznych - zgodnie z SPO - 7.

Art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu.
7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
8. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC - zgodnie z SPO - 11.
9. Uruchomienie zastępczych miejsc szpitalnych w celu zabezpieczenia
potrzeb powiatu zgodnie z warunkami określonymi przez Wojewodę Opolskiego
- zgodnie z SPO - 41.
10. Pozyskiwanie pomocy do działań ratowniczych przez osadzonych w zakładach karnych
- zgodnie z SPO - 19.
11. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie
z SPO - 8.

art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 18, ust. 2

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Inwestycji i Mienia
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych zdarzeniem
- zgodnie z SPO - 12.

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.
3. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i obiektów drogowych po wystąpieniu upałów
w porozumieniu z właściwymi zarządcami dróg.
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art. 20 ust. 14

1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
Kryzysowym
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4. Wyznaczanie objazdów

Zespół Radców Prawnych
1. Współudział w opracowaniu wniosku Starosty Krapkowickiego do Wojewody Opolskiego
w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenie, w tym praw człowieka
i obywatela - zgodnie z SPO - 18.

art. 5, ust 1

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

3. Współudział w:
1. art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

1)
wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13.
2)
przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO -4.

Wydział Budownictwa i Środowiska
art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

1. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w rolnictwie.
2. Prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.

1. art. 8a ust. 3

3. Prowadzenie spraw i wykonywanie zadań w zakresie rekultywacji terenów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
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1. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.
1. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Rozwoju i Współpracy
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami

2 Zabezpieczanie zbiorów i prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Powiatu Krapkowickiego”

1. art. 4, 19 ust. 1, 21
2. § 3

2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia
2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych
3. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas suszy i upałów na
terenie powiatu - zgodnie z PZK - 5.2.

art. 1
art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas suszy i upałów na terenie powiatu - zgodnie z PZK - 5.1.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
1. Ocena stanu obiektów budowlanych po suszy i upałach.

art. 84 ust. 1 i 3

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego po suszy i upałach.

art. 12a ust.3b

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach
1. Współudział w prowadzeniu zabezpieczenia zwierząt na wypadek wystąpienia suszy
i upałów w obiektach, które prowadzą hodowlę roślin, zwierząt i ptaków na terenie powiatu

art. 18, ust. 1

2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją padłych zwierząt i ptaków.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej

INNE PODMIOTY
Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Opolu
1. Przekazywanie komunikatów o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

art. 103 ust. 5
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowych w granicach Powiatu Krapkowickiego po
wystąpieniu suszy i upałów.
2. Współudział w zapewnieniu bezpieczeństwa podróżnym (chłodne napoje miejsca czasowego
zakwaterowania).

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru po wystąpieniu suszy i upałów i prowadzenia akcji ratowniczej.

1. art. 1 ust 2 I 2
2. art. 18b

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności dróg na terenie powiatu.

1. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej
2. Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
1. Przyjmowanie meldunków o zaistniałych awariach sieci gazowych w związku z wystąpieniem
suszy i upałów.
2. Utrzymywanie ciągłej łączności pomiędzy Dyspozytorem Wojewódzkim Pogotowia Gazowego,
brygadami sieci i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie monitoringu
sytuacji w rejonach awarii sieci gazowej.
3. Odcinanie dopływu gazu do urządzeń w obiektach uszkodzonych w wyniku wystąpienia suszy
i upałów śniegu.
4. Prowadzenie działań przywracających dostawy gazu do obiektów uszkodzonych w wyniku
wystąpienia suszy i upałów śniegu po ocenie PINB.

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie/Kędzierzyn - Koźle/Prószków
1. Patrolowanie i monitorowanie sytuacji terenów leśnych w granicach Powiatu Krapkowickiego
2. Usuwanie drzew uszkodzonych w wyniku suszy i upałów.

art. 18 ust. 1 pkt 2

3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Rejonowym Punktem Alarmowo - Dyspozycyjnym, siłami
uczestniczącymi w akcji i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie
monitoringu sytuacji po wystąpieniu suszy i upałów.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
art. 35 ust 1 pkt 4

TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia w zakresie dostaw energii
elektrycznej do odbiorców na terenie Powiatu Krapkowickiego w związku z sytuacją
meteorologiczną.
2. Prowadzenie działań zabezpieczających infrastrukturę energetyczną przed dalszą awaryjnością
w skutek suszy i upałów oraz przywracających skuteczność jej działania.
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Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Energetycznego, brygadami
Sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
4. Prowadzenie działań przywracających dostawy energii elektrycznej do obiektów uszkodzonych
w wyniku suszy i upałów po ocenie PINB.

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń - POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK - 6 - Postępowanie podczas skażenia chemiczno - ekologicznego
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego dla
Powiatu Krapkowickiego.
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.
5. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze Powiatu
Krapkowickiego stanu klęski żywiołowej - zgodnie z SPO - 23.
6. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
- zgodnie z SPO - 12.
7. Kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Powiatu Krapkowickiego w celu
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia - zgodnie z SPO - 23.

art. 17, ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 17, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 5, ust. 1, art. 7

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 2 i 17 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 10, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości
Starostwa Powiatowego - zgodnie z SPO - 24

art. 7

2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych - zgodnie z SPO - 17

art. 22

3. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18
4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13
5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji
społecznej - zgodnie z SPO – 14
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Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 20 i 21

art. 4 i 5

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

art. 25

Ustawa z dnia 18 kwietnia z 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

§ 3 i 4, ust. 2

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia
2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach
szczególnych zagrożeń

6. Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem
- zgodnie z SPO - 40.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK po otrzymaniu informacji o awarii przemysłowej - zgodnie z SPO - 9D.
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.
5. Ostrzeganie, alarmowanie i informowanie mieszkańców powiatu o zasadach zachowania się
podczas wystąpienia zjawisk meteorologicznych - zgodnie z SPO - 7.

Art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.
7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
8. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO - 22 oraz „Planem ewakuacji ludności,
zwierząt i mienia II stopnia”.
9. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC - zgodnie z SPO - 11.
10. Uruchomienie zastępczych miejsc szpitalnych w celu zabezpieczenia
potrzeb powiatu zgodnie z warunkami określonymi przez Wojewodę Opolskiego
- zgodnie z SPO - 41.
11. Pozyskiwanie pomocy do działań ratowniczych przez osadzonych w zakładach karnych
- zgodnie z SPO - 19.
12. Występowanie z wnioskiem do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wsparcia działań
pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie z „Wykazem sił i środków wojska
wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa
opolskiego”.
13. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie
z SPO - 8.
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art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Inwestycji i Mienia
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych zdarzeniem
- zgodnie z SPO - 12.
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury
3. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i obiektów drogowych po skażeniu chemiczno
- ekologicznym w porozumieniu z właściwymi zarządcami dróg.

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
Kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach..

art. 20 ust. 14

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4. Wyznaczanie objazdów.

Zespół Radców Prawnych
art. 5, ust 1

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

art. 2, 7 ust 14 i 15
18 ust 1 pkt 4

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

1. Współudział w opracowaniu wniosku Starosty Krapkowickiego do Wojewody Opolskiego
w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenie, w tym praw
człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18.

Wydział Finansowy

3. Współudział w:
1)

wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie
stanu nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 13.

2)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO - 14.
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Wydział Budownictwa i Środowiska
1. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w rolnictwie i terenach zielonych
powiatu.

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

1. art. 8a ust. 3

1. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

2. Prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.
3. Prowadzenie spraw i wykonywanie zadań w zakresie rekultywacji terenów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Wydział Rozwoju i Współpracy
1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami

1. Zabezpieczanie zbiorów i prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Powiatu Krapkowickiego”

art. 4, 19 ust. 1, 21
§3

2. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia
2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych
3. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas skażenia chemiczno
- ekologicznego na terenie powiatu - zgodnie z PZK - 6.2.

1. art. 1
2. art. 25 ust. 1

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej
Straży Pożarnej
2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas skażenia chemiczno - ekologicznego na terenie powiatu - zgodnie
z PZK - 6.3.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
art. 84 ust. 1 i 3
i 86 ust. 4

1. Ocena stanu obiektów budowlanych po skażeniu chemiczno - ekologicznym.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego po skażeniu chemiczno
- ekologicznym (oceny i analizy stanu sanitarno - higienicznego na terenie powiatu).
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art. 12a ust.3b

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach
1. Współudział w prowadzeniu zabezpieczenia zwierząt na wypadek wystąpienia skażenia
chemiczno - ekologicznego w obiektach, w których prowadzona jest hodowla roślin, zwierząt
i ptaków na terenie powiatu.
2. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej.

art. 18, ust. 1

Ustawa z dnia
Weterynaryjnej

29

stycznia

2004

r.

o

Inspekcji

3. Nadzór nad jakością produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i pasz.
4. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją padłych zwierząt i ptaków.

INNE PODMIOTY
Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Opolu
1. Przekazywanie komunikatów o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

art. 103 ust. 5

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowych w granicach Powiatu Krapkowickiego po skażeniu
chemiczno - ekologicznym.
2. Współudział w zapewnieniu bezpieczeństwa podróżnym (uruchomienie komunikacji zastępczej
i miejsc czasowego zakwaterowania).

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru po skażeniu chemiczno - ekologicznym i prowadzenia akcji
ratowniczej.

