
Z ARZ ĄD ZEN IE NR 9 9 l zKJ 20 12
BURMISTRZA MIASTA SIERPCA

z dnia 2l lisropada 2012 r.

w sprawie opracowania i wdrożenia ''Planu obrony c1łvilnej miasta Sierpcal'

Na podstawie art. 17 rrst. 7 ustawy z dnia 27 listopada 1967 r. o powszechrrym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. IJ. z2O12 t. poz. 461), $ :pń zi $ 4pkt
4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawic szczególowego
zakresu działania Szela ohrony Cywilnej Kraju, szefów' obrony óywilnej lvojówództw'
powiatów i gmin ( Dz. U. z2002r. Nr 96, poz. 850), wyycznych Wojewody Mazowieckiego- Szefa obrony C1łvilnej Województwa z dnia 1] sierpnia 2012 r. w sprawie zasad
opracowania planu obrony c1łvilnej województwa' powiatów i gmirr, wyycznych Starosty
Sieryeckiego - Szefa obr'orry Cyłvilnej Powiatu z dnia 13 paŹdziemika 2012'r. w sprawie
zasad opracowania planu obrony cywilnej gmin, zarządzam co następuje:

s1.
opracować ''Plan obrony cywilnej Miasta Sierpca na okres Zewnętlznego zagroŻenia
bezpieczeństwa państwa i wojny, w celu ustalenia i przygotowania sposobu realizacji zadań
obrony c1.wilnej w mieście.

s2.
1. W celu opracowania ''Planu obrony cywilnej Miasta Sierpca,, powołuje się Zespół
Planistyczny, zwany dalej ''Zespołem'' w składzie:

1) Wiesław Korzeniewski, inspektor d/s pracy i zatządzania kryzysowego
Przewodniczący Zespołu;

w Wydziale Organizacyjnym

3) Katarzyna Strześniewska _ Kierownik Birrra obsługi IntereSanta -sekretarz Zespołu.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący' który może zapraszać clo udziału w Pracach
Zespołu: naczelników wydziałów Urzędrr Micjskiego, szefów spółek ijednostek
organizacyjrrych miasta' wojsko\Ą'ego Komendanta Uzupełnień w Płocku, Komendanta
Powiatowego Policji, Komendanta Powiatowego Państwowej StraŻy Pożamej' Kierownika
Releratu Zarządzania Kryzysowego i obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Sierpcu,
przedstawicieli organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania związane
z realizacją zadań ochrony ludności.

Do zadań Zespołu naleŻy:

1) opracowanie harmonogramu prac zespołu;

2) Andrzej Puszcz, młodszy referent
Zastępca Przewodniczącego Zespołu;

$3.



2) olir'eśienie klauzuli wykon1'lvanych dokumentóW i Skali clolrumentów gra1icznyci.r;

3) opracowanie ''Zestawienia zadań obrony c1.wilnej" realizowanych przez instytucje
państwor,ve, przedsiębiorców_ i irure jednostki organizacyjne o.", ipoł""'n. o.goni'u.j"
funkcjonqjące na terenie miasta Sierpc ;

4) określenie procedur postępowania w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej oraz
przygotowanie załączników funJ<cjonalnych do planu;

5) opracowanie ''Planu obrony cyłvilnej miasta Sierpca'''

s1.

''Plan obrony c1łvilnej miasta Sierpca'' powinien składać się z następującyclr części:

1) planu głównego;

2) procedur postępowania oraz kart realizacji zadań obrony cywilnej;

3 ) zalączników funi<cj onalnych;

4) informacji uzupełniających;

5) innych dokumentów, k1óre Zespół wymieniony w $ 2 uzna za niezbęclne.

ss.
''Plan ewakuacji ludności, zwierząt i mienia miasta Sierpca na czas zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i wojny]' - I1I stopnia, nd'eĘ.włączyć do ''Plinu obrony Cyw1lnej
miasta Sierpca'', jako element składowy, po uzgodnieniu Planu z ZS RP.

s6.
1. "Plan obrony cywilnej miasta Sierpca'' powinien odwołyłvać się do informacji zawartych

w ''Planie zatządzaniakryzysowego miasta Sielpca''. dokonując koielacji danycń rzeczowo _

materialnych i osobowych oraz informacji w1,nikających z ',Planu op"raiyjnelo
funkcjonowania miasta Sierpo w warunkach zewnętrmęgo ,ugroz"iiu beżpieczenstwa
państwa i w czasie wojny',.

2. Szczegółowa treść ''Planu obron5' cJ.wilnej miasta Sierpca', powima być adekwatna do
specyfiki miasta.

$7.

Zespół opracuje ''Plan obrony c1.wilnej miasta Sierpca'' w 1brmie:

1 ) dok-umentów opisowych;

2) dokumentów graficznych.



1. 7'obowiązrrję inspóktora d/s pracy i 
'".'"al').'isJ 

kr'vzvsor,vego do przekazania instytucjom.
przedsiębiorcom i innym jednostkom organizacy jnym oraz rpoT".rn.-rn oreaIrizacjonl
ratowniczym trrrrkcj onuj ącym na terenie n asta ' przewidzian;.ch do prolva.-a'.nio
prz]gotowań i realizacji przedsięwzięó w zakresie obrony c1łvilnej' w}'pisu z ''Zestawienia
zadań obrony cywitnej'' oraz wzoru ka.ń realizacji zadań obrony cyrłinl;' stanowiącego
załącznik do niniej szego zarządzenia'

2. Kierownicy podmiotów wymienionych w rrst.l odpowie<lzialni są za opracowanie kafiy
realizacji zadań obrony cywilnej na podstaw_ie wypisu' a następnie za dokonanie uzgodnienia
z insp. d/s pracy t zatządzania kyzysowego' w teminie do 3 1 grurlnia 2012 r.

3. Kar1y realizacji zadań obrony c1rvilnej zatwierdzają kierownicy podmiotów
wymienionych w ust. 1.

$e.

. 1. ''Plan obrony cywilnej miasta Sierpca'' podpisuje inspektor d/s pracy i zarządzania
kryzvsowego, a następnie przedstawia do uzgodnienia Staroście Sierpeckiemu -"Sze1bwi
obrony C1'łvilnej Powiatu oraz inrrym organizacjom i podmiotom w części ich dotyczącej'

2. Po uzyskaniu wymaganych uzgodnień insp. d/s pracy i zarządzania kryzysowego
przedstawia Burmistrzowi - szefbwi obrony cy.wilnej miasta "plan obronycywiliej miasta
Sierpca" do zatwierdzenia w terminie do l5 grudnia 2012 r.

s 10.
''Plarr obrony cywilnej miasta Sierpca'' podlega bieżącej aktualizacji, nie rzalziej niż co dwa
1ata.

s 11.
''Plan obrony cywilnej miasta Sierpca'' należy wprowad zić w Ęcie z dniem 1 stycznia 2013 r.

s 12.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się inspektorowi d/s pracy
i zar ządzanta kłyzysowe go.

$ 13.

Zalządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.


