
Załącznik 
do Zarządzenia  Nr 0152-13/09 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
 z dnia 14.04.2009 r. 

 
 

WYTYCZNE 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO 

 z dnia 14.04. 2009 r. 
w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, 

zwierząt i mienia 
 

 
Na podstawie art. 17 ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póź. zm.), §3 pkt.8 

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.Nr 96, poz.850) oraz wytycznych Starosty Gryfińskiego z dnia 24 marca 2009 r.  

w sprawie opracowania powiatowego i gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) ludności, 

zwierząt i mienia, ustalam co następuje: 

 

1. Ilekroć w wytycznych jest mowa o „planach ewakuacji” należy przez to rozumieć 

odpowiednio plany ewakuacji lub przyjęcia ludności, zwierząt i mienia. 

2. Plan ewakuacji opracowuje się w celu ujednolicenia przedsięwzięć organizacyjnych i 

rzeczowych związanych z przemieszczeniem ludności z rejonów, w których występują 

zagrożenia do miejsc bezpiecznych. 

3. Plan ewakuacji II i III stopnia wykonują pracownicy Gminnego Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

4. Plan ewakuacji II stopnia (a także niektóre przedsięwzięcia ewakuacji I stopnia) 

wykonuje się jako element składowy planu reagowania kryzysowego. Plan ewakuacji III 

stopnia stanowi element składowy planu obrony cywilnej. 

5. Plan obrony cywilnej stanowi aneks funkcjonalny planu reagowania kryzysowego. 

6. Za opracowanie planu ewakuacji czyni się odpowiedzialnym kierownika Gminnego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

7. Plan ewakuacji zwierząt opracować we współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii 

lub jego przedstawicielem. 

8. Dane wyjściowe przekazane przez Starostę Gryfińskiego powinny określać: 

1) wnioski z oceny zagrożenia zewnętrznego, 



2) ogólną koncepcję przygotowania i prowadzenia ewakuacji ludności, zwierząt i 

mienia, 

3) organizację, prowadzenie i zabezpieczenie procesu ewakuacji. 

9. W ramach planowania ewakuacji II i III stopnia należy uwzględnić problematykę 

samoewakuacji ludności prowadzoną w oparciu o własne możliwości transportowe i 

zakwaterowania, w tym ewakuacją transgraniczną (jeżeli taka sytuacja może wystąpić). 

10. W planie ewakuacji należy określić: 

1) rejony objęte ewakuacją, trasy oraz 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 ewakuacji i sposób realizacji 

    zadań przez poszczególne zespoły,  

5) siły i środki możliwe do wykorzystania podczas ewakuacji, w tym zestawienia 

planowanych środków transportu, wytypowanych miejsc czasowego pobytu  

a także źródła oraz tryb pozyskiwania materiałów i środków logistycznych, 

6) organizacja łączności i kierowania ruchem, 

7) sposób zapewnienia poszkodowanej ludności pomocy medycznej, niezbędnego 

zaopatrzenia oraz sprzętu do odpoczynku, 

8) sposobu powrotu ludności wraz z ewakuowanym mieniem do miejsc stałego 

zamieszkania lub innej lokalizacji po ustaniu zagrożenia, 

9) płaszczyzny współdziałania z odpowiednimi  organami wojskowymi, Policji, Straży 

Granicznej, Straży Pożarnej oraz  innymi podmiotami, 

10) rolę i zakres udziału organizacji i stowarzyszeń pozarządowych, 

11) sposób zabezpieczenia i ochrony pozostawionego mienia, 

12) inne dane według potrzeb. 

11.Plan ewakuacji ludności opracowują pracownicy Gminnego Centrum Zarządzania 

     Kryzysowego we współpracy z komórkami urzędu, podmiotów i instytucji. 

12.Gminny plan ewakuacji podpisuje kierownik Gminnego Centrum Zarządzania 

     Kryzysowego, a zatwierdza burmistrz. Plan podlega uzgodnieniu z burmistrzem 

     i    (wójtami) sąsiednich gmin, Szefem Obrony Cywilnej Powiatu – Starostą Gryfińskim 

     oraz innymi podmiotami według potrzeb. 

13.Plan ewakuacji należy na bieżąco aktualizować poprzez regularnie prowadzoną 

     inwentaryzację zasobów i weryfikację przyjętych rozwiązań.  

14.Analizę oraz praktyczne  sprawdzenie procedur zawartych w planie ewakuacji 



     opracowanym na podstawie niniejszych wytycznych przeprowadza się nie rzadziej niż 

     raz na trzy lata. 

15.Planowi ewakuacji przyznaje się klauzulę tajności: 

      - gminny plan ewakuacji III stopnia – „ZASTRZEZONE” 

16.Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w terminie do 15.07.2009 r.  przygotuje 

      następujące dane dotyczące gminy Gryfino: 

 - zestawienie ewakuowanej ludności z rejonów zagrożonych powodzią, 

 - zestawienie obiektów narażonych na zalanie lub zniszczenie podczas wystąpienia 

       zagrożenia powodziowego, 

 - zestawienie ewakuowanej ludności ze stref prognozowanych skażeń wokół zakładów  

       stosujących (magazynujących) toksyczne środki przemysłowe, 

 - zestawienie ewakuowanej ludności zamieszkałej w rejonach magazynowania ropy, 

       gazu i paliw płynnych, 

 - zestawienie potrzeb środków materiałowo-technicznych do zabezpieczenia 

       logistycznego ewakuacji ludności II stopnia. 

17.Termin opracowania planu ewakuacji – 15.07.2009 r. 

18.Wytyczne wchodzą w życie z dniem podpisania. 

 

 

 


