
ZARZĄDZENIE NR VIII/212/2020 
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE 

z dnia 21 października 2020 r. 

w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) III stopnia na wypadek 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny oraz powołania Zespołu ds kierowania procesem 

ewakuacji oraz utworzenia i organizacji punktów przyjęcia ewakuowanej ludności 

Na podstawie art.17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2019.1541), § 3 pkt 2, 8 – 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów 
obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U.2002.96.850), Wytycznych Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia 
na wypadek masowego zagrożenia, Zarządzenia Wojewody Śląskiego nr 345/09 z dnia 01.10.2009 r. 
w sprawie opracowania powiatowych planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) oraz Zarządzenia Starosty Mikołowskiego nr 
24/2009 z dnia 12.10.2009r. w sprawie opracowania gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) na 
wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny ( ewakuacja III stopnia) 

zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. W celu realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zarządzam 
opracowanie gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) III stopniana na wypadek zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny zwanego dalej „Planem ewakuacji (przyjęcia)” III stopnia. 

2. Ustala się Wytyczne Burmistrza Miasta Orzesze – Szefa Obrony Cywilnej w sprawie 
opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) III stopnia stanowiące załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia. 

3. Plan ewakuacji (przyjęcia) opracowuje Inspektor Referatu ds. Współpracy ze 
Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego. 

4. Zobowiązuje się Naczelników i kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego 
Orzesze do udzielania wszelkiej pomocy merytorycznej w opracowaniu planu ewakuacji (przyjęcia) 
III stopnia. 

5. Zasady opracowania planu ewakuacji (przyjęcia) III stopnia określają: 

1) Wytyczne Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad 
ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia; 

2) Wytyczne Burmistrza Miasta Orzesza – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 21 października 2020 r. 
w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) III stopnia. 

6. Plan ewakuacji (przyjęcia) III stopnia zostanie sporządzony w terminie do dnia 10 listopada 
2020 r. 

§ 2. 1. Powołuje się Zespół Kierowania Procesem Ewakuacji (przyjęcia) III stopnia na wypadek 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w składzie: 

- Przewodniczący Zespołu Burmistrz Miasta Orzesze, 

- Z-ca Przewodniczącego Zespołu Referat ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania 
Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego 

- Specjalista ds Bezpieczeństwa Publicznego Komendant Komisariatu Policji w Orzeszu, 

- Specjalista ds. Technicznych Naczelnik Wydziału Komunalnego, 

- Specjalista ds przyjęcia ludności Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, 

- Specjalista ds Pomocy Społecznej Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

- Specjalista ds Zaopatrzenia Pracownik Wydziału Komunalnego 

Id: 9FCD603A-2609-42CB-9297-81B82D589C5C. Przyjęty Strona 1



§ 3. 1. W celu zabezpieczenia procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności tworzy się pięć Punktów 
Wyładowczych. 

2. Punkty Wyładowcze zorganizować w przypadku zarządzenia ewakuacji planowej w: 

1) Szkoła Podstawowa nr 10 Orzesze ul. Kobiórska 1 - na kierownika punktu wyznaczam dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 10, 

2) Szkoła Podstawowa nr 9 Orzesze ul. Norwida 2 - na kierownika punktu wyznaczam dyrektora 
Szkoły podstawowej nr 9, 

3) Szkoła Podstawowa nr 8 Orzesze ul. B Chrobrego 64 - na kierownika punktu wyznaczam 
dyrektora szkoły Podstawowej nr 8, 

4) Szkoła Podstawowa nr 5 Orzesze ul. Żorska 105 - na kierownika punktu wyznaczam dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 5, 

5) Sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Orzeszu ul. Fabryczna 1 - na kierownika 
punktu wyznaczam dyrektora MOK. 

§ 4. 1. Szef Obrony Cywilnej Miasta powiadamia kierowników punktów, o których mowa w § 
3 pkt 2 o konieczności przyjęcia ewakuowanej ludności. 

2. Kierownik punktu realizuje następujące zadania: 

1) Powiadamia Zespół Kierowania procesem ewakuacji (przyjęcia) lll stopnia mającym siedzibę 
w Urzędzie Miejskim Orzesze o gotowości przyjęcia ludności; 

2) Kieruje przyjmowaną ludność do poszczególnych pomieszczeń; 

3) Prowadzi ewidencje stanu przyjętej ludności; 

4) Informuje przyjętą ludność o rozwoju sytuacji; 

5) Koordynuje wraz z Zespołem Kierowania proces przyjęcia ludności oraz zabezpiecza potrzeby 
przyjętej ludności (materace, koce, żywność, transport). 

§ 5. Szef Obrony Cywilnej Miasta wyznaczy osoby do Sekcji Ewidencyjnej Zespołu 
Wyładowczego utworzonego w wyznaczonym w § 3 punkcie na czas przyjęcia ewakuowanej 
ludności, którego zadaniem jest wydawanie kart ewakuacyjnych, zbieranie odcinków „C” z kart 
ewakuacyjnych przyjmowanej ludności miejscowej i z poza terenu gminy oraz informowanie jej 
o zasadach pobytu w nowym miejscu zakwaterowania. 

