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Zarzqdzenie Nr 352/19

Burmistrza Gminy i M iasta Czenrionka-Leszczyny

zdnial'l lipca 2019r.

w sprawie opracowania Planu ewakuacji (przyjqcia) na wypadek zagroienia
bezpieczeistwa pafstwa i wojny (ewakuacja lll stopnia) dla

Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny.

Na podstawie art. 17 ust.6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.

o powszechnym obowiqzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 20'18r.
poz. 1459), art.30 ust.1 iart.31 ustawy z dnia22 lutego 2019 r. o samorzqdzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz.506), S 3 pkt 8 rozporzqdzenia Rady Ministr6w
z dnia 25 czerwca 2000 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania Szefa Obrony
Cywilnej Kraju, szef6w obrony cywilnej wojew6dztw, powiat6W gmin (Dz. U. Nr 96,
poz.850) oraz $ 3 pkl 1 Zarzqdzenia Nr 345 /09 Wojewody SQskiego z dnia 0'l
pa2dziernika 2009r. w sprawie opracowania powiatowych plan6w ewakuacji
(przyjgcia) na wypadek zagro2enia bezpieczefstwa panstwa i wojny (ewakuacja lll
stopnia).

zarzqdzam, co nastepuje :

sl
W celu realizacji zadah zwiqzanych z ewakuacjq lll stopnia, kt6ra polega na
uprzednio przygotowanym przemieszczeniu ludno6ci, zwierzqt, mienia podczas
podwy2szania stanu gotowoSci obronnej pahstwa, realizowanej w w czasie
zagtoaenia bezpieczeistwa paistwa i wojny, tworzy sig Zesp6l Kierowania
Ewakuacjq (ZKE).

s2

Organizacja i obsada poszczeg6lnych elementow okreSlona zostanie
w opracowanym ,,Planie ewakuacji (przyjqcia) na wypadek zagtohenia
bezpieczeistwa paistwa i wojny (ewakuacja lll stopnia) dla Gminy i Miasta
Cze nvio n ka-Le szczy ny.
Do obsady poszczeg6lnych element6w organizacyjnych wyznacza siq
kierownik6w z poszczeg6lnych jednostek oraz kom6rek organizacyjnych
podleglych lub nadzorowanych przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny oraz lub na podstawie nalo2onych Swiadczeri osobistych
irzeczowych.
Zobowiqzuje siq kierownik6w z poszczeg6lnych jednostek oraz kom6rek
organizacyjnych podlegtych lub nadzorowanych przez Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny do uczestniczenia w procesie uzgadniania
Planu o kt6rym mowa w $ 2 ust.1.
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s3

Planowanq ewakuacjq nale2y objq6 ludnoSd zamieszkalq w miejscowo6ciach
zagro2onych powodziq lub rozleglymi po2arami las6w
Ewakuacji mogq te2 podlegad zwietzela domowe, wa2na dokumentacja lub
mienie istotne do funkcjonowania Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Ewakuacjq mogE by6 tak2e objgte osoby w przypadku powstania
niepzewidzianego zdarzenia stwarzajqcego zagrozenie dla Zycia lub zdrowia.
mieszkaf c6w.
Za priorytet uznajg siq ewakuacjq os6b niepelnosprawnych lub wymagajqcych
szczeg6lnej opieki, w tym matek karmiqcych, os6b starszych czy
wymagajqcych specjalistycznej aparatury podtzymujqcei 2ycie.

s4

Ewakuacji podlegajq wszystkie osoby z terenu zagro2onego z wyjqtkiem :

os6b wchodzqcych w sklad zespolu kierujqcego przebiegiem ewakuacji,
czlonk6w formacji obrony cywilnej biorqcych udzial w likwidacji skutk6w
zagroienia,
os6b, kt6rym powierzono ochrong pozostawionego mienia,
innych os6b biorqcych udzial w zabezpieczeniu procesu ewakuacji.

s5

W procesie ewakuacji biorq udzial jednostki organizacyjne zapewniajqce opiekg
medycznq, transport, warunki socjalno-bytowe orcz potzedek i bezpieczefistwo.

s6

Naczelnika Vlfidzialu Zarzqdzania Kryzysowego i Ochrony Srodowiska czyniq
odpowiedzialnym za opracowanie Planu o kt6rym mowa w $ 2 ust.1 w kt6rym
zostanq okreSlone miejsca przyjqcia ewakuowanej ludno6ci.

s7

Mrlkonanie zazqdzenia powierza siq Sekretarzowi Gminy.

s8

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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