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1. Podstawa prawna opracowania i wdrożenia planu. 

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy (PPZK) został 

sporządzony w oparciu o art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856) zgodnie z dyspozycją art. 11 ust. 2 pkt 1 lit. b przywołanej 

ustawy oraz zarządzenia nr 48 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2018 r w sprawie 

wydania starostom zaleceń do powiatowych planów zarządzania kryzysowego stanowiących 

załącznik przywołanego zarządzenia. 

Powiatowy Plan Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy obejmuje swoją treścią 

wszystkie fazy zarządzania kryzysowego, tj. zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i 

odbudowę. Został opracowany w celu zapewnienia realizacji przedsięwzięć zarządzania 

kryzysowego na obszarze miasta w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie stanów 

nadzwyczajnych. Plan zawiera następujące elementy: 

1) charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, w tym dotyczących 

infrastruktury krytycznej, oraz mapy ryzyka i mapy zagrożeń; 

2) zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego w formie siatki 

bezpieczeństwa dla faz zapobiegania i  przygotowania; 

3) zadania w zakresie prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki wiodące i 

uczestniczące w układzie zagrożeń w sytuacjach kryzysowych - zestawienie 

modułów zadaniowych oraz katalogów zadaniowych w formie siatki 

bezpieczeństwa; 

4) organizację zarządzania kryzysowego w Gminie Legnica; 

5) organizacja systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania; 

6) współdziałanie między siłami, uczestniczącymi w realizacji planowanych 

przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej; 

7) procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym związane z 

ochroną infrastruktury krytycznej; 

8) organizacja łączności; 

9) zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na 

wypadek zagrożeń; 

10) organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych; 
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11) organizacja ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy 

psychologicznej; 

12) zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód; 

13) procedury uruchamiania rezerw strategicznych; 

14) wykaz zawartych umów i porozumień związanych z realizacją zadań zawartych w 

planie zarządzania kryzysowego. 

PPZK jest narzędziem wspomagającym system zarządzania kryzysowego mającym na 

celu zapobieganie powstaniu sytuacji kryzysowej lub w przypadku jej wystąpienia, podjęcie 

zaplanowanych działań, które nie dopuszczałyby do jej rozwoju i minimalizowały skutki 

zdarzenia. 

Plan uzgadniany jest z jednostkami organizacyjnymi planowanymi do wykorzystania 

przy realizacji przedsięwzięć określonych w Planie. 

Plan po zatwierdzeniu przez Wojewodę Dolnośląskiego wprowadzony jest 

postanowieniem Prezydenta Miasta Legnicy. 

Powiatowym Planem Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Legnicy zarządza Dyrektor 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, natomiast poszczególnymi 

załącznikami funkcjonalnymi – wyznaczeni koordynatorzy. Powyższe osoby dokonują 

przeglądów Planu Zarządzania Kryzysowego co najmniej raz w roku – do końca czerwca. 

Ponadto są odpowiedzialne za realizację działań naprawczych w stosunku do zarządzanych 

części planu. Potrzeby w zakresie dokonywania zmian w planie głównym lub załącznikach 

funkcjonalnych zgłaszają wszyscy uczestnicy zarządzania kryzysowego w wyniku dokonania 

własnych analiz i ocen działania w sytuacjach kryzysowych lub w wyniku wypracowania w 

czasie ćwiczeń, treningów, gier decyzyjnych i szkoleń. Aktualizacja planu w części dotyczącej 

bazy sił i środków prowadzona jest co najmniej raz na kwartał, a w przypadku zmian 

dotyczących organizacji kierowania, współdziałania i obiegu informacji na bieżąco. 



6 

 

2. Charakterystyka zagrożeń oraz ocena ryzyka ich wystąpienia, 

w tym dotyczących infrastruktury krytycznej. 

Zestawienie prawdopodobieństwa wystąpienia i skutków dla bezpieczeństwa 

Gminy Legnica dla poszczególnych zagrożeń.  
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Powódź i katastrofalne zatopienia. 

