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I. WSTĘP

Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności i zwierząt na wypadek masowego zagrożenia ma umożliwić 
wypełnienie obowiązku, jaki nakłada na Wójta art. 17 ust 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 roku Nr 241, poz. 2416
z póź. zm.) oraz § 3 punkt 8 i 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw,
powiatów i gmin (Dz. U Nr 96, poz. 850) w związku z ustaleniami wynikającymi z wytycznych Szefa
Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 roku w sprawie zasad ewakuacji ludności , zwierząt
i mienia na wypadek masowego zagrożenia.

Plan opracowano w celu zapewnienia zmmeJ szenia stopnia zagrożenia oraz zapewruerua 
podstawowych warunków przetrwania społeczeństwu Gminy Kaźmierz w sytuacji wystąpienia 
symptomów masowego zagrożenia. 

Treść planu odniesiono do: 

1. Sytuacji związanych z możliwością wystąpienia awarii w zakładach pracy (np.: stacja paliw),
katastrof komunikacyjnych, klęsk żywiołowych lub aktu terrorystycznego, którego skutki mogą
zagrażać życiu i zdrowiu znacznej ilości ludzi, a ich likwidacja może być skuteczna tylko
w ścisłym współdziałaniu różnych organów publicznych oraz specjalistycznych służb, inspekcji,
instytucji , a także organizacji społecznych i pozarządowych

2. Założenia, że w działaniach mających na celu zapobieganie skutkom zagrożeń i klęsk
żywiołowych oraz w ich usuwaniu do pomocy organom władzy rządowej i samorządowej
powołane zostały

• w Starostwie Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego,
• w Gminach - Gminne Zespoły Zarządzania Kryzysowego.

W planie opisuje się zamiar działania, sposoby oraz organizacje powiadamiania i zabezpieczenia 
ewakuacji ludności. Plan zawiera dodatkowe informacje niezbędne do wykonywania zadań 
w zakresie kierowania, koordynowania, informowania i współdziałania. 
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IL CEL I ZAMIAR EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOŚCI: 

1. Ewakuacja polega na przemieszczeniu się ludności i transporcie mienia z rejonów, w których

występują zagrożenia do miejsc bezpiecznych. Z uwagi na uwarunkowania związane
z rodzajem i skalą zagrożenia wyróżnia się ewakuację I, II, ill stopnia.

1) Ewakuacja I stopnia polega na niezwłocznym przemieszczeniu się ludności, zwierząt
i mienia z obszarów, w których wystąpiło nagłe, nieprzewidziane bezpośrednie
zagrożenie poza strefę zagrożenia. Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu
zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia. Organizuje się ją na polecenie wójta , starosty
lub wojewody.
Ewakuację I stopnia może zarządzić również osoba kierująca akcją ratowniczą. Można
ją realizować w oparciu o dokumentację dla ewakuacji II stopnia.

2) Ewakuacja Il stopnia polega na uprzednio przygotowanym planowym
przemieszczeniu ludności, zwierząt, mienia z rejonów przyległych do zakładów,
obiektów hydrotechnicznych, ze stref zalewowych oraz rejonów przyległych do
innych obiektów stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludności, zwierząt i mienia
w przypadku ich uszkodzenia i awarii. Organizuje się ją na polecenie wójta, starosty,
wojewody.
Ewakuację I i II stopnia prowadzi się w obrębie gminy.