1. art. 1 ust 2 I 2

1. Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej

2. art. 18b

2. Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności dróg na terenie powiatu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
1. Przyjmowanie meldunków o zaistniałych awariach i innych zakłóceniach w pracy sieci gazowych
w związku z wystąpieniem skażenia chemiczno - ekologicznego.
2. Utrzymywanie ciągłej łączności pomiędzy Dyspozytorem Wojewódzkim Pogotowia Gazowego,
brygadami sieci i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie monitoringu
sytuacji w rejonach awarii sieci gazowej.
3. Odcinanie dopływu gazu do urządzeń w obiektach uszkodzonych w wyniku wystąpienia
skażenia chemiczno - ekologicznego.
4. Prowadzenie działań przywracających dostawy gazu do obiektów uszkodzonych w wyniku
skażenia chemiczno - ekologicznego po ocenie PINB.
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art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie/Kędzierzyn-Koźle/Prószków
1. Patrolowanie i monitorowanie sytuacji terenów leśnych w granicach Powiatu Krapkowickiego
2. Usuwanie zniszczeń spowodowanych awarią chemiczno - ekologiczną.

art. 18 ust. 1 pkt 2

3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Rejonowym Punktem Alarmowo - Dyspozycyjnym, siłami
uczestniczącymi w akcji i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie
monitoringu sytuacji po skażeniu chemiczno - ekologicznym.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
art. 35 ust 1 pkt 4

TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia w zakresie dostaw energii
elektrycznej do odbiorców na terenie Powiatu Krapkowickiego w związku z sytuacją.
2. Prowadzenie działań zabezpieczających infrastrukturę energetyczną przed dalszą awaryjnością
w skutek awarii chemiczno - ekologicznej oraz przywracających skuteczność jej działania.
3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Energetycznego, brygadami
Sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
4. Prowadzenie działań przywracających dostawy energii elektrycznej do obiektów uszkodzonych
w wyniku awarii chemiczno - ekologicznej po ocenie PINB.

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń - POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK - 7 - Postępowanie podczas wystąpienia zdarzeń radiacyjnych
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Realizacja rozporządzeń i zaleceń Wojewody Opolskiego wynikających z „Wojewódzkiego
planu postępowania na wypadek zdarzeń radiacyjnych” we współdziałaniu z Państwowym
Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.
4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze Powiatu
Krapkowickiego klęski żywiołowej - zgodnie z SPO - 23.
5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
- zgodnie z SPO - 12.
6. Kierowanie działaniami interwencyjnymi wprowadzanymi w razie możliwości przekroczenia
poziomów interwencyjnych.

art. 17, ust. 3, 4 i 5

art. 91a

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe

art. 17, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 5, ust. 1, art. 7

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 2 i 17 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 90

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości
Starostwa Powiatowego - zgodnie z SPO - 24

art. 7

2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych - zgodnie z SPO - 17

art. 22

3. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18
4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 20 i 21

art. 4 i 5

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK po otrzymaniu informacji o zdarzeniu radiacyjnym - zgodnie z SPO - 9H.
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Art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Przekazywanie mieszkańcom powiatu informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym
- zgodnie z SPO -2.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.
5. Działanie PCZK w ramach systemu wykrywania skażeń i alarmowania - zgodnie z SPO - 9J.
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.
7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
8. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO - 22 oraz „Planem ewakuacji ludności,
zwierząt i mienia II stopnia”
9. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC - zgodnie z SPO - 11.
10. Uruchomienie zastępczych miejsc szpitalnych w celu zabezpieczenia
potrzeb powiatu zgodnie z warunkami określonymi przez Wojewodę Opolskiego
- zgodnie z SPO - 41.
11. Pozyskiwanie pomocy do działań ratowniczych przez osadzonych w zakładach karnych
- zgodnie z SPO - 19.
12. Występowanie z wnioskiem do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wsparcia działań
pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie z „Wykazem sił i środków wojska
wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa
opolskiego”.
13. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie
z SPO - 8.

art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych.

1. art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

Zespół Radców Prawnych
1. Współudział w opracowaniu wniosku Starostę Krapkowickiego do Wojewody Opolskiego
w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenie, w tym praw
człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18.
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1. art. 5, ust 1

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Finansowy
art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

1. art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

3. Współudział w:
1)

wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie
stanu nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 13.

2)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO - 14.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

Wydział Inwestycji i Mienia
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych zdarzeniem
- zgodnie z SPO - 12.

1. art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

5. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i obiektów drogowych po zdarzeniu radiacyjnym
w porozumieniu z właściwymi zarządcami dróg.
art. 20 ust. 14

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

6. Wyznaczanie objazdów.

Wydział Budownictwa i Środowiska
1. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w rolnictwie i terenach zielonych powiatu.
2. Prowadzenie spraw związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska.

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

art. 8a ust. 3
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Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
Kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska

3. Prowadzenie spraw i wykonywanie zadań w zakresie rekultywacji terenów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

Wydział Rozwoju i Współpracy
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia

2. Zabezpieczanie zbiorów i prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Powiatu Krapkowickiego”

art. 4, 19 ust. 1, 21
§3

2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych
Regulamin Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas zdarzeń radiacyjnych na
terenie powiatu - zgodnie z PZK - 7.2.

art. 1
art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zdarzeń radiacyjnych na terenie powiatu - zgodnie z PZK - 7.1.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
art. 84 ust. 1 i 3
i 86 ust. 4

1. Ocena stanu obiektów budowlanych po skażeniu chemiczno - ekologicznym.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego po skażeniu chemiczno
- ekologicznym (ocena i analiza stanu sanitarno - higienicznego na terenie powiatu).

art. 12a ust.3b

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu
1. Współudział w prowadzeniu zabezpieczenia zwierząt na wypadek wystąpienia skażenia
chemiczno - ekologicznego w obiektach, w których prowadzona jest hodowla roślin, zwierząt
i ptaków na terenie powiatu.

art. 18, ust. 1

Ustawa z dnia
Weterynaryjnej

29

stycznia

2004

r.

o

Inspekcji

art. 18, ust. 1

Ustawa z dnia
Weterynaryjnej

29

stycznia

2004

r.

o

Inspekcji

2. Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej.
3. Nadzór nad jakością produktów żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i pasz.
4. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją padłych zwierząt i ptaków.
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INNE PODMIOTY
Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Opolu
1. Przekazywanie komunikatów o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

art. 103 ust. 5

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowych w granicach Powiatu Krapkowickiego po zdarzeniu
radiacyjnym.
2. Współudział w zapewnieniu bezpieczeństwa podróżnym (uruchomienie komunikacji zastępczej
i miejsc czasowego zakwaterowania).

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru po zdarzeniu radiacyjnym i prowadzenia akcji
ratowniczej.

art. 1 ust 2 I 2

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności dróg na terenie powiatu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
1. Przyjmowanie meldunków o zaistniałych awariach i innych zakłóceniach w pracy sieci gazowych
w związku z wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego.
2. Utrzymywanie ciągłej łączności pomiędzy Dyspozytorem Wojewódzkim Pogotowia Gazowego,
brygadami sieci i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie monitoringu
sytuacji w rejonach awarii sieci gazowej.
3. Odcinanie dopływu gazu do urządzeń w obiektach uszkodzonych w wyniku wystąpienia
zdarzenia radiacyjnego.
4. Prowadzenie działań przywracających dostawy gazu do obiektów uszkodzonych w wyniku
skażenia zdarzenia radiacyjnego po ocenie PINB.

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie/Prószków
1. Patrolowanie i monitorowanie sytuacji terenów leśnych w granicach Powiatu Krapkowickiego.
2. Usuwanie zniszczeń spowodowanych awarią chemiczno - ekologiczną.

art. 18 ust. 1 pkt 2

3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Rejonowym Punktem Alarmowo - Dyspozycyjnym, siłami
uczestniczącymi w akcji i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie
monitoringu sytuacji po skażeniu chemiczno - ekologicznym.
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Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
art. 35 ust 1 pkt 4

TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia zagrożenia w zakresie dostaw energii
elektrycznej do odbiorców na terenie Powiatu Krapkowickiego w związku z zaistniałą sytuacją.

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

2. Prowadzenie działań zabezpieczających infrastrukturę energetyczną przed dalszą awaryjnością
w skutek zdarzenia radiacyjnego oraz przywracających skuteczność jej działania.
3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Energetycznego, brygadami
Sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

4. Prowadzenie działań przywracających dostawy energii elektrycznej do obiektów uszkodzonych
w wyniku zdarzenia radiacyjnego po ocenie PINB.

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń - POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK - 8 - Postępowanie podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Realizacja rozporządzeń i zaleceń Wojewody Opolskiego wynikających z „Wojewódzkiego
planu działania na wypadek epidemii” we współdziałaniu z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym.
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.
4. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze Powiatu
Krapkowickiego stanu klęski żywiołowej - zgodnie z SPO - 23.
5. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
- zgodnie z SPO - 12.

art. 17, ust. 3, 4 i 5
art. 19
art. 44 ust. 3 i 4

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

art. 17, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 5, ust. 1, art. 7

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 2 i 17 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości
Starostwa Powiatowego - zgodnie z SPO - 24

art. 7

2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych - zgodnie z SPO - 17

art. 22

3. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18
4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 20 i 21
art. 4 i 5

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK po otrzymaniu informacji o zdarzeniu wskazującym o możliwości
wystąpienia lub wystąpieniu epidemii - zgodnie z SPO - 9I.

art. 18, ust. 2

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
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Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

3. Przekazywanie mieszkańcom powiatu informacji wyprzedzającej o możliwości wystąpienia
lub wystąpieniu epidemii - zgodnie z SPO -2.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.
5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu
6. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
7. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO - 22 oraz „Planem ewakuacji ludności,
zwierząt i mienia II stopnia”
8. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC - zgodnie z SPO - 11.
9. Uruchomienie zastępczych miejsc szpitalnych w celu zabezpieczenia potrzeb powiatu zgodnie
z warunkami określonymi przez Wojewodę Opolskiego - zgodnie z SPO - 41.
10. Pozyskiwanie pomocy do działań ratowniczych osadzonych w zakładach karnych
- zgodnie z SPO - 19.
11. Występowanie z wnioskiem do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wsparcia działań
pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie z „Wykazem sił i środków wojska
wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa
opolskiego”.
12. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie
z SPO - 8.

