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BURMISTRZA SANOKA SZEFA OBRONY CYWILNEJ MIASTA

z dnia 9< - ~ 2 201
- 3 roku
w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej
Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada I967 roku o powszech nym obowiqzku obrony (Dz. U. z 2012r. poz. 461) i 5 3 pkt 2, § 5 ust.1 rozporzqdzenia
Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej wojewodztw, powiatow i gmin - dot.
rocznych planow (Dz. U. Nr 96, poz.850), Zarzqdzenia Nr 212013 Starosty Sanockiego Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 9 stycznia 2013 roku w sprawie zasad opracowania
planu obrony cywilnej oraz Zarzqdzenia Nr I312013 Burmistrza Sanoka - Szefa Obrony
Cywilnej Miasta z dnia 8 lutego 2013r. w sprawie ustalenia wykazu instytucji panstwowych,
przedsiqbiorcow i innych jednostek organizacyjnych oraz spoiecznych organizacji
ratowniczych funkcjonujqcych na terenie Gminy Miasta Sanoka, przewidzianych do
pmwadzenia paygoto wan
i realizacji paedsiqwziqc w zakresie OC, zarzqdza
siq, co nastqpuje

Plan obrony cywilnej, zwany dalej planem opracowuje siq na okres zewnqtrznego
zagroienia bezpieczenstwa panstwa i wojny, w celu ustalenia i przygotowania
sposobu realizacji zadan obrony cywilnej.

Plan obrony cywilnej wykonuje Urzqd obslugujqcy organ obrony cywilnej, wedlug wzoru
okreSlonego w zalqczniku nr 1 do zarzqdzenia.

1. Karty realizacji zadan, wg ustalonego wzorca przez wlasciwy organ OC - wykonujq
instytucje panstwowe, przedsiebiorcy i inne jednostki organizacyjne oraz spdeczne
organizacje ratownicze, przewidziane do prowadzenia przygotowan i realizacji przed siewziek w zakresie obrony cywilnej (zg. z ustalonym wykazem stanowiqcym zaiqcznik
do ww. zarzqdzenia, wydanym w oparciu o zapis 5 3 pkt 24 ww. rozporzqdzenia RM).
2. Wz6r karty realizacji zadah obrony cywilnej stanowi zalcznik nr 2 do zarzqdzenia.

I . Za opracowanie, tresC planow, odpowiada organ obrony cywilnej okreslonego
szczebla.

2. Do opracowania planu obrony cywilnej powduje sic zesp&, zwany ,lZESPOLEM", wedlug
decyzji szefa obrony cywilnej okreilonego szczebla.

3. Sklad ,,ZESPOLU1', organizacje oraz zadania wynikajqce z tego tytulu

okresla

zatqcznik nr 3 do niniejszego zarzqdzenia.

Za opracowanie karty realizacji zadania obrony cywilnej odpowiadajq kierownicy
jednostek organizacyjnych, o ktorych mowa w § 3.

0 nadaniu klauzuli niejawnosci planu obrony cywilnej decyduje organ sporzqdzajqcy plan,
stosownie do zakwalifikowania w nich informacji niejawnych.

Organy obrony cywilnej opracowujq zestawienie zadan obrony cywilnej do realizowanych
przez jednostki organizacyjne na administrowanym terenie, wedlug wzoru okreslonego
w zalqczniku nr 4 do zarzqdzenia.

Szefowie obrony cywilnej okreslajq zadania obrony cywilnej realizowane przez jednostki
organizacyjne oraz przekazujq do opracowania wzor karty realizacji zadania obrony
cywilnej, o ktorych mowa w 5 3.

Plan ewakuacji ludnosci, zwierzqt i mienia na wypadek zagrozenia bezpieczenstwa
panstwa i wojny jest elementem skladowym planu obrony cywilnej,

opracowywanym

wedlug zasad okreslonych w ,,Wytycznych Szefa OCK z dnia 17 pazdziernika 2008 roku."

