ZARZĄDZENIE NR 4/10
WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI -SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY
Z dnia 13.01.2010 rok.
W sprawie opracowania planu ewakuacji III stopnia .
Na podstawie art.,17 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym
obowiązku obrony RP (Dz.U z 2004 r poz.2416 z póź zm ),§ 3 pkt.8 i § 4 pkt 3
rozporządzenia RM z dnia 25 czerwca 2002r w sprawie szczegółowego zakresu
działania Szefa OC Kraju ,szefów obrony cywilnej województw ,powiatów i gmin
( Dz.U z 2002r Nr.96 poz.850),Ustawy o samorządzie gminnym art.30 (Dz.U z 2001r
Nr.142 poz.1591 ze zm ) ,zarządzenia nr 271/09 Wojewody Pomorskiego - Szefa OC
Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2009 roku oraz zarządzenia Nr. 93/2009
Starosty Gdańskiego - Szefa OC Powiatu z dnia 21 grudnia 2009r w sprawie
opracowania planów ewakuacji ludności III stopnia zarządzam co następuje :
§1
W celu realizacji zadań ochrony ludności podczas podwyższania gotowości obronnej
państwa oraz właściwego przygotowania przemieszczenia ludności z obszarów
potencjalnie zagrożonych prowadzeniem działań militarnych do rejonów bezpiecznych
opracowuje się „Plan ewakuacji/przyjęcia ludności III stopnia’’ ,zwanej dalej planem.
§2
1. Ustala się „Wytyczne Wójta Gminy Pszczółki- Szefa OC gminy w zakresie koncepcji
i głównych założeń do przemieszczenia ludności podczas podwyższania gotowości
obronnej państwa’’ ,stanowiące załącznik nr.1 do niniejszego zarządzenia .
2. Ustala się „Harmonogram opracowania Planu ewakuacji/przyjęcia ludności III stopnia
stanowiący załącznik nr.2 do niniejszego zarządzenia ’’.
§3
1. Plan ewakuacji III stopnia po moim zatwierdzeniu podlega uzgodnieniu
nadrzędnym organem Obrony Cywilnej .
2. Plan stanowi część składową „ Planu Obrony Cywilnej Gminy Pszczółki ’’.

z

§4
1. Podstawą do opracowania Planu ewakuacji III stopnia na terenie Gminy Pszczółki
jest zarządzenie nr. 93/2009 Starosty Gdańskiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia
21 grudnia 2009 roku.
2. Podczas opracowania planu należy uwzględnić wytyczne Szefa Obrony Cywilnej
Kraju z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zasad ewakuacji ludności ,zwierząt
i mienia na wypadek zagrożenia ,wraz z wydaną w tym zakresie instrukcją .
§5
1.Nalezy podpisać porozumienia z gminami ,które planują przemieszczenia ludności oraz
mienia na teren Gminy Pszczółki . W porozumieniach zawrzeć zasady refundowania
poniesionych z tego tytułu kosztów .

2. Porozumienia ,o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu mogą stanowić
nowelizację dotychczasowych
porozumień zawartych pomiędzy zainteresowanym
samorządami, dotyczących
ewakuacji
II
stopniazwiązanej z
zagrożeniami
powodziowymi .
§6
Koordynowanie działań i nadzór nad wykonaniem
Inspektorowi ds. Obrony Cywilnej i Tajnej Kancelarii .
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

zarządzenia

powierza

się

Załącznik nr.1
Do zarządzenia nr.4/10
Z dnia 13.01.2010 r
WYTYCZNE WÓJTA GMINY PSZCZÓŁKI -SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

Z dnia 13.01.2009r
W zakresie kompetencji i głównych założeń
podwyższania gotowości obronnej państwa .

do przemieszczenia ludności podczas

Na podstawie § 4 pkt.3 rozporządzenia RM z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej
Województw ,powiatów i gmin ( Dz.U.02.96.850), wytycznych Szefa Obrony Cywilnej
Kraju z dnia 17 października 2008 r oraz zarządzenia nr 93/2009 Starosty Gdańskiego
– Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 21 grudnia 2009 r w sprawie opracowania
Planu ewakuacji III stopnia zarządza się co następuje :
1. W zakresie koncepcji :
1. Podczas planowania ewakuacji III stopnia należy przyjmować ,że przemieszczenie
ludności powinno się odbywać w ramach i na terenie Gminy Pszczółki .
2. w ocenie zagrożeń militarnych nie można wykluczyć zagrożenia katastrofalnymi
podtopieniami części żuławskiej gminy ,spowodowanymi celowym działaniem
przeciwnika . Dla tych rejonów należy przewidywać ewakuację III stopnia jak dla
zagrożenia powodziowego w stanie stałej gotowości obronnej państwa ( wykorzystując
Plan ewakuacji II stopnia )- odpowiednia adnotacja w tym względzie powinna się znaleźć
w Planie ewakuacji III stopnia .
3. Przy określaniu ilości osób do ewakuacji należy uwzględnić ( oszacować ) zakres
samoewakuacji oraz osoby, które z różnych względów nie będą podlegały ewakuacji .
4. Podczas planowania kierunków przemieszczenia ludności należy unikać głównych
ciągów komunikacyjnych, które mogą być wykorzystywane przez Siły Zbrojne ( droga
krajowa nr 1 Gdańsk –Tczew ).
5.Należy uwzględniać ,że przez teren gminy mogą być ewakuowani w kierunku
południowym mieszkańcy Gdańska .
6.Organem planującym ewakuację( przyjęcie ) zwierząt na szczeblu gminy jest
Powiatowy Lekarz Weterynarii .
II.W zakresie głównych założeń :
1. W ramach analizy zagrożeń militarnych należy określić obiekty na administrowanym
terenie, z rejonu których należy ewakuować ludność .
2.Należy dokonać szczegółowej analizy potrzeb ewakuacji oraz możliwości
przemieszczenia ludności do miejsc bezpieczniejszych na terenie gminy .
3.Potrzeby ,o których mowa w pkt .2 należy określić wg tabeli nr.1
Ilość
Ilość środków Ilość
pojazdów Czas
na
l/p
Miejscowość
ewakuowanej
transportowych
zabezpieczających
organizację
i
(ulica),z
której
ludności,
Ład/ilość
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będzie ewakuowana podział
na
ciężarowe
na ewakuacji
ludność
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EWAKUACJA III STOPNIA
1
2