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

Zespół Radców Prawnych
1. Współudział w opracowaniu wniosku Starosty Krapkowickiego do Wojewody Opolskiego
w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenie, w tym praw
człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18.
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1. art. 5, ust 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002
żywiołowej
Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

r. o stanie klęski

Starostwa

Powiatowego

Wydział Finansowy
1. art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 13.

2)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO - 14.

Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 20 ust. 14

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

3. Współudział w:
1)

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wydział Inwestycji i Mienia
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych zdarzeniem
- zgodnie z SPO - 12.
2. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i obiektów drogowych po zagrożeniu
epidemicznym i epidemii w porozumieniu z właściwymi zarządcami dróg.
3. Wyznaczanie objazdów.

Wydział Rozwoju i Współpracy

1. Ograniczenie lub zawieszenie działalności edukacyjnej poprzez zawieszenie zajęć
dydaktycznych zgodnie z SPO - 37.

§ 18

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach
i placówkach.

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
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1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas zagrożenia epidemicznego
i epidemii na terenie powiatu - zgodnie z PZK - 8.3.

art. 1
art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowej Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii na terenie powiatu - zgodnie
z PZK - 8.2.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podczas zagrożenia
epidemicznego i epidemii (ocena i analiza stanu sanitarno - higienicznego na terenie powiatu).

art. 12a ust.3b

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

art. 47

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych

2. Realizacja obowiązkowych szczepień - zgodnie z SPO – 26
3. Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolatoriów wraz z zabezpieczeniem logistycznym - zgodnie
z SPO - 27.

INNE PODMIOTY
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Monitorowanie sytuacji na szlakach kolejowych w granicach Powiatu Krapkowickiego
podczas zagrożenia epidemicznego i epidemii.
2. Współudział w zapewnieniu bezpieczeństwa podróżnym (uruchomienie komunikacji zastępczej
i miejsc czasowego zakwaterowania).

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń - POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK - 9.1 - Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu
Krapkowickiego.
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.
5. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wprowadzenie na obszarze Powiatu
Krapkowickiego stanu klęski żywiołowej - zgodnie z SPO - 23.
6. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
- zgodnie z SPO - 12.
7. Kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Powiatu Krapkowickiego w celu
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia - zgodnie z SPO - 23.

art. 17, ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 17, ust. 1
art. 5, ust. 1, art. 7

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 2 i 17 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 10, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości
Starostwa Powiatowego - zgodnie z SPO - 24

art. 7

2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych - zgodnie z SPO - 17

art. 22

3. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 20 i 21

art. 4 i 5

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji
społecznej - zgodnie z SPO – 14

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

6. Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem
- zgodnie z SPO - 40.

art. 25

Ustawa z dnia 18 kwietnia z 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13
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§ 3 i 4, ust. 2

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia
2004 r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach
szczególnych zagrożeń

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK w przypadku różnych zdarzeń - zgodnie z SPO - 9I.
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.

Art. 18, ust. 2

5. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń - zgodnie z SPO - 5.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO - 7.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.
8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
9. Kierowanie działaniami podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia zgodnie
z SPO - 20.
10. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie
z SPO - 8.

Art. 17, ust. 5 i 5a
art. 18, ust. 2

Zespół Radców Prawnych
art. 5, ust 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

1. Współudział w opracowaniu wniosku Starosty Krapkowickiego do Wojewody Opolskiego
w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenie, w tym praw człowieka
i obywatela - zgodnie z SPO - 18.

Wydział Finansowy
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3. Współudział w:
1)

wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie
stanu nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13.

2)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO -4.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

Wydział Inwestycji i Mienia
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
- zgodnie z SPO - 12.
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w
Krapkowicach.

Wydział Budownictwa i Środowiska
art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

1. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w rolnictwie.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Rozwoju i Współpracy

art. 4, 19 ust. 1, 21

2. Zabezpieczanie zbiorów i prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych powiatu krapkowickiego”

§3
§ 37 pkt 2 ppkt 7

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostawie energii na terenie powiatu
- zgodnie z PZK - 2.2.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a
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Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

INNE PODMIOTY
TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Działanie Oddziału EnergiiPro S. A. w Opolu oraz Polskich Sieci Energetycznych - Południe S. A.
podczas zakłóceń w dostawach energii elektrycznej do odbiorców na terenie Powiatu
Krapkowickiego - zgodnie z PZK - 9.1.1.

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK - 9.2 - Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach paliwa.
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu
Krapkowickiego.
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.
4. Kontrolowanie przestrzegania ograniczeń na terenie Powiatu Krapkowickiego wprowadzonych
przez Wojewodę Opolskiego - zgodnie z SPO - 32.

art. 17 ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 17 ust. 1

art. 43 ust. 2 pkt 2

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

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości
Starostwa Powiatowego - zgodnie z SPO - 24
3. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18
4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13

art. 7

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej

art. 20 i 21

art. 4 i 5

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK w przypadku różnych zdarzeń - zgodnie z SPO - 9I.
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.
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Art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Zespół Radców Prawnych
1. Współudział w opracowaniu wniosku Starosty Krapkowickiego do Wojewody Opolskiego
w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze Powiatu Krapkowickiego zgodnie
z SPO - 24.

art. 5, ust 1
§ 44 pkt 2 ppkt 3

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostawie energii na terenie powiatu
- zgodnie z PZK - 2.2.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

INNE PODMIOTY
UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń - POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO.
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PRK - 9.3 - Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach gazu.
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu
Krapkowickiego
.

art. 17, ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

1. Działanie PCZK w przypadku różnych zdarzeń - zgodnie z SPO - 9I.
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.

Art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

5. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO - 7.
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu
7. Kierowanie działaniami podczas zakłóceń w dostawie gazu - zgodnie z SPO - 20.

Art. 17, ust. 5 i 5a

8. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO - 22 oraz „Planem ewakuacji ludności,
zwierząt i mienia II stopnia”
9. Pozyskiwanie pomocy do działań ratowniczych przez osadzonych w zakładach karnych
- zgodnie z SPO - 19.
10. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie
z SPO - 8.

art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych.
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Wydział Inwestycji i Mienia
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
- zgodnie z SPO - 12.
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.
3. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów drogowych dla ruchu
w związku z awariami sieci gazowniczej w porozumieniu z właściwymi zarządcami dróg.

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6
§ 28 pkt 4 ppkt 3, 5e

art. 20 ust. 14

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4. Wyznaczanie objazdów.

Wydział Rozwoju i Współpracy

1. Zabezpieczanie zbiorów i prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Powiatu Krapkowickiego”

art. 4, 19 ust. 1, 21
§3

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004r.
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas zakłóceń w dostawie
gazu na terenie powiatu - zgodnie z PZK - 9.3.2.

art. 1
art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowej Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostawie gazu na terenie powiatu
- zgodnie z PZK - 9.3.3.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
art. 84 ust. 1 i 3
i 86 ust. 4

1. Ocena stanu obiektów budowlanych po pożarach.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach

1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podczas zakłóceń w dostawie gazu
i ocena stanu sanitarnego w obiektach po zagrożeniu.
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art. 12a ust.3b

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach
1. Współudział w prowadzeniu ewakuacji zwierząt na wypadek zakłóceń w dostawie gazu do
Obiektów, w których prowadzona jest hodowla zwierząt i ptaków na terenie powiatu.

art. 18, ust. 1

2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją padłych zwierząt i ptaków.

Ustawa z dnia
Weterynaryjnej

29

stycznia

2004

r.

o

Inspekcji

INNE PODMIOTY
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Monitorowanie sytuacji wzdłuż szlaków kolejowych w granicach powiatu Krapkowickiego
w związku z awariami sieci gazowej.

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

2. Wyznaczenie objazdów, przygotowanie oznakowania w związku z zaistniałą sytuacją.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Współuczestnictwo w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożenia spowodowanego zakłóceniami
w dostawach gazu i miejsca prowadzenia akcji ratowniczej.

art. 1 ust 2 i 2

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności dróg na terenie powiatu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
1. Działanie GSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu podczas zakłóceń w dostawach
gazu - zgodnie z PZK - 9.3.1.
2. Utrzymywanie ciągłej łączności pomiędzy Dyspozytorem Wojewódzkim Pogotowia Gazowego,
brygadami sieci i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie monitoringu
sytuacji.
3. Prowadzenie działań przywracających dostawy gazu do obiektów uszkodzonych w wyniku
rozszczelnień spowodowanych przerwami w dostawach gazu po ocenie PINB.

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

TAURON DYSTRYBUCJA SA - Oddział w Opolu
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia zakłóceń dostaw energii do odbiorców
na terenie Powiatu Krapkowickiego.
2. Prowadzenie działań zabezpieczających infrastrukturę energetyczną przed dalszą awaryjnością
w skutek rozszczelnień instalacji gazowej oraz przywracających skuteczność jej działania.
3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Energetycznego, brygadami
Sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
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Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

4. Prowadzenie działań przywracających dostawy energii elektrycznej do obiektów uszkodzonych
w wyniku rozszczelnienia instalacji gazowej po ocenie PINB.

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

79

PRK - 9.4 - Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach energii cieplnej
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu
Krapkowickiego.

art. 17, ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK w przypadku różnych zdarzeń - zgodnie z SPO - 9I.
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiat - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.

Art. 18, ust. 2

5. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO - 7.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.
7. Kierowanie działaniami podczas zakłóceń w dostawie energii cieplnej - zgodnie z SPO - 20.

Art. 17, ust. 5 i 5a

8. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO - 22 oraz „Planem ewakuacji ludności,
zwierząt i mienia II stopnia”
9. Pozyskiwanie pomocy do działań ratowniczych przez osadzonych w zakładach karnych
- zgodnie z SPO - 19.
10. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie
z SPO - 8.

art. 18, ust. 2

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych.
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art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4
§ 33 pkt 2 ppkt 1

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie
stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka
i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych klęską żywiołową
- zgodnie z SPO - 12.

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.

§ 28 pkt 4 ppkt 3, 5e

3. Współudział w:

1)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO - 14.