3) Ewakuacia ID stopnia polega na uprzednio przygotowanym przemieszczeniu
ludności, zwierząt, mienia, podczas podwyższania stanu gotowości obronnej państwa.
Prowadzona jest w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. W przypadku
ewakuacji ill stopnia decyzję o jej przeprowadzeniu podejmują terenowe organy
obrony cywilnej lub organy wojskowe( w strefie bezpośrednich działań wojennych),
we współdziałaniu z właściwymi organami obrony cywilnej, zgodnie z zasadami
określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz
kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości
konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (DZ. U z 2002 r., Nr 156 poz.
1301 z późn. zm.).
W ramach ewakuacji I, II, ill stopnia uwzględnia się samo-ewakuację ludności.
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IV. ZADANIA I PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW GMINNEGO
ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PROCESIE EWAKUACJI

Nadzór i kierowanie całością akcji w sytuacji wystąpienia symptomów zagrożenia dla 
ludności, zwierząt lub mienia w sytuacji kryzysowej sprawuje Wójt Gminy Kaźmierz przy 
pomocy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 

Na czas prowadzenia ewakuacji dla zwiększenia możliwości przetrwania ludności i 

za . . . r 
.. 

k .. ł nk . GZZK d . d . pewrueme sprawneJ rea 1zacJ1 ewa uacJ1 cz o owie o powia aJą za:

Siatka odpowiedzialności 

Zadanie 
Zabezpieczenie 

Kierowanie i 
Zabezpieczenie 

Zabezpieczeni porządkowo 

nadzorowanie 
medyczno 

e logistyczne ochronne i 
Osoba sanitarne 
funkcyjna 

regulacji ruchu 

1 2 3 4 5 

Wójt w 

Zastępca G 
Przewodniczącego 
Zespołu 
Pracownik p p p 
Wydziału Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska 
Kier. Wydz. Spraw p 
Obywatelskich 

Kierownik Wydziału p p 
Nieruchomości i 
Inwestycji 

Kierownik Wydziału p 
Promocji, Informacji i 
Sytuacji Krvzvsowvch 
Komendant Gminny p p 
OSP 

Kierownik GOPS p G 

Dyrektor ZUK p G 

Kierownik Rewiru p p 
Dzielnicowych w 
Kaźmierzu 

Przedstawiciel służb p p 
weterynaryjnych 

Legenda: 
W osoba wiodąca odpowiadająca za określony obszar działania 
G osoba główna realizująca działania w określonym obszarze 

Rozwinięcie 

Zespołów 
organizacyjnych 

ewakuacji 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. SPOSÓB POWIADAMIANIA LUDNOŚCI O ZARZĄDZONEJ EWAKUACJI

Na terenie Gminy Kaźmierz, zgodnie ze sposobem zwyczajowo przyjętym, o konieczności 
przeprowadzenia ewakuacji ludność powiadamiana będzie poprzez przygotowane plakaty. Treść plakatu 
opracowana będzie przez pracownika odpowiedzialnego za kontakty z mediami i każdorazowo 
uzgadniana z kierownikiem Zespołu ds. ewakuacji. 

Za rozplakatowanie odpowiedzialny jest Dyrektor Zakładu U sług Komunalnych będący w posiadaniu 
samochodów służbowych. 
Wszystkie informacje dotyczące ewakuacji będą ukazywały się w na oficjalnej stronie internetowej 
Gminy Kaźmierz. Za tę czynność odpowiedzialny jest Dyrektor GZO. 

Łączność telefoniczna wykorzystane będzie do informowania sołtysów oraz pracowników zakładów 
pracy. Za tę czynność odpowiedzialny jest Stały Dyżur Urzędu. 
Stały Dyżur, o zaistniałej sytuacji powiadomi również regionalne rozgłośnie radiowe i telewizyjne (radio 
Merkury, TVP 3) 

Do ostrzegania i alarmowania ludności wykorzystane zostaną również syreny alarmowe OSP.
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VI.ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ORGANIZACYJNYCH EWAKUACJI

(PRZYJĘCIA) LUDNOŚCI

Ze względu na fakt, że elementy organizacyjne ewakuacji (przyjęcia ludności nie będą w stanie zadziałać 
podczas ewakuacji I i II stopnia, ich organizacje i rozwinięcie przewiduje się dla zabezpieczenia przede 
wszystkim ewakuacji ID stopnia. Jednocześnie przy sprzyjających okolicznościach (np. jeśli czas 
pozwoli) nie można wykluczyć ich użycia podczas ewakuacji II stopnia. 