Powódź to jedno z najczęściej występujących zagrożeń naturalnych, będącym 

zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym, często gwałtownym, występującym 

nieregularnie. Zgodnie z art. 16 pkt 43 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, powódź 

definiowana jest jako „czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach 

nie jest pokryty wodą, w szczególności wywołane przez wezbrania wody 

w ciekach naturalnych, zbiornikach wodnych, kanałach oraz od strony morza, 
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z wyłączeniem pokrycia przez wodę terenu wywołanego przez wezbranie wody 

w systemach kanalizacyjnych". Przyczyny i typy powodzi: 

1. powódź rzeczna (opadowa, roztopowa, zatorowa) - powódź związana 

z wezbraniem powodziowym wód rzecznych; 

2. powódź opadowa - powódź związana z zalaniem terenu wodami pochodzącymi 

bezpośrednio z opadów deszczu lub z topnienia śniegu 

3. powódź od wód gruntowych - powódź związana z zalaniem terenu na skutek 

podniesienia się poziomu wód powyżej poziomu gruntu 

4. powódź od wód morskich - powódź związana z zalaniem obszarów wodami 

morskimi, zalaniem obszarów w ujściowych odcinkach rzek lub jezior 

przybrzeżnych 

5. powódź od urządzeń wodno-kanalizacyjnych - powódź związana z zalaniem 

terenu przez wody pochodzące z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej lub na 

skutek awarii tej infrastruktury 

6. inne - powodzie wywołane spływem powierzchniowym oraz powodzie 

o nieznanej genezie. 

Ze względu na położenie oraz warunki meteorologiczne i hydrologiczne Legnica 

narażona jest na : 

 powodzie opadowe w miesiącach letnich (czerwiec, lipiec, sierpień); 

 powodzie roztopowe w miesiącach wiosennych (druga dekada lutego, marzec, 

kwiecień). 

Długotrwałe intensywne opady deszczu lub szybkie topnienie śniegu przy 

zamrożonym podłożu może spowodować gwałtowny przybór wody w międzywalu co może 

doprowadzić do przelania się wody przez koronę wałów, przerwania wałów lub miejscowych 

przesiąków i w konsekwencji doprowadzić do zatopienia niżej położonych obszarów miasta. 

Znajdujące się na terenie miasta urządzenia do ochrony przeciwpowodziowej nie w 

pełni zabezpieczają miasto przed powodzią. Ryzyko wystąpienia powodzi należy 

zakwalifikować jako średnie. Miasto znajduje się w III strefie zagrożenia katastrofalnym 

zatopieniem od zbiornika wody “Słup” na rzece Nysa Szalona położonego na terenie gminy 
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Męcinka1. Katastrofalne skutki miałoby przerwanie zapory zbiornika “Słup” przy jego 

maksymalnym napełnieniu i jednoczesnych przekroczonych stanach alarmowych na rzekach 

zlewni Kaczawy. 

Mapy ryzyka i mapy zagrożeń przedstawione są na stronach internetowych Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej: http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-

i-mapy-ryzyka-powodziowego; http://mapy.isok.gov.pl/imap/ 

Susza, upał. 

Susza jest zjawiskiem naturalnym wywołanym przez długotrwały okres bez opadów 

atmosferycznych lub z nieznacznym opadem w stosunku do średnich wieloletnich wartości. 

Susza jest naturalną cechą klimatu, określaną jako zauważalny brak wody w środowisku, 

skutkujący szkodami w środowisku naturalnym i gospodarce, stanowiącą uciążliwość, a 

nawet zagrożenie dla ludności. Susze różnią się od większości katastrof naturalnych 

rozpoczynających się nagle, w ściśle określonym momencie i mających szybki oraz 

gwałtowny przebieg. Na ogół trudno jest określić dokładnie, jaki jest zasięg terytorialny suszy 

oraz kiedy zaczyna się lub kończy. 

Upał to stan pogody, gdy temperatura maksymalna powietrza, mierzona w klatce 

meteorologicznej na wysokości 2 m n. p. g. jest większa lub równa 30°C.  

Fala upałów – ciąg co najmniej 3 dni z temperaturą maksymalną powyżej 30°C w 

każdym kolejnym dniu. 

Dni upalne – temperatura maksymalna powietrza powyżej 30°C, występuje na terenie 

całej Polski, poza górami. 

Okres upalny – ciąg co najmniej 3 dni, w którym średnia temperatura maksymalna 

osiąga przynajmniej 30°C. W okresie takim występują zarówno dni upalne (temp. max. 

powyżej 30°C), jak i gorące (temp. max. powyżej 25°C). Dodatkowo muszą być spełnione 

następujące warunki: liczba dni upalnych powinna być większa lub przynajmniej równa 

liczbie dni gorących oraz ciąg dni gorących między upalnymi nie może przekraczać trzech. 