Wydział Inwestycji i Mienia

3. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów drogowych dla ruchu
w związku z awariami sieci ciepłowniczej w porozumieniu z właściwymi zarządcami dróg.

art. 20 ust. 14

Regulamin Organizacyjny
w Krapkowicach.

Starostwa

Powiatowego

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4. Wyznaczanie objazdów.

Wydział Rozwoju i Współpracy

1. Zabezpieczanie zbiorów i prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Powiatu Krapkowickiego”

art. 4, 19 ust. 1, 21
§3

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia
2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji
kryzysowych
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas zakłóceń w dostawie
energii cieplnej na terenie powiatu - zgodnie z PZK - 9.4.1.
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art. 1
art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostawie energii cieplnej na terenie powiatu
- zgodnie z PZK - 9.4.2.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2
i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
art. 84 ust. 1 i 3
i 86 ust. 4

1. Ocena stanu obiektów budowlanych po zakłóceniach w dostawie energii cieplnej.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach
1. Współudział w prowadzeniu ewakuacji zwierząt na wypadek zakłóceń w dostawie energii
cieplnej do obiektów, w których prowadzona jest hodowla zwierząt i ptaków na terenie powiatu.

art. 18, ust. 1

2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją padłych zwierząt i ptaków.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej

INNE PODMIOTY
Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Opolu
1. Przekazywanie komunikatów o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

art. 103 ust. 5

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Monitorowanie sytuacji wzdłuż szlaków kolejowych w granicach Powiatu Krapkowickiego
w związku z awariami sieci ciepłowniczej.

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

2. Wyznaczenie objazdów, przygotowanie oznakowania w związku z zaistniałą sytuacją.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Współuczestnictwo w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożenia spowodowanego zakłóceniami
w dostawach gazu i miejsca prowadzenia akcji ratowniczej.

art. 1 ust 2 i 2
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
art. 18b

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności dróg na terenie powiatu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
1. Działanie GSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu podczas zakłóceń w dostawach
energii cieplnej - zgodnie z PZK - 9.3.1.
2. Utrzymywanie ciągłej łączności pomiędzy Dyspozytorem Wojewódzkim Pogotowia Gazowego,
brygadami sieci i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie monitoringu
sytuacji.
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art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

3. Prowadzenie działań przywracających dostawy gazu do obiektów uszkodzonych w wyniku
szkód spowodowanych przerwami w dostawach energii cieplnej po ocenie PINB.

TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia zakłóceń dostaw energii cieplnej do odbiorców
na terenie Powiatu Krapkowickiego
2. Prowadzenie działań zabezpieczających infrastrukturę energetyczną przed dalszą awaryjnością
w skutek awarii instalacji ciepłowniczej oraz przywracających skuteczność jej działania.
3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Energetycznego, brygadami
sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
4. Prowadzenie działań przywracających dostawy energii elektrycznej do obiektów uszkodzonych
w wyniku uszkodzeń spowodowanych zakłóceniami energii cieplnej po ocenie PINB.

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A.
1. Monitorowanie sytuacji związanych z zakłóceniami dostaw energii cieplnej do odbiorców
na terenie Powiatu Krapkowickiego.
2. Prowadzenie działań zabezpieczających infrastrukturę ciepłowniczą przed dalszą awaryjnością
oraz przywracających skuteczność jej działania.
3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Ciepłowniczego, brygadami
sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

4. Prowadzenie działań przywracających dostawy energii cieplnej do obiektów po ocenie PINB.

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń – POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK - 9.5 - Postępowanie podczas zakłóceń w dostawach wody.
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu
Krapkowickiego.

art. 17, ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK w przypadku różnych zdarzeń - zgodnie z SPO - 9I.
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.

Art. 18, ust. 2

5. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO - 7.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu
7. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC - zgodnie z SPO - 11.
8. Kierowanie działaniami podczas zakłóceń w dostawie wody - zgodnie z SPO - 20.

Art. 17, ust. 5 i 5a

9. Pozyskiwanie pomocy do działań ratowniczych przez osadzonych w zakładach karnych
- zgodnie z SPO - 19.
10. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie
z SPO - 8.

art. 18, ust. 2

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych.
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art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie
stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka
i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

3. Współudział w:

1)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO - 14.

Wydział Inwestycji i Mienia
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych awariami sieci
wodociągowej - zgodnie z SPO - 12.

Regulamin Organizacyjny
w Krapkowicach.

2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.
3. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów drogowych dla ruchu
w związku z awariami sieci wodociągowej w porozumieniu z właściwymi zarządcami dróg.

art. 20 ust. 14

Starostwa

Powiatowego

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

4. Wyznaczanie objazdów.

Wydział Rozwoju i Współpracy
art. 4, 19 ust. 1, 21

2. Zabezpieczanie zbiorów i prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Powiatu Krapkowickiego”

§3
§ 37 pkt 2 ppkt 7

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004r.
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas zakłóceń w dostawie wody
na terenie powiatu - zgodnie z PZK - 9.4.1.
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art. 1
art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zakłóceń w dostawie wody na terenie powiatu - zgodnie z PZK - 9.4.2.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2
i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
art. 84 ust. 1 i 3
i 86 ust. 4

1. Ocena stanu obiektów budowlanych po zakłóceniach w dostawie wody.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podczas zakłóceń w dostawie
wody i ocena stanu sanitarnego w obiektach po zagrożeniu.

art. 12a ust.3b

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach
1. Współudział w prowadzeniu ewakuacji zwierząt na wypadek zakłóceń w dostawie wody
do obiektów, w których prowadzona jest hodowla zwierząt i ptaków na terenie powiatu.

art. 18, ust. 1

2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją padłych zwierząt i ptaków.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji
Weterynaryjnej

INNE PODMIOTY
Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Opolu
1. Przekazywanie komunikatów o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

art. 103 ust. 5

1. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(tj. Dz. U. 2005 r. nr 239, poz. 2019 ).

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Monitorowanie sytuacji wzdłuż szlaków kolejowych w granicach Powiatu Krapkowickiego związku
z awariami sieci wodociągowej.
art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

2. Wyznaczenie objazdów, przygotowanie oznakowania w związku z zaistniałą sytuacją.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Współuczestnictwo w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru występowania zagrożenia spowodowanego zakłóceniami
w dostawach wody i miejsca prowadzenia usuwania awarii.

art. 1 ust 2 i 2
art. 18b

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej
Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności dróg na terenie powiatu.
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TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia zakłóceń dostaw wody do odbiorców
na terenie Powiatu Krapkowickiego.
2. Prowadzenie działań zabezpieczających infrastrukturę energetyczną przed dalszą awaryjnością
w skutek awarii instalacji wodociągowej oraz przywracających skuteczność jej działania.
3. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Energetycznego, brygadami
sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
4. Prowadzenie działań przywracających dostawy energii elektrycznej do obiektów uszkodzonych
w wyniku uszkodzeń spowodowanych zakłóceniami dostaw wody po ocenie PINB.

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

PODMIOTY I PRZEDSIĘBIORSTWA WŁAŚCIWE W SPRAWACH KOMUNALNYCH, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
1. Monitorowanie sytuacji w przypadku wystąpienia zakłóceń dostaw wody do odbiorców
na terenie Powiatu Krapkowickiego
2. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Wodociągowego, brygadami
sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3. Prowadzenie działań przywracających dostawy wody dla odbiorców na terenie powiatu zgodnie
z posiadanymi planami.

art. 3, 5, 6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń - POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

87

PRK - 10.1 - Postępowanie podczas katastrofy budowlanej.
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu
Krapkowickiego.
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.

art. 17, ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 17, ust. 1

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK w przypadku różnych zdarzeń - zgodnie z SPO - 9F
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.

Art. 18, ust. 2

5. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO - 7.
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
8. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC - zgodnie z SPO - 11.
9. Kierowanie do działań podczas prognozowanego zagrożenia terrorystycznego i jego
wystąpienia zgodnie z SPO - 20.
10. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO - 22 oraz „Planem ewakuacji ludności,
Zwierząt i mienia II stopnia
11. Planowanie wsparcia działań pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie z „Wykazem
sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie
województwa opolskiego”.
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Art. 17, ust. 5 i 5a

art. 18, ust. 2

12. Pozyskiwanie pomocy do działań ratowniczych przez osadzonych w zakładach karnych
- zgodnie z SPO - 19.
13. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie
z SPO - 8.

art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4
§ 33 pkt 2 ppkt 1

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

§ 40 pkt 2 ppkt 11
art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4
§ 40 pkt 2 ppkt 11

3. Współudział w:
1)

wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie
stanu nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13.

2)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO -4.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

Wydział Inwestycji i Mienia
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych katastrofą budowlaną
żywiołową - zgodnie z SPO - 12.
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.
3. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów drogowych dla ruchu
w związku z katastrofą budowlaną w porozumieniu z właściwymi zarządcami dróg.
4. Wyznaczanie objazdów.

1. art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

art. 20 ust. 14

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Wydział Budownictwa i Środowiska
1. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w infrastrukturze rolniczej i hodowlanej.
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art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

2. Prowadzenie spraw i wykonywanie zadań w zakresie rekultywacji terenów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

art. 8a ust. 3

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska

Wydział Rozwoju i Współpracy

1. Zabezpieczanie zbiorów i prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Powiatu Krapkowickiego”

art. 4, 19 ust. 1, 21
§3

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas katastrofy budowlanej
na terenie powiatu - zgodnie z PZK - 10.1.1.

art. 1
art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas katastrofy budowlanej na terenie powiatu
- zgodnie z PZK - 10.1.2.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
1. Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy budowlanej
zgodnie z PZK - 10.1.3.

art. 84 ust. 1 i 3
i 86 ust. 4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podczas katastrofy budowlanej
i ocena stanu sanitarnego w obiektach po katastrofie.

art. 12a ust.3b

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach
1. Współudział w prowadzeniu ewakuacji zwierząt na wypadek powstania katastrofy budowlanej
w obiektach z hodowlą zwierząt i ptaków na terenie powiatu.
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art. 18, ust. 1

Ustawa z dnia
Weterynaryjnej

29

stycznia

2004

r.

o

Inspekcji

2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją padłych zwierząt i ptaków.