Dla sprawnego przebiegu procesu ewakuacji (przyjęcia ludności tworzy się następujące elementy 
orgaruzacyJne: 

a) w rejonach objętych ewakuacją:

- zespół ewidencyjno-informacyjny (ZEI);
- zespół zbiórki (ZZB);
- zespół załadowczy na środki transportu (ZZ);
- zespół pomocy medycznej (ZPM);

b) na trasach ewakuacji:

- zespół pomocy medycznej (ZPM);
- zespół pomocy logistycznej (ZPL);

c) w docelowym miejscu przeznaczenia:

zespół wyładowczy (ZW);
- zespół rozdzielczy (ZR);
- zespół pomocy medycznej (ZPM)

Zespół ewidencyjno-informacyjny jest początkowym ogniwem procesu ewakuacji ludności. 
Koordynuje działalność związaną z rejestracją i wydawaniem kart ewakuacji. Informuje ludność o 
organizacji ewakuacji oraz kieruje ją do miejsc załadunku lub zbiórki. Udziela również 
zezwolenia na opuszczenie rejonu ewakuacji własnymi środkami transportu. 
ZEI organizuje się w dogodnych miejscach ułatwiających jego funkcjonowanie oraz opuszczenie 
przez ludność-w możliwie najkrótszym czasie-rejonów objętych ewakuacją. Skład osobowy 
powinien zapewnić sprawną obsługę osób przewidzianych do ewakuacji 

Zespół zbiórki tworzy się w miejscach, z których ludność w sposób zorganizowany udaje się do 
miejsc rozmieszczenia zespołów rozdzielczych. Zespół ten organizuje się w przypadku ewakuacji 
p1eszeJ. 

Zespół załadowczy na środki transportu zlokalizowany jest w miejscu, z którego najłatwiej 
przeprowadzić ewakuację z miejscowości zagrożonej. 
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Zespół wyładowczy organizuje się w przypadku przyjęcia ludności z ewakuacji. Zespół powinien 
zapewnić sprawne opuszczenie środków transportu oraz niezwłoczne skierowanie ich do miejsc 
przeznaczenia. W przypadku bezpośredniego kierowania ludności do miejsc zakwaterowanie ZW 
zbiera odcinki „C'' kart ewakuacyjnych. 

Zespół rozdzielczy organizuje się w rejonie rozmieszczenia ludności. W przypadku niewielkiej 
liczby ewakuowanych zadania ZR może pełnić ZW. Do ZR winni być skierowani łącznicy, którzy 
przeprowadzą grupy ewakuowanej ludności do miejsc zakwaterowania. 

Zespół pomocy medycznej organizowany będzie na bazie personelu medycznego, 
głównie z wykorzystaniem pogotowia ratunkowego, po uprzednim uzgodnieniu ze Starostą 
Powiatowym. 

Zespół pomocy logistycznej organizuje się w celu logistycznego zabezpieczenia procesu 
ewakuacji, w tym ciągłości ruchu pojazdów. Tworzy się je na bazie stacji obsługi pojazdów i 
warsztatów samochodowych. 

Można tworzyć inne elementy ewakuacji oraz łączyć je - jeśli liczba ludności przeznaczona do 
ewakuacji nie jest wielka, a ilość zespołów zapewni sprawną organizację przebiegu procesu 
ewakuacji. 

Zespół ewidencyjno-informacyjny obowiązany jest po zakończeniu pracy przekazać do Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego uaktualniony wyciąg z zestawienia imiennego osób objętych 
ewakuacją. 