Naczelnicy Wydzialow, Kierownicy komorek rownorzqdnych Urzqdu Miasta

biorq udzial

w opracowaniu czqsci skladowych miejskiego planu obrony cywilnej z zakresu
realizowanych zadan. Burmistrz Sanoka - Szef Obrony Cywilnej Miasta okresla zadania
obrony cywilnej realizowane przez poszczegolne Wydzialy oraz przekazuje do
opracowania wzor karty realizacji zadania obrony cywilnej, o ktorych mowa w § 3 , pkt.3.

Karta realizacji zadania obrony cywilnej, o ktorej mowa w

5

3, podlega uzgodnieniu

z w4asciwym organem obrony cywilnej.

Plan obrony cywilnej podlega biezqcej aktualizacji, nie rzadziej jednak niz co dwa lata.

Karty realizacji zadan obrony cywilnej podlegajq biezqcej aktualizacji.

Plan obrony cywilnej sktada sie z:
a)

planu gtownego:

b)
c)

procedur postqpowania oraz kart realizacji zadari obrony cywilnej;
zatqcznikow fun kcjonalnych;

d)

informacji uzupelniajqcych;

e)

innych dokumentow, wedlug decyzji organu sporzqdzajqcego plan.

1. Plan obrony cywilnej powinien odwo4ywac sie do informacji zawartych w planie

zarzqdzania kryzysowego, o ktorym mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 roku
o zarzqdzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2007r. Nr 89, poz. 590 z pozn. zm.), dokonujqc
skoordynowanego i efektywnego dzialania w sytuacji zagrozen, korelacji danych
rzeczowo

-

materiatowych i osobowych oraz informacji wynikajqcych z planu

operacyjnego funkcjonowania miasta w warunkach zewnetrznego zagrozenia
bezpieczenstwa panstwa

i w czasie wojny.

2. Szczegolowa tresc planu obrony cywilnej powinna by6 adekwatna do specyfiki
danej jednostki administracyjnej.

Plan obrony cywilnej opracowuje sie w formie:
a)

dokumentow opisowych i aplikacji komputerowych pozwalajqcych na zbieranie
i przetwarzanie danych niezbednych do planow obrony cywilnej;

b)

dokumentow graficznych - map, planow, szkicow i aplikacji komputerowych
pozwalajqcych zbieraC, przetwarzac i wizualizowac dane graficzne.

§ 18

Dokumenty graficzne obrony cywilnej opracowuje sie na mapach:
a) na szczeblu gminy (miasta) w skali 1 : 5 000;
b) na szczeblu zaktadu pracy - na planie zaktadu pracy - w przypadku zachodzqcej
takiej potrzeby - np.: ewakuacji (w tym fez samoewakuacji z okresleniem
kierunkow) .
- - - - -

Tracq moc:
1. ,,Dane Wyjsciowe do Planu OC Miasta Sanoka", zarejestrowane pod dokumentem PF112OOr.
2. Zarzqdzenie Nr 2112001 Burmistrza Sanoka - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia
13 marca 2001r. roku w sprawie planowania i prowadzenia ewakuacji zagrozonej
ludnosci na terenie GMS, z poi. zm. oraz ,,Dane WyjSciowel' do Rozdz.11 Planu Obrony
Cywilnej Miasta Sanoka - w zakresie ewakuacji zagrozonej ludnosci.

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zalqcznit nr 1 do zarrqdzenia Nd 12013 Burmistma
Sanoka - Szefa Obrony Cywilnej Miasta
z dnia
lutego 2013r.

STRUKTURA PLANU OC
LP.
1

NAZWA
DOKUMENTU
Plan glowny

Zawartose poszczegolnych czqsci planu

I)
zarzqdzenie wprowadzajqce plan OC;
2) arkusz uzgodnien;
3) rejestr zmian;
4) wnioski z oceny zagrozenia czasu pokoju oraz charakterystyka zagrozenia zewnetrznego bezpieczenstwa
panstwa i w czasie wojny,
5) zadania i obowiqzki osob oraz podmiotow, Morym powierzono realizacje zadan obrony cywilnej, a takze
zestawienie zadan obrony cywilnej realizowanych
przez jednostki organizacyjne na administrowanym
terenie,
6) charakterystykq struktur organizacyjnych, i zasobow
oraz analize mozliwosci ich wykorzystania,
7) ogolna koncepcja dzialania w okresie zewnetrznego
zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i wojny,
8) terminy i tryb aktualizacji planu,
9) inne dokumenty.