INNE PODMIOTY
Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Opolu
1. Przekazywanie komunikatów o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

art. 103 ust. 5
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Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie szlaków kolejowych w granicach Powiatu Krapkowickiego
w związku z ograniczeniami wynikającymi z katastrofy budowlanej.

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

2. Wyznaczenie objazdów, przygotowanie oznakowania w związku z zaistniałą sytuacją.

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru katastrofy i miejsca prowadzenia akcji ratowniczej.

art. 1 ust 2 I 2

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności dróg na terenie powiatu.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
1. Przyjmowanie meldunków o zaistniałych awariach sieci gazowych w rejonie katastrofy
budowlanej.
2. Utrzymywanie ciągłej łączności pomiędzy Dyspozytorem Wojewódzkim Pogotowia Gazowego,
brygadami sieci i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie monitoringu
zaistniałej sytuacji.

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

3. Odcinanie dopływu gazu do urządzeń w obiektach, w których wystąpiła katastrofa budowlana.
4. Prowadzenie działań przywracających dostawy gazu do obiektów uszkodzonych w wyniku
katastrofy budowlanej po ocenie PINB.

TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Prowadzenie działań zabezpieczających infrastrukturę energetyczną podczas katastrofy
budowlanej przed dalszą awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania.
2. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Energetycznego, brygadami
Sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3. Prowadzenie działań przywracających dostawy energii elektrycznej do obiektów uszkodzonych
w wyniku katastrofy budowlanej po ocenie PINB.

PODMIOTY I PRZEDSIĘBIORSTWA WŁAŚCIWE W SPRAWACH KOMUNALNYCH, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
1. Monitorowanie sytuacji zakłóceń dostaw wody w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej
do odbiorców na terenie Powiatu Krapkowickiego.
2. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Wodociągowego, brygadami
sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3. Prowadzenie działań przywracających dostawy wody dla odbiorców na terenie powiatu zgodnie
z posiadanymi planami.

art. 3, 5, 6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń - POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK - 10.2 - Postępowanie podczas katastrofy drogowej.
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu
Krapkowickiego.
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.

art. 17, ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 17, ust. 1

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK w przypadku różnych zdarzeń - zgodnie z SPO - 9E
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.
5. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO - 7.
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.
Art. 18, ust. 2

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
8. Udzielanie pomocy turystom - mieszkańcom powiatu w powrocie do kraju w przypadku ich
uczestnictwa w katastrofie drogowej poza granicami kraju - zgodnie z SPO - 33.
9. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO - 22 oraz „Planem ewakuacji ludności,
zwierząt i mienia II stopnia”
10. Planowanie wsparcia działań pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie z „Wykazem
sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie
województwa opolskiego”.
11. Pozyskiwanie pomocy do działań ratowniczych przez osadzonych w zakładach karnych
- zgodnie z SPO - 19.
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Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Wydział Polityki Społecznej
art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4
§ 33 pkt 2 ppkt 1

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4
§ 40 pkt 2 ppkt 11

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4
§ 40 pkt 2 ppkt 11

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6
§ 28 pkt 4 ppkt 3, 5e

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych.

Wydział Finansowy

3. Współudział w:
1)

wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie
stanu nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 13.

2)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO -4.

Wydział Inwestycji i Mienia
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych katastrofą drogową
żywiołową - zgodnie z SPO - 12.
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.

Wydział Budownictwa i Środowiska
1. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w infrastrukturze rolniczej i hodowlanej.
2. Prowadzenie spraw i wykonywanie zadań w zakresie rekultywacji terenów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6
§ 29 pkt 2 ppkt 1
art. 8a ust. 3
§ 29 pkt 2 ppkt 1 i 10

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Rozwoju i Współpracy

2. Zabezpieczanie zbiorów i prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Powiatu Krapkowickiego”
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art. 4, 19 ust. 1, 21
§3

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas katastrofy drogowej na terenie powiatu
- zgodnie z PZK - 10.2.2.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas katastrofy drogowej
na terenie powiatu - zgodnie z PZK - 10.2.1.

art. 1
art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
1. Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy drogowej
zgodnie z PZK - 10.1.3.

art. 84 ust. 1 i 3
i 86 ust. 4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podczas katastrofy drogowej
i ocena stanu sanitarnego w obiektach po katastrofie.

art. 12a ust.3b

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach
1. Współudział w prowadzeniu ewakuacji zwierząt na wypadek powstania katastrofy drogowej
podczas transportu zwierząt i ptaków w granicach powiatu

art. 18, ust. 1

Ustawa z dnia
Weterynaryjnej

29

stycznia

2004

r.

o

Inspekcji

2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją padłych zwierząt i ptaków.

INNE PODMIOTY
Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Opolu
1. Przekazywanie komunikatów o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

art. 103 ust. 5

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Działanie PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu podczas katastrofy drogowej
- zgodnie z PZK - 10.3.3.

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru katastrofy i miejsca prowadzenia akcji ratowniczej.

art. 1 ust 2 I 2

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności dróg na terenie powiatu
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Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
1. Przyjmowanie meldunków o zaistniałych awariach sieci gazowej powstałymi w rejonie katastrofy
drogowej.
2. Utrzymywanie ciągłej łączności pomiędzy Dyspozytorem Wojewódzkim Pogotowia Gazowego,
brygadami sieci i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie monitoringu
zaistniałej sytuacji.
3. Odcinanie dopływu gazu do urządzeń w obiektach uszkodzonych w wyniku katastrofy drogowej.

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

4. Prowadzenie działań przywracających dostawy gazu do obiektów uszkodzonych w wyniku
katastrofy drogowej po ocenie PINB.

TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Prowadzenie działań zabezpieczających infrastrukturę energetyczną podczas katastrofy
drogowej przed dalszą awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania.
2. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Energetycznego, brygadami
Sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3. Prowadzenie działań przywracających dostawy energii elektrycznej do obiektów uszkodzonych
w wyniku katastrofy drogowej po ocenie PINB.

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

PODMIOTY I PRZEDSIĘBIORSTWA WŁAŚCIWE W SPRAWACH KOMUNALNYCH, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
1. Monitorowanie sytuacji zakłóceń dostaw wody w przypadku wystąpienia katastrofy drogowej
do odbiorców na terenie Powiatu Krapkowickiego
2. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Wodociągowego, brygadami
sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3. Prowadzenie działań przywracających dostawy wody dla odbiorców na terenie powiatu zgodnie
z posiadanymi planami.

art. 3, 5, 6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń - POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK - 10.3 - Postępowanie podczas katastrofy kolejowej.
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego
Powiatu Krapkowickiego
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.

art. 17, ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 17, ust. 1

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK w przypadku różnych zdarzeń - zgodnie z SPO - 9E
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.
5. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO - 7.
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu
7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
8. Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji
niebezpiecznych w powietrzu albo o możliwości takich przekroczeń - zgodnie z SPO - 5.
9. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO - 22 oraz „Planem ewakuacji ludności,
zwierząt i mienia II stopnia”
10. Planowanie wsparcia działań pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie z „Wykazem
sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie
województwa opolskiego”.
11. Pozyskiwanie pomocy do działań ratowniczych przez osadzonych w zakładach karnych
- zgodnie z SPO - 19.

97

Art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

12. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

Wydział Polityki Społecznej
art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych.

Wydział Finansowy

3. Współudział w:
1)

wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie
stanu nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 13.

2)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO -4.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca
1999 r. w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami
zwalczania klęsk żywiołowych

Wydział Inwestycji i Mienia
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych katastrofą kolejową
żywiołową - zgodnie z SPO - 12.
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Budownictwa i Środowiska

1. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w infrastrukturze rolniczej i hodowlanej.
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art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w
Krapkowicach.

2. Prowadzenie spraw i wykonywanie zadań w zakresie rekultywacji terenów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

art. 8a ust. 3

Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Rozwoju i Współpracy

1. Ograniczenie lub zawieszenie działalności edukacyjnej poprzez zawieszenie zajęć dydaktycznych
- zgodnie z SPO - 37.

2. Zabezpieczanie zbiorów i prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Powiatu Krapkowickiego”

§ 18

art. 4, 19 ust. 1, 21
§3

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i
niepublicznych szkołach
i placówkach
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas katastrofy kolejowej
na terenie powiatu - zgodnie z PZK - 10.3.1.

art. 1
art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicahc
1. Działania Policji podczas katastrofy kolejowej na terenie powiatu
- zgodnie z PZK - 10.3.2.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
1. Działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego podczas katastrofy kolejowej
zgodnie z PZK - 10.1.3.

art. 84 ust. 1 i 3
i 86 ust. 4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podczas katastrofy drogowej
i ocena stanu sanitarnego w obiektach po katastrofie.
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art. 12a ust.3b

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach
1. Współudział w prowadzeniu ewakuacji zwierząt na wypadek powstania katastrofy kolejowej
podczas transportu zwierząt i ptaków w granicach powiatu.
art. 18, ust. 1

2. Sprawowanie nadzoru nad utylizacją padłych zwierząt i ptaków.

Ustawa z dnia
Weterynaryjnej

29

stycznia

2004

r.

o

Inspekcji

INNE PODMIOTY
Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Opolu
1. Przekazywanie komunikatów o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

art. 103 ust. 5

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Działanie PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu podczas katastrofy kolejowej
- zgodnie z PZK - 10.3.3.