Samoewakuacja
1
2
3
Grupy wiekowe : I- dzieci do lat 9 oraz ich matki
II dzieci i młodzież 10-17 lat
III dorośli 18-60 lat
IV seniorzy powyżej 60 lat
4.dokonać szczegółowej analizy możliwości przyjęcia ludności z gmin żuławskich lub
bardziej zagrożonych
pod względem militarnym ,uwzględniając potrzeby
przemieszczenia własnej ludności .
5.Możliwości ,o których mowa w pkt.4 należy określić wg tabeli nr.2
L/p
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z
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ewakuowani

Miejscowość
przyjmująca
ewakuowaną
ludność

Możliwości przyjęcia
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wypoczynkowe
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do
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nie
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Uwagi :
1.Przyjmuje się ,że warunki do przyjęcia ludności mają :
-obywatele dysponujący mieszkaniami ( domami ), w których po odliczeniu normy ok.
8 m² na domownika, pozostają wolne powierzchnie ;
-szkoły,internaty i inne placówki oświatowe ( większość posiada własne kuchnie );
- hotele ,ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty ,zajazdy, ośrodki konferencyjne, szczególnie
funkcjonujące w systemie całorocznym .
6. Dla określenia ilości osób podlegających ewakuacji oraz samoewakuacji zaleca się
przyjęcie założenia ,że faktycznie zorganizowanej ewakuacji podlegać będzie ok. 3540% mieszkańców danej jednostki organizacyjnej ,ponieważ:
-ok. 10% populacji mężczyzn III
grupy wiekowej należy do różnego rodzaju
organizacji lub formacji ratowniczych ,bądź posiada przydziały mobilizacyjne ,
-ok. 5% odmówi ewakuacji ,jeżeli nie będzie bezpośredniego zagrożenia .
-ok. 50% przemieści się do rejonów bezpieczniejszych w ramach samoewakuacji
7.w opracowanych Planach ewakuacji należy wyraźnie określić sposób kierowania
przebiegiem samoewakuacji w szczególności poprzez :
- wyznaczenie dróg samoewakuacji, omijając drogi główne ,które będą prawdopodobnie
zajęte
- zorganizowanie własnej regulacji na wskazane drogi,
-wskazanie zasad korzystania z opieki medycznej ,ze stacji paliw oraz miejsc naprawy
prywatnych środków transportu ,
-zapewnienie zaopatrzenia w wodę pitną i żywność,
8. W opracowywanych planach ewakuacji należy zawrzeć procedurę organizacji
powrotu ludności do rejonów ,z których została ewakuowana .
9. Przyjęte w planie procedury należy okresowo sprawdzać i doskonalić poprzez
organizację treningów i ćwiczeń .

Załącznik nr.2
Do zarządzenia nr 4/10
Z dnia 13.01.2010 r

L/p Przedsięwzięcie

Realizujący

1

Wójt ,Inspektor
ds. OC i tajnej
kancelarii

2

3

4
5

6
7

Termin realizacji
Czas
Data
Przygotowanie zarządzenia oraz Tydzień
13.01.2010r
wytycznych Szefa OC Gminy w
zakresie koncepcji i głównych
założeń do
przemieszczenia
ludności podczas podwyższania
gotowości obronnej państwa
Analiza zagrożeń militarnych, 6 tygodni
18.02.2010 r
potrzeb i możliwości gminy w
zakresie ewakuacji lub przyjęcia
ludności,
zabezpieczenie
przemieszczenia
ludności
z
innych gmin.
Przesłanie
informacji
o 1 tydzień
25.02.2010 r
potrzebach i możliwościach ,o
których mowa w punkcie 2 do
Wydziału
Bezpieczeństwa
i
Zarządzania Kryzysowego SP.
Przyjecie
uszczegółowionych Po
Ok.
3
zadań w zakresie ewakuacji III otrzymaniu
tygodni
stopnia od Szefa OC Powiatu .
Przyjęcie zadań
w
zakresie 2 tygodnie
15.04.2010 r
przemieszczenia ludności podczas
podwyższania gotowości obronnej
państwa ze szczebla powiatowego
.
Opracowanie Planów ewakuacji 2 miesiące
15.06.2010r
III stopnia /przyjęcia ludności na
szczeblu gminy .
Uzgodnienie Planu ewakuacji III 10 dni
25.06.2010 r
Stopnia w SP.

Inspektor
ds.
OC i tajnej
kancelarii

Inspektor
ds.
OC i tajnej
kancelarii
Inspektor
ds.
OC i tajnej
kancelarii
Inspektor
ds.
OC i tajnej
kancelarii
Inspektro
ds.
OC i tajnej
kancelarii
Inspektor
ds.
OC i tajnej
kancelarii .