GMlNA

JED. ORG.

UWAGl !

W forrnie Karty realizacji
zadan, stanowiqcy zai. Nr 2
do zarzqdzenia - stosownie
do specyfiki zakladu pracy.

D

Stanowiqca uzupehienie
karty realizacji zadan.

NAZWA

LP- DOKUMENTU
ZawartosC poszczegolnych czqsci planu
1) proces wprowadzania gotowosci obronnej w razie wystqpie2.
Procedury
nia zewnqtrznego zagroienia bezpieczeristwa paristwa
postepowania
i wojny.
2) inne dokumenty.

3.

Zalqczni ki
funkcjonalne

1) monitorowanie zagroien, ostrzeganie i alarrnowanie
oraz inforrnowanie ludnosci o zagrozeniach i sposobach
postqpowania;
2) kierowanie i ~qcznosc;
3) ewakuacja ludnosci, zwierzqt i mienia na wypadek
zagrozenia bezpieczenstwa panstwa i wojny * ;
4) opieka medyczna, pomoc spdeczna oraz pomoc
psychologiczna i religijna;
5) urzqdzenia specjalne i ochrona przed skaieniami;
6) budowle ochronne(potrzeby i mozliwosc~;
7) terminy i sposob realizacji przedsiqwziqt zwiqzanych
z zaciemnianiem;
8) ratownictwo;
9) likwidacja pozarow;
10) wykrywanie i oznaczanie stref niebezpiecznych;
11) zestawienie potrzeb i mozliwosci dorainego zakwaterowania i zaopatrzenia;
12) dorazne przywrocenie dzialai niezbqdnych stuzb
uiytecznosci publicznej;
13) procedura dorainego grzebania zmarlych;
14) pomoc w ratowaniu dobor materialnych niezbqdnych
do przetrwania;
15) dorazna pomoc dla przywrocenia i utrzymania porzqdku w strefach dotkniqtych klqskami;
16) dodatkowe rodzaje dzialalnosci, w tyrn planowanie
i prace organizacyjne.

GMlNA

JED.ORG.

UWAGl !

Stosownie do rozpracowanej dokumentacji operacyjno-planistycznejjednostki

ElEl

pkt 3 realizujq tylko
Organy w ktdrych planowana jest ewakuacja
IudnoSci,zwienqt i mien ia
Ill stopnla.

NAZWA

LP. DOKUMENTU
ZawartosC poszczegolnych czqsci planu
4. Informacje
Zbior niezbqdnych danych potrzebnych do planowania
uzupdniajqce i podejmowania decyzji oraz kierowania dzialaniami:

mapy, schema* dane informatyczne, zestawie
-nia, ifp.

5.

Dokumenty
planistyczne

1) Plany operacyjne,
2) Plany ochrony obiektow,
3) Plany Ochrony P.Pozarowej
4) Plany ratownicze,

nn
GMlNA

JED. ORG.

UWAGl !

Wg wlasnych ustalen i potrzeb

Tam gdzie sq wymagane
tego typu dokumenty.

UWAGA: WYKONUJE SIC JAKO JEDEN DOKUMENT:

1. na szczeblu gminy dopuszcza siq Iqczenie dokumentow nr 1 do 5 lub opracowanie dokumentow nr 1 do 4 i 5 oddzielnie
2.

na szczeblu jednostki organizacyjnej dopuszcza sie Iqczenie dokumentow nr 1 do 5 lub opracowanie dokumentow nr 1 do 4 i 5 oddzielnie.
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Zat3cznik nr 2 do zarzqdzenia nr 12013
Obrony Cywilnej Miasta