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
art. 1 ust. 2 I 2
art. 18b

2. Współudział w izolowaniu obszaru katastrofy i miejsca prowadzenia akcji ratowniczej.

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

3. Współudział w zapewnieniu przejezdności dróg na terenie powiatu

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
1. Przyjmowanie meldunków o zaistniałych awariach sieci gazowej powstałymi w rejonie katastrofy
kolejowej.
2. Utrzymywanie ciągłej łączności pomiędzy Dyspozytorem Wojewódzkim Pogotowia Gazowego,
brygadami sieci i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie monitoringu
zaistniałej sytuacji.

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

3. Odcinanie dopływu gazu do urządzeń w obiektach uszkodzonych w wyniku katastrofy kolejowej.
4. Prowadzenie działań przywracających dostawy gazu do obiektów uszkodzonych w wyniku
katastrofy kolejowej po ocenie PINB.

TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Prowadzenie działań zabezpieczających infrastrukturę energetyczną podczas katastrofy
kolejowej przed dalszą awaryjnością oraz przywracających skuteczność jej działania.
2. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Energetycznego, brygadami
Sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
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3. Prowadzenie działań przywracających dostawy energii elektrycznej do obiektów uszkodzonych
w wyniku katastrofy kolejowej po ocenie PINB.

PODMIOTY I PRZEDSIĘBIORSTWA WŁAŚCIWE W SPRAWACH KOMUNALNYCH, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
1. Monitorowanie sytuacji zakłóceń dostaw wody w przypadku wystąpienia katastrofy kolejowej
do odbiorców na terenie Powiatu Krapkowickiego
2. Utrzymywanie łączności pomiędzy Dyspozytorem Pogotowia Wodociągowego, brygadami
sieciowymi i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3. Prowadzenie działań przywracających dostawy wody dla odbiorców na terenie powiatu zgodnie
z posiadanymi planami.

art. 3, 5, 6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń - POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK - 11 - Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt.
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego
Powiatu Krapkowickiego
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.
4. Na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii określenie w drodze rozporządzenia obszaru
na którym występuje choroba zakaźna zwierząt lub zagrożenie wystąpienia tej choroby,
w szczególności jako obszar zapowietrzony lub zagrożony oraz sposobu oznakowania tego
obszaru zapowietrzonego i zagrożonego.
6. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
- zgodnie z SPO - 12.
7. Kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Powiatu Krapkowickiego w celu
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia - zgodnie z SPO - 23.

art. 17, ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 17, ust. 1

art. 45

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

art. 2 i 17 i 19

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 10, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości
Starostwa Powiatowego - zgodnie z SPO - 24

art. 7

2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych - zgodnie z SPO - 17

art. 22

3. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18
4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13
5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji
społecznej - zgodnie z SPO – 14
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Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

art. 20 i 21

art. 4 i 5

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999r.
w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań
za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk
żywiołowych

art. 25

6. Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem
- zgodnie z SPO - 40.

§ 3 i 4, ust. 2

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Ustawa z dnia 18 kwietnia z 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia
2004r. w sprawie planu działań operatora w sytuacjach
szczególnych zagrożeń

1. Działanie PCZK po otrzymaniu informacji o zagrożeniu wystąpieniem lub wystąpieniu choroby
zwierząt - zgodnie z SPO - 9I.
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.
5. Ostrzeganie, alarmowanie i informowanie mieszkańców powiatu o zasadach zachowania się
podczas wystąpienia zjawisk meteorologicznych - zgodnie z SPO - 7.
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.
Art. 18, ust. 2

7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

8. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO - 22 oraz „Planem ewakuacji ludności,
zwierząt i mienia II stopnia”
9. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC - zgodnie z SPO - 11.
10. Pozyskiwanie pomocy do działań ratowniczych przez osadzonych w zakładach karnych
- zgodnie z SPO - 19.
11. Występowanie z wnioskiem do Wojewody Opolskiego z wnioskiem o wsparcia działań
pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie z „Wykazem sił i środków wojska
wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie województwa
opolskiego”.
12. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie
z SPO - 8.

Zespół Radców Prawnych
1. Współudział w opracowaniu wniosku Starosty Krapkowickiego do Wojewody Opolskiego
w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenie, w tym praw
człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18.

art. 5, ust 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach z dnia 29 grudnia 2011r.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych.
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Wydział Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.

2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

1. art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r.
w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań
za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk
żywiołowych

art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 20 ust. 14

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

3. Współudział w:
1)

wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie
stanu nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 13.

2)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO - 14.

Wydział Inwestycji i Mienia
1. Ocenianie i dokumentowanie szkód - weryfikacja strat spowodowanych zdarzeniem
- zgodnie z SPO - 12.
2. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących odbudowy zniszczonej infrastruktury.
3. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i obiektów drogowych podczas zagrożenia
wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt na terenie powiatu z właściwymi zarządcami
dróg.
4. Wyznaczanie objazdów.

Wydział Budownictwa i Środowiska
art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

1. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w rolnictwie.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Rozwoju i Współpracy

2. Zabezpieczanie zbiorów i prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Powiatu Krapkowickiego”
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art. 4, 19 ust. 1, 21
§3

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 r.
w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas zagrożenia wystąpieniem
lub wystąpienia choroby zwierząt.

art. 1
art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarne
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
1. Ocena stanu obiektów budowlanych po zagrożeniu wystąpieniem lub wystąpienia choroby
zwierząt.

art. 84 ust. 1 i 3
i 86 ust. 4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego po zagrożeniu wystąpieniem
lub wystąpienia choroby zwierząt - zgodnie z PZK - 11.2.

art. 12a ust.3b

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach
1. Działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podczas zagrożenia wystąpieniem
lub wystąpienia choroby zwierząt na terenie powiatu - zgodnie z PZK - 11.1.

art. 18, ust. 1

Ustawa z dnia
Weterynaryjnej

29

stycznia

2004

r.

o

Inspekcji

INNE PODMIOTY
Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Opolu
1. Przekazywanie komunikatów o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

art. 103 ust. 5

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowych w granicach Powiatu Krapkowickiego podczas
zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt na terenie powiatu.
2. Współudział w zapewnieniu bezpieczeństwa podróżnym (uruchomienie komunikacji zastępczej
i miejsc czasowego zakwaterowania).

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby
zwierząt i prowadzenia akcji ratowniczej.
3. Współudział w zapewnieniu przejezdności dróg na terenie powiatu.
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art. 1 ust 2 I 2
Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej
art. 18b

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
1. Działania GSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu podczas zagrożenia
wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt na terenie powiatu.

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Działania TAURON DYSTRYBUCJA SA w Krapkowicach i Polskich Sieci Energetycznych
podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt na terenie powiatu.

PODMIOTY I PRZEDSIĘBIORSTWA WŁAŚCIWE W SPRAWACH KOMUNALNYCH, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
1. Działania Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia
choroby zwierząt na terenie powiatu

art. 3, 5, 6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń - POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO

106

PRK - 12 - Postępowanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego.
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego
Powiatu Krapkowickiego
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.
4. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową
- zgodnie z SPO - 12.
5. Kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Powiatu Krapkowickiego w celu
zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia - zgodnie z SPO - 23.

art. 17, ust. 3, 4 i 5
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
art. 17, ust. 1
art. 2 i 17 i 19
art. 10, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości
Starostwa Powiatowego - zgodnie z SPO - 24

art. 7

2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych - zgodnie z SPO - 17

art. 22

3. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18
4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO – 13
5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji
społecznej - zgodnie z SPO – 14

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

art. 20 i 21

art. 4 i 5

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999r.
w
sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań za
szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk
żywiołowych

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK po otrzymaniu informacji o zagrożeniu wystąpieniem lub wystąpieniu organizmu
szkodliwego - zgodnie z SPO - 9I.
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art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.
5. Ostrzeganie, alarmowanie i informowanie mieszkańców powiatu o zasadach zachowania się
podczas wystąpienia zjawisk meteorologicznych - zgodnie z SPO - 7.
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.
7. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
8. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO - 22 oraz „Planem ewakuacji ludności,
zwierząt i mienia II stopnia”.
9. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC - zgodnie z SPO - 11.
10. Pozyskiwanie pomocy do działań ratowniczych przez osadzonych w zakładach karnych
- zgodnie z SPO - 19.
11. Planowanie użycia wsparcia działań na terenie powiatu pododdziałami Sił Zbrojnych RP
- zgodnie z „Wykazem sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.
12. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie
z SPO - 8.

Zespół Radców Prawnych
1. Współudział w opracowaniu wniosku Starosty Krapkowickiego do Wojewody Opolskiego
w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenie, w tym praw
człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18.

art. 5, ust 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych.

Wydział Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.
2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).
3. Współudział w:
1)

wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie
stanu nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 13.
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2)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO - 14.

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999r.
w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań
za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk
żywiołowych

Wydział Budownictwa i Środowiska
art. 2 i 17 ust.2
pkt 1 i 6

1. Współudział w opiniowaniu wniosków dotyczących strat w rolnictwie.
2. Działanie podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego
- zgodnie z PZK – 12.1
3. Prowadzenie spraw i wykonywanie zadań w zakresie rekultywacji terenów zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

1. art. 8a ust. 3

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.
Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Inwestycji i Mienia
1. Wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i obiektów drogowych podczas zagrożenia
wystąpieniem lub wystąpienia choroby zwierząt na terenie powiatu z właściwymi zarządcami
dróg.

art. 20 ust. 14

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

2. Wyznaczanie objazdów.

Wydział Rozwoju i Współpracy

2. Zabezpieczanie zbiorów i prowadzenie ich ewakuacji - zgodnie z „Planem ochrony
zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych Powiatu Krapkowickiego”.

art. 4, 19 ust. 1, 21
§3

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami
Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia
2004 r. w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na
wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas zagrożenia wystąpieniem
lub wystąpienia organizmu szkodliwego.

art. 1
art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego.

art. 1, 6 ust. 1 pkt
2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
1. Ocena stanu obiektów budowlanych po zagrożeniu wystąpieniem lub wystąpienia organizmu
szkodliwego.
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art. 84 ust. 1 i 3
i 86 ust. 4

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego po zagrożeniu wystąpieniem
lub wystąpienia organizmu szkodliwego na terenie powiatu.

art. 12a ust.3b

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach
1. Działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podczas zagrożenia wystąpieniem
lub wystąpienia organizmu szkodliwego na terenie powiatu

art. 18, ust. 1

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

INNE PODMIOTY
Stacja Hydrologiczno - Meteorologiczna w Opolu
1. Przekazywanie komunikatów o aktualnej sytuacji meteorologicznej.

art. 103 ust. 5

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Patrolowanie i monitorowanie linii kolejowych w granicach Powiatu Krapkowickiego podczas
zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego na terenie powiatu.
2. Współudział w zapewnieniu bezpieczeństwa podróżnym (uruchomienie komunikacji zastępczej
i miejsc czasowego zakwaterowania).