Zabezpieczenie socjalno bytowe Organizuje Szef Obrony Cywilnej Gminy Kaźmierz. 
Obejmuje ono zakwaterowanie i zaopatrzenie w żywność, wodę, odzież i energię. 
Do zakwaterowania ewakuowanej ludności wykorzystuje się punkty agroturystyczne, motele, 
świetlice i inne pomieszczenia nadające się do tego celu. Jako normę zakwaterowania przyjmuje 
się 3 m2 powierzchni mieszkalnej na osobę. 
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WYKAZ ELEMENTÓW ORGANIZACYJNYCH DO PRZYJĘCIA LUDNOŚCI Z EWAKUACJI 

Nazwa elementu Nr Umiejscowienie elementu Uwagi 
organizacyjnego elementu ( adres, nazwa obiektu) Czas osiągania gotowości 

OD GG 1\.1M 

1. Punkt wyładowczy 1 Gimnazjum w Kaźmierzu, 8 

ul. Gimnazjalna 3 
Obiekt rekreacyjno sportowy 
ul. Gimnazjalna 1 

2. Punkt rozdzielczy 2 Gimnazjum w Kaźmierzu 3 
ul. Gimnazjalna 3 

3 Punkt pomocy 3 Ośrodek zdrowia 3 
medycznej ul. Elizy Orzeszkowej 
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VII. ZESTAWIENIE LICZBOWE LUDNOŚCI PRZEWIDZIANEJ DO EWAKUACJI

Główne źródło zagrożenia - awaria stacji paliw 

WYKAZ MIEJSCOWOŚCI Z KTÓRYCH PRZEWIDUJE SIĘ EWAKUACJĘ LUDNOŚCI 
/dot. ewakuacji II stopnia/ 

Lp Nazwa 
miejscowości 

1 2 

1 Kaźmierz 

2 Kaźmierz 

3 Kaźmierz 

4 Kaźmierz 

5 Kaźmierz 

6 Kaźmierz 

7 Kaźmierz 

8 Kaźmierz 

Razem 

Ulica 

3 

ul. Dworcowa 

ul. Nowowiejska 

ul. Okrężna 

ul. Słoneczna 

ul. Topolowa 

ul. Parkowa 

ul. Leśna 

ul. Łąkowa 

Liczba ludności zagrożonej 

Dorośli Dzieci Razem 

4 5 6 

38 6 44 

50 4 54 

21 8 29 

28 4 32 

24 6 30 

10 5 15 

26 5 31 

21 6 27 

218 44 262 

uwagi 

7 

samoewakuacj a 

samoewakuacj a 

samoewakuacja 

samoewakuacj a 

samo ewakuacja 

samoewakuacja 

samoewakuacja 

samoewakuacja 

14 



Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności Gminy Kaźmierz 
, _________________________________________________________________ _ 

VIII. WYKAZ INWENTARZA ŻYWEGO PRZEWIDYWANEGO DO EWAKUACJI
Z MIEJSCOWOŚCI Z KTÓRYCH PRZEWIDUJE SIĘ EWAKUACJĘ LUDNOŚCI

/dot. ewakuacji I i II stopnia/ 

Źródło zagrożenia: awaria stacji paliw. 

Liczba ewakuowanych zwierząt Uwagi 
Lp. Nazwa gminy Nazwa miejscowości 

konie bydło trzoda razem 
(np. rejon przemieszczenia 

ludności) 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
2 

Razem w gminie 

1) Charakterystyka ewakuacji zwierząt.

Ewakuacja zwierząt podobnie jak ewakuacja ludności jest procesem wymagającym planowania. Również przy ewakuacji zwierząt wyróżnia się
ewakuację I, II, ID stopnia.
Ewakuacja I stopnia w przypadku konieczności jej przeprowadzenia nie różni się tokiem postępowania od ewakuacji ludności. Za jej
przeprowadzenie odpowiedzialni są gospodarze obiektów, w których rozlokowany jest inwentarz żywy. Często ewakuację zwierząt prowadzi się
równolegle z ewakuacją ludności stąd też występuje zbieżność zasad postępowania. Ewakuacja zwierząt w przypadkach nagłych, a więc ewakuacji I
stopnie nie jest sprawą łatwą i wymaga odpowiedniego przygotowania, dlatego też przeprowadza się ją tylko wówczas, gdy nie stanowi
bezpośredniego zagrożenia życia osób wykonujących to zadanie.