Zatwierdzam

KARTA REALIZACJI ZADANIA
OBRONY CYWILNEJ

....................................................................................................
(nazwa instytucji, jednostka organizacyjna)
ODPOWIEDZIALNY

KIEROWNIK

SPORZADZAJqCY

UZGODNIONO

KOMORKI

ORGANIZACYJNU

(koordynator wyk. zadania)
TRESC ZADANIA

TERMIN WYKONANIA ZADANIA

PROCEDURA

(podstawowe dzialania do realizacji zadania)
PODMIOTY WSPOkDZIALIUqCE- ZEWNATRZNE

PODMIOTY WSPOLDZIALIUqCE- WEWNETRZNE

DOKUMENTACJA BAZOWA
(dokumenty warunkujqce realizacje zadania oraz miejsce ich przechowywania)
DODATKOWE USTALENIA

L

1

48

Zalqcznik nr 3 do zarzqdzenia nr 12013
Burmistrza Sanoka -Szefa Obrony Cywilnej Miasta
z dnia 25-32-2013r.

- osob powdanych do opracowania planu obrony cywilnej na szczeblu
Gminy Miasta Sanoka
1. Mirostaw Furczak - Kierownik Biura Prawnego;
2. Stanistaw Gotda - Naczelnik Wydz. Organizacyjnego;
3. Marta Kopacz - Naczelnik Wydz. Geodezji, Architektury i Planowania Przestrzennego;
4. Zygmunt Borowski - Naczelnik Wydz. lnwestycji i Remontow Kapitalnych;
5. Jacek Gomutka - Naczelnik Wydz. Gosp. Kom, Ochrony $rod. i Zarzqdzania Kryzysowego;
6. Konrad Biatas - Naczelnik Wydz. Rozwoju Miasta;
7. Agnieszka Frqczek - Rzecznik Prasowy Burmistrza;
8. Piotr Maciejczyk - Stan. ds. Zamowien Publicznych;
9. lrena Penar - Naczelnik Wydz. Edukacji, Kultury Fizycznej i Promocji;
10. Agata Jamka - Naczelnik Wydz. Sprawa Spotecznych i Obywatelskich;
11. lwona Dqbrowska - Kierownik Referatu Ksiegowosci Budzetowej;
12. Bogumita Michalska - Kierownik Referatu Podatkowego;
13. Wojciech Majka - Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego;
14. Marek Przystasz - Komendant Strazy Miejskiej;
15. Andrzej Rychlicki - Kierownik MOPS-u w Sanoku;
16. Damian Delekta - Dyrektor MOSIR-u w Sanoku;
17. Waldemar Szybik - Dyrektor SDK w Sanoku;
18. Leszek Puchata - Dyrektor MBP;
19. Czestaw Bartkowski - Prezes Zarzqdu SPGK - Sp. z 0.0. w Sanoku;
20. Maria Szporek - Prezes Zarzqdu SPGM - Sp. z 0.0. w Sanoku;
21. Aleksander Korobczenko - Dyrektor SPMZPOZ w Sanoku;
22. Marian Strus - Redaktor naczelny Gazety samorzqdowej ,,Tygodnik Sanocki";
23. Grzegorz Chudzik - GOPR - Grupa Bieszczadzka w Sanoku;
24. Alicja Kocutowska - Towarzystwo Pomocy im. Sw. Brata Alberta - Koto w Sanoku;
25. Andrzej Pocztanski - Jednostka Strzelecka Nr 2210 w Sanoku;
26. Jozef Gosztyta
- Bieszczadzki Klub Krotkofalowcow w Sanoku;
27. Krystyna Howaniec - Harcmistrz Komendy Hufca ZHP - Ziemi Sanockiej w Sanoku;
28. - Zwiqzek Harcerstwa RP.;
29. Ewa Radwanska - Oddziat Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyza w Sanoku;
30. Renata Patys
- Polski Komitet Pomocy Spotecznej- Zarzqd Rejonowy w Sanoku;
31. Tomasz Nazar
- Ochotniczy Hufiec Pracy przy Spotce Akcyjnej ,,AUTOSAN1'w Sanoku;
32. Andrzej Siwiec
- Bieszczadzki Oddziat Strazy Granicznej - Placowka w Sanoku;
33. Marek Staron
- WKU w Sanoku;
- Komenda Powiatowa Policji w Sanoku;
34. Edward Zqbek
35. Krzysztof Dzugar - Powiatowa Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Sanoku;
- Komendant O.S.P. - Olchowce.
36. Grochowianka
II.