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Nadleśnictwo Strzelce Opolskie/Kędzierzyn - Koźle/Prószków
1. Działanie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie/Kędzierzyn - Koźle/Prószków podczas zagrożenia
wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego - zgodnie z PZK - 17.
2. Utrzymywanie łączności pomiędzy Rejonowym Punktem Alarmowo - Dyspozycyjnym, siłami
uczestniczącymi w akcji i Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w zakresie
monitoringu sytuacji po zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego.

art. 18 ust. 1 pkt 2
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach
art. 35 ust 1 pkt 4

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu – Oddział Opole
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.
2. Współudział w izolowaniu obszaru podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu
szkodliwego

art. 1 ust 2 I 2

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
1. Działania GSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu, Rozdzielnia Gazu w
Krapkowicach podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu szkodliwego na
terenie powiatu.

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Działania Tauron Dystrybucja S.A. podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia organizmu
szkodliwego na terenie powiatu.
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Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

PODMIOTY I PRZEDSIĘBIORSTWA WŁAŚCIWE W SPRAWACH KOMUNALNYCH, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
1. Działania Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. podczas zagrożenia wystąpieniem lub wystąpienia
Organizmu szkodliwego na terenie powiatu.

art. 3, 5, 6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

zaopatrzeniu
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PRK - 13 - Postępowanie podczas zagrożenia terrorystycznego.
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego Powiatu
Krapkowickiego
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.
4. Uruchomienie komisji do spraw weryfikacji i strat spowodowanych przez klęskę żywiołową zgodnie z SPO - 12.
5. Kierowanie działaniami prowadzonymi na obszarze Powiatu Krapkowickiego w celu zapobieżenia
skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia - zgodnie z SPO - 23.

art. 17, ust. 3, 4 i 5

art. 17, ust. 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 2 i 17 i 19
art. 10, ust. 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA STANU KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ - REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej oraz realizacja zadań należących do właściwości
Starostwa Powiatowego - zgodnie z SPO - 24

art. 7

2. Wprowadzenie świadczeń rzeczowych i osobistych - zgodnie z SPO - 17

art. 22

3. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18
4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 13.
5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji
społecznej - zgodnie z SPO – 14
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Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej

art. 20 i 21

art. 4 i 5

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999r.
w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań
za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk
żywiołowych

W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZAISTNIEJE
ZAGROZENIE POWODZIĄ.
1. Ogłaszanie stanu pogotowia oraz alarmu przeciwpowodziowego - ich odwoływanie z chwilą
ustania zagrożenia.

art. 34 ust. 1a

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

art. 17 ust. 2 pkt 1

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

. W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZAISTNIEJE
ZAGROZENIE RADIACYJNE
1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność likwidacji
zagrożenia i usuwania skutków zdarzenia radiacyjnego we współdziałaniu ze służbami Inspekcji
Sanitarnej.

art. 91a

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe

W PRZYPADKU ATAKU TERRORYSTYCZNEGO, W WYNIKU KTÓREGO ZAISTNIEJE
ZAGROZENIE EPIDEMICZNE I EPIDEMIA.
1. Realizacja rozporządzeń i poleceń wynikających z Wojewódzkiego planu działania na wypadek
Epidemii oraz aktualizacja danych do planu.

art. 44 ust 5
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

2. Realizacja obowiązkowych szczepień podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii
- zgodnie z SPO - 27.
3. Uruchomienie miejsc kwarantanny i izolatoriów wraz z zabezpieczeniem logistycznym
- zgodnie z SPO - 27.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK po otrzymaniu informacji o zagrożeniu wystąpieniem lub wystąpieniu choroby
zwierząt - zgodnie z SPO - 9I.

art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.
5. Planowanie użycia wsparcia działań na terenie powiatu pododdziałami Sił Zbrojnych RP
- zgodnie z „Wykazem sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.
6. Ostrzeganie, alarmowanie i informowanie mieszkańców powiatu o zasadach zachowania się
podczas wystąpienia zjawisk meteorologicznych - zgodnie z SPO - 7.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.
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8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
9. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO - 22 oraz „Planem ewakuacji ludności,
zwierząt i mienia II stopnia”
10. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC - zgodnie z SPO - 11.
11. Pozyskiwanie pomocy do działań ratowniczych przez osadzonych w zakładach karnych
- zgodnie z SPO - 19.
12. Planowanie użycia wsparcia działań pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie
z „Wykazem sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.
13. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie
z SPO - 8.

art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

Wydział Administracji i Spraw Obywatelskich - Zespół Radców Prawnych
1. Współudział w opracowaniu wniosku Starosty Krapkowickiego do Wojewody Opolskiego
w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenie, w tym praw
człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18.

art. 5, ust 1

1. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski
żywiołowej
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej oraz przyznawanie i wypłacanie zasiłków finansowych.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
2. Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w
sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań
za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk
żywiołowych

Wydział Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.
2. Współudział w zakresie wydawania opinii o udzielanie zasiłków finansowych (kredytów).
3. Współudział w:
1)

wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 13.

2)

przyznawaniu odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem
w zorganizowanej akcji społecznej - zgodnie z SPO - 14.

1. POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
2. INNE PODMIOTY
JEŻELI W WYNIKU ATAKU TERRORYSYCZNEGO ZAISTNIEJE ZAGROZENIE (…) - TO NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z (…)
POWODZIE

PRK - 1.
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UPRAWNIENIA I PODSTAWY PRAWNE WYMIENIONE SĄ

POŻARY

PRK - 2.

SKAŻENIA CHEMICZNO - EKOLOGICZNE.

PRK - 6.

ZDARZENIA RADIACYJNE

PRK - 7.

ZAGROZENIE EPIDEMICZNE I EPIDEMIA

PRK - 8.

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE ENERGII

PRK - 9.1.

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE GAZU

PRK - 9.3.

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE ENERGII CIEPLNEJ

PRK - 9.4.

ZAKŁÓCENIA W DOSTAWIE WODY

PRK - 9.5.

KATASTROFY BUDOWLANE

PRK - 10.1.

KATASTROFY DROGOWE

PRK - 10.2.

KATASTROFY KOLEJOWE

PRK - 10.3.

ZAGROZENIE WYSTĄPIENIA LUB WYSTAPIENIE CHOROBY ZWIERZĄT

PRK - 11.

ZAGROZENIE WYSTĄPIENIA LUB WYSTAPIENIE ORGANIZMU SZKODLIWEGO

PRK - 12.

AWARIE SIECI TELEINFORMARYCZNYCH

PRK - 14.
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W POSZCZEGÓŁNYCH PROCEDURACH REAGOWANIA
KRYZYSOWEGO.

PRK - 14 - Postępowanie podczas awarii sieci teleinformatycznych.
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego
Powiatu Krapkowickiego
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.

art. 17, ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 17, ust. 1

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
1. Działanie PCZK w przypadku różnych zdarzeń - zgodnie z SPO - 9I.
2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO -1.
3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO -3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie sytuacji
noszącej znamiona sytuacji kryzysowej - zgodnie z SPO - 4.

art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

5. Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO - 7.
6. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie
z SPO - 8.

Biuro Obsługi Teleinformatycznej
1. Działanie Biura Obsługi Teleinformatycznej podczas awarii sieci teleinformatycznych
- zgodnie z PZK - 14.1.

Regulamin
Organizacyjny
w Krapkowicach.
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Starostwa

Powiatowego

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
art. 1

1. Działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej podczas awarii sieci
teleinformatycznych - zgodnie z PZK - 14.2.

art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
Ustawa z dnia 24
przeciwpożarowej

sierpnia

1991

r.

o

ochronie

Komenda Powiatowej Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas awarii sieci telekomunikacyjnych - zgodnie z PZK - 14.3.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

INNE PODMIOTY
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Działanie PKP PLK S.A. Zakładu Linii Kolejowych w Opolu podczas awarii sieci
teleinformatycznych - zgodnie z opracowanymi planami.

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Współudział w monitorowaniu zagrożeń.

art. 1 ust 2 I 2

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU
1. Działanie GSG Oddział Gazowniczy w Opolu podczas awarii sieci teleinformatycznych
zgodnie z opracowanymi planami.

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Działanie Tauron Dystrybucja SA podczas awarii sieci teleinformatycznych zgodnie
z opracowanymi planami.

PODMIOTY I PRZEDSIĘBIORSTWA WŁAŚCIWE W SPRAWACH KOMUNALNYCH, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
1. Działanie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. podczas awarii sieci teleinformatycznych
zgodnie z opracowanymi planami.

art. 3, 5, 6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń - POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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PRK - 15 - Postępowanie podczas strajków, zamieszek i demonstracji.
Zadania

Uprawnienia
wynikające
z przepisów prawa

Podstawa prawna

1.

2.

3.