2) Zasady ewakuacji zwierząt.

Ewakuację zwierząt prowadzi się na obszarze gminy Kaźmierz, a w razie konieczności poza jej granice. Ewakuacja zwierząt poza granicę gminy
Kaźmierz wymaga uzgodnienia z jednostką administracyjną, do której przewiduje się ewakuację.
Planując ewakuację zwierząt należy przyjąć zasadę-materiał hodowlany w pierwszej kolejności, a następnie zwierzęta użytkowe.

15 



Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności Gminy Kaźmierz 
, _________________________________________________________________ _ 

IX. WYKAZ MIENIA PRZEWIDYWANEGO DO EWAKUACJI
Z MIEJSCOWOŚCI Z KTÓRYCH PRZEWIDUJE SIĘ EWAKUACJĘ LUDNOŚCI 

/dot. ewakuacji I i II stopnia/ 

Źródło zagrożenia: awaria stacji paliw 

Lp. Nazwa gminy Nazwa podmiotu, 
Rodzaj mienia planowanego do ewakuacji nazwisko i imię właściciela 

1 2 3 4 

1 Kaźmierz 

-

._____ 

� 

� 

� 

i__.._ 

i__.._ 

Uwagi 

5 
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Lp Nazwa miejscowości 

2 

1 Bytyń 

2 Chlewiska 

3 Gaj Wielki 

4 Dolne Pole 

5 Gorszewice 

6 Kaźmierz 

7 Kaźmierz 

8 Kaźmierz 

9 Kiączyn 

10 Kopanina 

11 Radzyny 

12 Pólko 

Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności Gminy Kaźmierz 
------------------------------------------------------------------

X. MOŻLIWOŚĆ PRZYJĘCIA LUDNOŚCI EWAKUOWANEJ
(na potrzeby ewakuacji I i II stopnia) 

Nazwa obiektu (adres) Powierzchnia Możliwości 
obiektu w m2 zakwaterowania 

3 4 5 

Swietlica wiejska 140 46 

Swietlica wiejska 85 28 

Swietlica wiejska 230 76 

Swietlica wiejska 108 36 

Swietlica wiejska 95 31 

Gminny Ośrodek Kultury 180 60 

Szkoła Podstawowa (sala 160 53 

gimnastyczna) 

Gimnazjum (hala sportowa) 2250 750 

Swietlica wiejska 70 23 

Swietlica wiejska 121 40 

Swietlica wiejska 110 36 

Swietlica wiejska 170 56 

RAZEM MOŻLIWOŚC ZAKWATEROWANIA 1235 

Uwagi 
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Lp. Nazwa miejscowości 

1 2 

1. 
Kaźmierz 

2. Kaźmierz 

3. Gaj Wielki 

4. Sokolniki Wielkie

5. Bytyń 

Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności Gminy Kaźmierz 

MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA LUDNOŚCI EWAKUOWANEJ 
/na potrzeby ewakuacji ID stopnia/ 

Adres Możliwości dokwaterowania 

3 4 
Gimnazjum w Kaźmierzu 
ul. Gimnazjalna 3 223 
64 -530 Kaźmierz 
Szkoła Podstawowa w Kaźmierzu 
ul. Szkolna 27 154 
64 530 Kaźmierz 

Szkoła Podstawowa w Gaju Wielkim 
Gaj Wielki; ul. Kościelna 1 50 
64 530 Kaźmierz 
Szkoła Podstawowa w Sokolnikach Wielkich 
Sokolniki Wielkie 8 17 
64 530 Kaźmierz 
Szkoła Podstawowa w Bytyniu 
- Ol przedszkolny