ORGANIZACJA ,,ZESPOLUM.

1. Zespot jest organem opiniodawczo-doradczym Burmistrza Sanoka - Szefa Obrony Cywilnej
Miasta.
Do zadan Zespotu nalezy opracowanie i przedstawienie Burmistrzowi Sanoka - Szefowi Obrony
Cywilnej Miasta projektu opracowania kart realizacji zadan, o ktorym mowa w § 3 zarzqdzenia

-

Nr

12013 Burmistrza Sanoka - Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia

2013 roku

w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej GMS.
1. W sklad Zespolu wchodzq:

1) Przewodniczqcy Zespolu

- Pan

Ziemowit Borowczak - Z-ca Burmistrza
ds. Gospodarki Komunalnej i Architektury

2) Wiceprzewodniczqcy Zespolu - Pan Jacek Gomulka - Naczelnik Wydz. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Srodowiska i Zarzqdzania Kryzysowego
3) Sekretarz Zespotu

- Pan Bolestaw Jakubowski - Kierownik grupy
Planowania Cywilnego - lnspektor ds. OC

4) Cztonkowie ,,ZESPOLU

- Wykaz

,,ZESPOLU" ds. opracowania Planu OC GMS
- poz. 1 -36niniejszego zatqcznika.

W pracach Zespolu mogq uczestniczyc rowniez inne osoby, niebqdqce czlonkami Zespolu,
zaproszone przez Przewodniczqcego Zespolu, w charakterze uczestnikow lub ekspertow.
Ill.

ZADANIA ZESPOtU.

I ) zwotywanie posiedzen Zespotu;
2) ustalanie porzqdku dziennego posiedzenia Zespolu;
3) prowadzenie posiedzen Zespotu;
4) planowanie i organizowanie pracy Zespolu;
5) reprezentowanie Zespolu na zewnqtrz;
6) wykonywanie innych zadan zleconych przez Burmistrza Miasta Sanoka, zwiqzanych z przedmiotem dzialania Zespotu.

1. Zespot obraduje na posiedzeniach.
2. Z posiedzenia Zespolu Sekretarz Zespotu sporzqdza protokol, ktory przedklada do podpisu
Przewodniczqcemu lub osobie go zastqpujqcej.
3. Zespot podejmuje ustalenia, decyzje, w formie zadan do wykonania, zwyklq wiqkszosciq
glosow. W przypadku rownej liczby glosow decyduje glos Przewodniczqcego Zespotu lub
osoby go zastqpujqcej.
4. Obsluge organizacyjno-technicznq Zespolu zapewnia Wydzial Gospodarki Komunalnej,
Ochrony Srodowiska i Zarzqdzania Kryzysowego.
5. Przewodniczqcy Zespolu, po zakonczeniu prac Zespolu, przedstawia wyniki prac Burmistrzowi
Sanoka - Szefowi Obrony Cywilnej Miasta .
6. Zespol konczy swojq dziatalnosC i ulega rozwiqzaniu z dniem, w ktorym Burmistrz Sanoka Szef Obrony Cywilnej Miasta zaakceptuje wyniki prac Zespolu.

Ail

Zalqcznik nr 4 do zarzqdzenia nr 12013
Burmistrza Sanoka -Szefa Obrony Cywilnej Miasta
z dnia 17-01- 2013r.

ZESTAWIENIE ZADAN OBRONY CYWILNEJ
REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
NA ADMINISTROWANYM TERENIE

TRESC ZADANIA

Realizujqcy

Realizujqcy

TRESC ZADANIA
Realizujqcy

Realizujqcy