§ 6. Nadzór nad prowadzonym procesem przyjęcia ewakuowanej ludności na terenie gminy 
z ramienia Urzędu Miejskiego  Orzesze sprawować będzie Kierownik Referatu  Spraw Obywatelskich. 

§ 7. Uchylić Zarządzenie Nr 111/09 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30.10.2009r. w sprawie: 
opracowania gmiinego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zweirząt i mienia na wypadek zagrożenia 
bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) oraz Zarządzenie Nr  12/10 Burmistrza 
Miasta Orzesze – Szefa Obrony Cywilnej   02.02.2010r. w sprawie   powołania Zespołu ds kierowania 
procesem ewakuacji oraz  utworzenia  i organizacji punktów przyjęcia ewakuowanej ludności. 

§ 8. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Z-ca Burmistrza Miasta 
Orzesze 

 
 

inż. Sylwia Krawczyk 
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Załącznik do zarządzenia Nr VIII/212/2020 

Burmistrza Miasta Orzesze 

z dnia 21 października 2020 r. 

WYTYCZNE 
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE – SZEFA OBRONY CYWILNEJ 

Z DNIA 21.10.2020 r. 

w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia. 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019.1541) oraz § 3 pkt 8 i 9 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony 
Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U.2002.96.850), 
zarządza się, co następuje: 

1. Ilekroć w wytycznych jest mowa o planach ewakuacji (przyjęcia) III stopnia należy przez to 
rozumieć plan ewakuacji (przyjęcia) III  stopnia. 

2. Plan ewakuacji (przyjęcia) III stopnia opracowuje się w celu ujednolicenia przedsięwzięć 
organizacyjnych 
i rzeczowych związanych z przemieszczaniem ludności i transportem mienia z rejonów zagrożonych 
do miejsc bezpiecznych. 

3. Plan ewakuacji III stopnia opracowuje pracownik Urzędu Miejskiego Orzesze właściwy 
w sprawach Zarządzania Kryzysowego i Obrony Ludności we współpracy z komórkami 
organizacyjnymi Urzędu Miejskiego  Orzesze oraz innymi podmiotami i instytucjami. 

4. Plan ewakuacji (przyjęcia) zwierząt należy opracować we współpracy Powiatowym Lekarzem 
Weterynarii. 

5. Dokumentację planistyczną wykonuje się w formie opisowej i graficznej. 

6. W procesie planowania ewakuacji należy określić: 

1) rejony objęte ewakuacją, trasy i docelowe miejsca przeznaczenia; 

2) koncepcję ewakuacji; 

3) skalę ewakuacji, w tym: wykorzystanie indywidualnych środków transportu osób ewakuowanych, 
wykorzystanie miejsc czasowego pobytu ludności ewakuowanej; 

4) szczegółowe wykazy elementów organizacyjnych procesu ewakuacji i sposób realizacji zadań 
przez poszczególne zespoły; 

5) siły i środki możliwe do wykorzystania w procesie ewakuacji, w tym zestawienia planowanych 
środków transportu, wytypowanych miejsc czasowego pobytu oraz źródła pozyskania materiałów 
i środków logistycznych, a także tryb pozyskania; 

6) organizację łączności i kierowania ruchem; 

7) sposób zapewnienia poszkodowanej ludności pomocy medycznej, zakwaterowania i niezbędnego 
zaopatrzenia; 

8) sposób powrotu osób i mienia do miejsc stałego zamieszkania lub innej lokalizacji po ustaniu 
zagrożenia; 

9) płaszczyzny współdziałania z odpowiednimi organami wojskowymi, Policją oraz innymi 
podmiotami; 

10) rolę i zakres udziału organizacji i stowarzyszeń pozarządowych w procesie ewakuacji; 

11) sposób zabezpieczenia i ochrony pozostawionego mienia; 

12) inne dane według potrzeb. 
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13) W ramach procesu planowania ewakuacji należy uwzględnić samoewakuację ludności, 
prowadzoną w oparciu o własne możliwości transportowe i zakwaterowania. 

7. Plan ewakuacji (przyjęcia) III stopnia (a także niektóre przedsięwzięcia ewakuacji I i II stopnia) 
wykonuje się jako element składowy planu zarządzaniakryzysowego. Plan ewakuacji (przyjęcia) III 
stopnia stanowi element składowy planu obrony cywilnej. 

8. Plany obrony cywilnej stanowią aneks funkcjonalny do planów reagowania kryzysowego. 

9. Plan ewakuacji (przyjęcia) III stopnia zatwierdza Burmistrz Miasta Orzesze. 

10. Plan ewakuacji (przyjęcia) III stopnia podlega zatwierdzeniu przez Starostę Mikołowskiego 
oraz innymi podmiotami według potrzeb. 

11. Analizę oraz praktyczne sprawdzenie procedur zawartych w planach ewakuacji (przyjęcia) III 
stopnia opracowanych na podstawie niniejszych wytycznych przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 
trzy lata. 

12. Plan ewakuacji (przyjęcia) III stopnia należy na bieżąco aktualizować poprzez regularnie 
prowadzoną inwentaryzację zasobów i weryfikację przyjętych rozwiązań.
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