27 
ul. Szkolna 4 7
64 -542 Bytyń

Uwagi 

5 

12m2/os 

12m2/os 

12m2/os 

12m2/os 

12m:;/os 
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Lp 

1 

2 

3 

4 

5 

Rodzaj środka transportu 

Autobus Jelcz T 120 

Mercedes Sprinter 

Autobus Gimbus --

Volkswagen Crafter 

Volkswagen T4 
--

r� 

Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności Gminy Kaźmierz 

XI. ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
DO ZABEZPIECZENIA PROCESU EWAKUACJI (PRZYJĘCIA) LUDNOŚCI 

Lokalizacja pojazdu-nazwa właściciela 

Zakład U sług Komunalnych 
ul. Leśna 11 
64 -530 Kaźmierz 
Zakład Usług Komunalnych 820

ul. Leśna 11 
64 -530 Kaźmierz 
Zakład Usług Komunalnych 
ul. Leśna 11 
64 -530 Kaźmierz 
Zakład U sług Komunalnych (-;:-Z o
ul. Leśna 11 
64 -530 Kaźmierz 
Zakład Usług Komunalnych C/2'0 
ul. Leśna 11 
64 -530 Kaźmierz 

Możliwość przewozowa 
(ilość osób) 

49 

19 � 

42 

20 

7 4 

Uwagi: 

� 
I' ,· ' ,., , . ' ,:--• ,,.,-:,1' c;?;;,, t!'' '<'<' 

I
, . . . . 

. .:•/'':,
./

_;>/
...:_/C,Ć"t,."j  J .. , ' ,..;."':... ... 

Razem jednorazowa zdolność przewozowa 137 
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Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności Gminy Kaźmierz 

XII. ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA OPUSZCZONYCH POMIESZCZEŃ
MIESZKALNYCH. 

Ewakuacja nawet w sytuacjach szczególnie niebezpiecznego zagrożenia odbywa się z pewnymi 
oporami ze strony mieszkańców, którym nakazano przygotowanie się do ewakuacji. Jest to podyktowane 
licznymi obawami o los pozostawionego mienia. Dlatego też osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie 
sprawnej ewakuacji winny ze szczególną starannością przygotować zabezpieczenie pozostawionego przez 
ewakuującą się ludność mienia, które może stanowić pokusę dla różnego rodzaju elementów 
aspołecznych. Zadanie to nie należy do łatwych w realizacji ze względu na szczupłość sił i środków, 
którymi dysponuje Szef OC Gminy Kaźmierz. 

Główny ciężar odpowiedzialności za organizację zabezpieczenia opuszczonych pomieszczeń 
mieszkalnych spoczywać będzie na Policji. 
Do patrolowania można wykorzystać członków OSP.

Patrole wyznaczone do w/w zadania zobowiązane są do utrzymywania stałej łączności radiowej lub 
telefonicznej ze Stanowiskiem Kierowania Szefa OC Gminy Kaźmierz na wypadek potrzeby udzielenia 
wsparcia. 

XIII. ORGANIZACJA ZABEZPIECZENIA MEDYCZNO-SANITARNEGO

Ten rodzaj zabezpieczenia działań realizowany będzie w oparciu jednostki systemu ochrony 
zdrowia funkcjonujące na obszarze gminy i powiatu oraz przez jednostki inspekcji sanitarnej. 

Podczas ewakuacji III stopnia zabezpieczenie medyczne częściowo może być realizowane przez 
ratowników medycznych zrzeszonych w OSP Gminy Kaźmierz. 

20 



Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności Gminy Kaźmierz 

XIV. POTRZEBY APROWIZACYJNE I SANITARNE

Naliczeń dokonuje się na podstawie „Norm wyżywienia dostatecznego dla statystycznego 
mieszkańca Polski" - Wojskowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Służby Żywnościowej-Warszawa 
1994 r. 