STAROSTWO POWIATOWE KRAPKOWICE
Starosta Krapkowicki
1. Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego - zgodnie z SPO - 8.
2. Kierowanie realizacją zadań ujętych w Powiatowym Planie Zarządzania Kryzysowego
Powiatu Krapkowickiego
3. Złożenie wniosku do Wojewody Opolskiego o wsparcie działań Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych RP - zgodnie SPO - 21.
4. Prowadzenie negocjacji i rozmów.

art. 17, ust. 3, 4 i 5

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

art. 17, ust. 1
art. 8

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów
zbiorowych

A PONADTO, W PRZYPADKU WPROWADZENIA WYJATKOWEGO - REALIZACJA NW. ZADAŃ:
1. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego wydanych na okoliczność
wprowadzenia stanu wyjątkowego oraz realizacja zadań należących do właściwości
Starostwa Powiatowego - zgodnie z SPO - 24
2. Realizacja rozporządzeń i poleceń Wojewody Opolskiego w sprawie wprowadzenia czasowych
ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 18
3. Realizacja czynności technicznych niezbędnych do prowadzenia cenzury i kontroli wynikająca
z faktu wprowadzenia cenzury przez Wojewodę Opolskiego - zgodnie z SPO - 39
4. Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności w czasie stanu
nadzwyczajnego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 13.
5. Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji
społecznej - zgodnie z SPO – 14

art. 9 ust. 2

art. 15, 21, 22

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym

art. 20 ust. 2

art. 4 i 5

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

§2i3

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999r.
w sprawie zasad oraz trybu ustalania i wypłaty odszkodowań
za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk
żywiołowych

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
2.

Działanie PCZK po otrzymaniu informacji o zagrożeniu wystąpieniem lub wystąpieniu
choroby zwierząt - zgodnie z SPO - 9I.

2. Organizowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców powiatu - zgodnie z SPO - 1.
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art. 18, ust. 2

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym

3. Informowanie mieszkańców powiatu o zaistniałych zagrożeniach - zgodnie z SPO - 3.
4. Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
wydanych przez Starostę Krapkowickiego i Wojewodę Opolskiego w sprawie stanu wyjątkowego
- zgodnie z SPO - 4.
5. Planowanie użycia do działań na terenie powiatu pododdziałów Sił Zbrojnych RP
- zgodnie z „Wykazem sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.
6. Ostrzeganie, alarmowanie i informowanie mieszkańców powiatu o zasadach zachowania się
podczas wystąpienia zjawisk meteorologicznych - zgodnie z SPO - 7.
7. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu.
8. Koordynacja udzielania pomocy humanitarnej.
9. Koordynowanie procesu ewakuacji - zgodnie z SPO - 22 oraz „Planem ewakuacji ludności,
zwierząt i mienia II stopnia”
10. Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC - zgodnie z SPO - 11.
11. Planowanie użycia wsparcia działań na terenie powiatu pododdziałami Sił Zbrojnych RP
- zgodnie z „Wykazem sił i środków wojska wydzielanych w przypadku wystąpienia
sytuacji kryzysowych na terenie województwa opolskiego”.
12. Prowadzenie działań przez Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego - zgodnie
z SPO - 8.

Zespół Radców Prawnych
1. Współudział w opracowaniu wniosku Starosty Krapkowickiego do Wojewody Opolskiego
w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń wynikających z wprowadzenia stanu
wyjątkowego.

art. 5, ust 1

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002
r. o stanie klęski
żywiołowej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

Wydział Polityki Społecznej
1. Koordynowanie zadań związanych z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym, w tym
zorganizowanie pomocy psychologicznej.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2, 7 ust 14 i 15,
18 ust 1 pkt 4

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Regulamin
Organizacyjny
Starostwa
Powiatowego
w Krapkowicach.

art. 2 i 3

Ustawa z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat
majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu
nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela

Wydział Finansowy
1. Współudział w finansowym wspieraniu programów pomocy społecznej.
2. Współudział w wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia wolności
w czasie stanu wyjątkowego oraz praw człowieka i obywatela - zgodnie z SPO - 13.
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POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krapkowicach
1. Prowadzenie działań interwencyjnych w przypadku:
- zagrożenia pożarowego - zgodnie z PZK - 2.1.;
- skażenia niebezpiecznymi substancjami chemicznymi - zgodnie z PZK - 6.2.

art. 1
art. 25 ust. 1

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży
Pożarnej
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach
1. Działania Policji podczas strajków, zamieszek i demonstracji - zgodnie z PZK - 15.1.

art. 1, 6 ust. 1 pkt 2 i 3a

Ustawa z dnia z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krapkowicach
1. Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego podczas strajków, zamieszek
i demonstracji.

art. 12a ust.3b

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krapkowicach
1. Działania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii podczas strajków, zamieszek
i demonstracji.

art. 18, ust. 1

Ustawa z dnia
Weterynaryjnej

29

stycznia

2004

r.

o

Inspekcji

INNE PODMIOTY
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu
1. Działanie PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Opolu podczas strajków, zamieszek
i demonstracji.

art. 5 ust. 5

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym

Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu - placówka Straży Granicznej w Opolu
1. Działania Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej - placówki Straży Granicznej w
Opolu podczas
strajków, zamieszek i demonstracji.

art. 1 ust 2 I 2

Ustawa z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA DOSTAWĘ GAZU

1. Działania GSG Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Opolu podczas strajków, zamieszek
i demonstracji.

art. 4 ust. 1
i 9c ust. 1

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

Art. 4 ust. 1
i 9c ust. 2

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

TAURON DYSTRYBUCJA SA
1. Działania Tauron Dystrybucja SA i Polskich Sieci Energetycznych podczas strajków, zamieszek i
demonstracji.
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PODMIOTY I PRZEDSIĘBIORSTWA WŁAŚCIWE W SPRAWACH KOMUNALNYCH, WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
1. Działania Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. podczas strajków, zamieszek i demonstracji.

art. 3, 5, 6

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków

UWAGA: W przypadku wystąpienia innych zagrożeń - POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z PRZYJĘTYMI PROCEDURAMI REAGOWANIA KRYZYSOWEGO
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4. Standardowe procedury operacyjne
Numer
procedury
SPO – 1
SPO – 2
SPO – 3
SPO – 4
SPO – 5
SPO – 6
SPO – 7
SPO – 8
SPO – 9
SPO – 10
SPO – 11
SPO – 12
SPO – 13
SPO – 14
SPO – 15
SPO – 16
SPO – 17

Nazwa procedury

Str.

Organizowanie punktu informacyjnego dla ludności
Przekazywanie ludności informacji wyprzedzającej o zdarzeniu radiacyjnym
Informowanie ludności o zagrożeniach
Przekazywanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty aktów prawnych
Informowanie o przekroczeniach dopuszczalnych albo alarmowych poziomów substancji niebezpiecznych w powietrzu albo
o możliwości takich przekroczeń
Ostrzeganie i alarmowanie o zagrożeniach wynikających ze zjawisk hydrometeorologicznych
Ostrzeganie i alarmowanie ludności
Uruchamianie i działanie zespołu zarządzania kryzysowego
Działanie centrum zarządzania kryzysowego
Działanie wojewódzkiej drużyny wykrywania zagrożeń radiacyjnych
Wykorzystywanie sprzętu z magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego
Ocenianie i dokumentowanie szkód
Wyrównywanie strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności, oraz praw
człowieka i obywatela
Przyznawanie odszkodowań za poniesione straty w związku z udziałem w zorganizowanej akcji społecznej
Refundowanie kosztów świadczeń zdrowotnych udzielanych w związku ze zwalczaniem epidemii
Wprowadzanie działań interwencyjnych po zdarzeniu radiacyjnym
Wprowadzanie świadczeń rzeczowych i osobistych

124
128
133
137
139
141
144
147
150
152
154
156
160
162
164
167
170

SPO – 19

Opracowywanie rozporządzenia w sprawie wprowadzenia czasowych ograniczeń na obszarze zagrożenia, w tym praw
człowieka i obywatela
Pozyskiwanie osadzonych w zakładach karnych

SPO – 20

Koordynowanie działań wolontariatu podczas prognozowanego zagrożenia i jego wystąpienia

187

SPO – 21

Wsparcie działań oddziałami i pododdziałami Sił Zbrojnych

189

SPO – 22

Wsparcie ewakuacji dla jednostek samorządu terytorialnego

193

SPO – 23

Wnioskowanie o wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

194

SPO – 24

Wydanie rozporządzenia wojewody, w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego tylko na obszarze województwa

196

SPO – 25

Ogłaszanie przez wojewodę stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii

197

SPO – 18
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182
184

Numer
procedury
SPO – 26
SPO – 27
SPO – 28
SPO – 29
SPO – 30
SPO – 31
SPO – 32
SPO – 33
SPO – 34
SPO – 35
SPO – 36
SPO – 37
SPO – 38
SPO – 39
SPO – 40
SPO – 41
SPO – 42

Nazwa procedury
Wprowadzanie obowiązkowych szczepień podczas stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego
Uruchamianie miejsc kwarantanny i izolacji wraz z zabezpieczeniem logistycznym
Podwyższanie stanu gotowości szpitali
Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w sytuacjach kryzysowych
Koordynowanie działań jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w przypadku strajku pracowników
systemu
Opracowanie wniosku do ministra gospodarki w sprawie zwiększenia dostaw paliwa – zmniejszenia zapasów
Wydawanie upoważnień do zakupy paliw i nadzorowanie ich dystrybucii
Udzielanie pomocy turystom w powrocie do kraju
Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie pełnomocnika do kierowania działaniami
Kontrolowanie funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej w stanie wyjątkowym
Zawieszanie organów jednostek samorządu terytorialnego i wyznaczanie komisarza rządowego
Wdrożenie rozporządzenia odnośnie ograniczania działalności edukacyjnej
Postępowanie i wydawanie decyzji w sprawach odosobnienia osób
Wprowadzanie cenzury
Realizowanie usług pocztowych na obszarach objętych zagrożeniem
Uruchamianie zastępczych miejsc szpitalnych
Wprowadzenie, zmiana i odwołanie stopni alarmowych
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Str.
198
200
202
203
204
205
206
207
209
210
211
212
213
215
217
220
222