Normy przyjęte do naliczeń: 

- rubryka 5 - produkty zbożowe w przeliczeniu na mąkę /316 g/ osobę/ dobę;

- rubryka 6 mleko i przetwory w przeliczeniu na mleko /851 g/osobę/dobę;

- rubryka 7 jaja /0,4 szt./osobę/dobę;

- rubryka 8 mięso, wędliny i ryby w przeliczeniu na mięso /130 g/osobę/dobę;

- rubryka 9 masło i śmietana w przeliczeniu na masło /25 g/osobę/dobę;

- rubryka 10 - inne tłuszcze w przeliczeniu na smalec i oleje /22 g/osobę/dobę;

- rubryka 11 ziemniaki /371 g/osobę/dobę;

- rubryka 12 - warzywa i owoce/620 g/osobę/dobę;

- rubryka 13 - cukier i słodycze w przeliczeniu na cukier /57 g/osobę/dobę;

- rubryka 14 woda /15 litrów/osobę/dobę;

- rubryka 15 mydło, pasty, płyny, proszki do prania /0,38 kg/rodzinę/tydzień;

- rubryka 16 mydło toaletowe /0,05 kg/rodzinę/tydzień;

- rubryka 17 artykuły

- papiernicze, higieniczne /0,8 kg/osobę/dobę;

21 
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Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności Gminy Kaźmierz 

XV. MOŻLIWOŚCI PRZYJĘCIA LUDNOŚCI Z EWAKUACJI NA TERENIE GMINY KAŹMIERZ

..... W obiektach użyteczności publicznej ( szkoły ,świetlice, hotele, ośrodki wypoczynkowe, agroturystyka itp . o 

I· ...
,rz, 
o 

Nazwa jednostki 
] ;:R '� Lp organizacyjnej Gminy - o o o Powierzchnia Ilość miejsc Ilość miejsc w Uwagi -

� �.§ 
,u ·o o;S 

sołectwa � Nazwa obiektu użytkowa w -rz, .>:i w okresie okresie 
i .E 

.9 o -� m2 H 0.. 
letnim zimowym � 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 
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Plan ewakuacji (przyjęcia) ludności Gminy Kaźmierz 
-------------

XVII. EWIDENCJA PODCZAS EWAKUACJI.

W trakcie przeprowadzania ewakuacji należy, w zależności od stopnia i skali, ewidencjonować 
zarówno ludność jak i zwierzęta oraz mienie. Karty ewidencyjne powinny być traktowane jak 
druki ścisłego zarachowania. Za ewidencję ewakuowanych przedmiotów oraz jej przygotowanie 
odpowiadają właściciele lub zarządcy mienia przeznaczonego do ewakuacji. W procedurach 
ewakuacji należy uwzględnić wykorzystanie kart ewidencji oraz kart ewakuacji. W tym zakresie 
należy stosować następujące zasady: 

1. karta ewakuacji:

a) karta składa się z trzech części : AB, C,

b) kartę ewakuacji wydaje zespół ewidencyjno informacyjny ,
c) część B karty pozostaje w dyspozycji powyższego zespołu, dwie pozostałe

części otrzymuje osoba ewakuowana,
d) po przybyciu na miejsce czasowego zakwaterowania osoba ewakuowana

przekazuje część C karty zespołowi ewidencyjno informacyjnemu w gminie
właściwej dla miejsca przeznaczenia ludności ewakuowanej,
część A karty pozostaje w dyspozycji osoby, która ją pobrała,

2. karty ewidencji ewakuowanych osób, ewakuowanych zwierząt oraz ewakuowanego

mienia:
a) karty ewidencji sporządzone są przez zespoły ewidencyjno - informacyjne w

gminie, w której osoby, zwierzęta lub mienie faktycznie przebywa,
b/ kopie kart ewidencji przekazuje się do zespołów ewidencyjno -informacyjnych 

w gminach, do których dane osoby lub mienie są ewakuowane, gdzie następuje 
ich porównanie ze stanem faktycznym, 

cl w przypadku niemożności przekazania kopii danej karty ewidencyjnej 
obowiązek jej sporządzenia przechodzi na zespoły prowadzące ewidencję w 
gminach właściwych dla miejsca czasowego zakwaterowania, 

d/ kopie kart ewidencyjnych należy przekazać także do zespołu ewidencyjno 
informacyjnego w starostwie powiatowym, które jest zaangażowane w procesie 
ewakuacji. 

W celu usprawnienia procesu ewakuacji należy wykorzystać istniejący system ewidencji 
elektronicznej PESEL. 

3. Zasady numeracji kart ewakuacji.

Numeracja kart ewakuacji musi być ośmiocyfrowa poprzedzona serią, dla powiatu szamotulskiego 
PSZ i rozpoczynać się od numeru 00000001.

Starosta Szamotulski wyznaczy przydział numerów kart przeznaczonych dla Gminy Kaźmierz. 
Nie zaleca się przechowywania większej ilości kart ponieważ ich wzór może ulec zmianie. 
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XVI. ARKUSZ AKTUALIZACJI
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Strona 1 

Załącznik 
do wytycznych Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5.06.2009r. 
w spr. zasad planowania ewakuacji i opracowania planów ewakuacji 
w województwie wielkopolskim 

Karta ewakuacji Nr ......................................... 'KKarta ewakuacji Nr ....................................... . 
Nazwisko................................................................................. Nazwisko ................................................................................. . 
Imię, imię ojca........................................................................ Imię, imię ojca ....................................................................... . 

PESEL I I I I I I I I I I I I PESEL I I I I I I I I 
Adres stałego zamieszkania ................................... •············ Adres stałego zamieszkania ................................................. . 

Telefon kontaktowy .............................................................. . 

1. 

2. 

Organ wydający kartę: pieczęć, podpis, data 

Pouczenie: 

Kartę należy utrzymywać w ciągłej aktualności. 
Zmian i wpisów mogą dokonywać tylko 
uprawnione organy. 
Karta jest ważna tylko z dokumentem 
tożsamości. 

3. Karta stanowi podstawę otrzymywania
przysługujących świadczeń.

Strona 2 

Telefon kontaktowy ............. ................................................ . 

Organ wydający kartę: pieczęć, podpis, data 

1

°Karta ewakuacji Nr ........................................ . 
Nazwisko ................................................................................ . 

Imię, imię ojca ....................................................................... . 
PESEL 111111111111 
Adres stałego zamieszkania ................................................. . 

Telefon kontaktowy .......... .... .......... ............................ ............. . 

Organ wydający kartę: pieczęć, podpis, data 

Adres miejsca zakwaterowania............................................ Adres miejsca zakwaterowania ............................ ............... . 

· •·································································································· ···································································································

Adres miejsca zakwaterowania ........................................... . 

· ······· ························ ·············· · · · · · ······························· ············ ······· 

Adnotacje: 

Ja, niżej podpisany ................................................ w dniu 
............................... odmawiam poddania się procesowi 
ewakuacji.* 

(nodnis) 

Adnotacje: 

Ja, niżej podpisany ................................................ w dniu 
............... 20 ...... r. odmawiam poddania się procesowi 
ewakuacji.* 

(podpis) 

* nie dotyczy w przypadku obowiązków nałożonych na
obywateli zapisami w ustawie o klęsce żywiołowej (Dz.U.z
2002, Nr 62, poz. 558 z późn. zm.), stanie wyjątkowym (Dz.U.z
2002 Nr 113, poz. 985 z późn, zm.) oraz stanie wojennym
(Dz.U. z 2002, Nr 156, poz. 1301 z późn. zm.).