Dni gorące – temperatura maksymalna powietrza powyżej 25°C. Liczba dni gorących 

gwałtownie zmniejsza się wraz ze wzrostem wysokości nad poziomem morza i zanika w 

Sudetach na wysokości 1350 m n.p.m., a w Karpatach na wysokości 1650 m n.p.m. Fale 

                                                      
1 Informacja o strefie zagrożenia oraz dane dotyczące przejścia fali kulminacyjnej potwierdzona przez RZGW we 
Wrocławiu pismem znak: UW-4030/18/08 z dnia 16.07.2008r. (nasz znak ZKOC.III.6230-3/2008) 

http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego
http://www.isok.gov.pl/pl/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego
http://mapy.isok.gov.pl/imap/
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gorąca – okresy, co najmniej 3-dniowe, w czasie których maksymalne temperatury powietrza 

nie spadły poniżej 25°C. 

Przyczyny i typy suszy 

Susza atmosferyczna – powstaje bezpośrednio na skutek sytuacji meteorologicznej –

braku opadów lub ich długotrwałego niedoboru w relacji do warunków normalnych w 

wieloleciu w analizowanym obszarze. Suszę atmosferyczną można rozpatrywać w 

poszczególnych przedziałach: rok, sezon wegetacyjny, dekada. Bezpośrednim skutkiem 

niedoboru opadów jest narastający w czasie niedosyt wilgotności, ujawniający się 

szczególnie intensywnie w ciepłej porze roku, wzmagający intensywne parowanie oraz 

ewapotranspirację, prowadzące do naruszenia zasobów wód glebowych i powierzchniowych. 

W zależności od warunków środowiska przyrodniczego jego zmienności przestrzennej oraz 

zagospodarowania i zapotrzebowania na wodę, susza atmosferyczna może aktywować 

kolejno suszę rolniczą, hydrologiczną oraz hydrogeologiczną. 

Susza rolnicza (glebowa) – susza rolnicza jest typowym następstwem suszy 

atmosferycznej (gdy zmniejsza się ilość opadów). Z kolei długotrwała susza, w zależności od 

panujących w glebie stosunków wodnych, zwykle prowadzi do ubytków (wypadów) w 

uprawach, które skutkują zmniejszeniem plonów. Występuje, gdy w określonym czasie dla 

konkretnej uprawy brak jest wystarczającej ilości wody. Ten rodzaj suszy nie zależy jedynie 

od ilości opadu, ale także od odpowiedniego gospodarowania wodą. Przy niewielkich 

opadach i złym wykorzystaniu wody do nawadniania i innych celów, problem suszy staje się 

znacznie poważniejszy. Podobnie w sytuacji utrzymywania się suszy, która jest wynikiem 

wysokiej temperatury powietrza, w zbiornikach wodnych zmniejsza się ilość wody, mogą 

występować zakwity glonów i inne niekorzystne zjawiska. Susza może również powodować 

wysychanie lokalnych oczek wodnych, które niekiedy stanowią wodopoje dla zwierząt 

gospodarskich. 

Susza hydrologiczna – susza hydrologiczna jest z reguły kolejnym etapem 

pogłębiającej się suszy atmosferycznej i rolniczej, ale może również ujawnić się i przebiegać 

jeszcze po zakończeniu okresu bezopadowego. Jej identyfikacja sprowadza się do 

zdefiniowania wartości granicznej przepływu, poniżej której rozpoczyna się zjawisko suszy 

hydrogeologicznej. Jest to okres obniżonych zasobów wód powierzchniowych w stosunku do 

sytuacji przeciętnej w wieloleciu • susza hydrogeologiczna – długotrwałe obniżenie zasobów 



10 

 

wód podziemnych w relacji do warunków normalnych w wieloleciu. O suszy 

hydrogeologicznej mówimy wówczas, gdy obniżenie zasobów wód podziemnych ma wpływ 

na użytkowanie wód podziemnych, w tym na pogorszenie stanu ekosystemów zależnych od 

wód podziemnych i spadkiem dostępności zasobów wód dla ludności i gospodarki. 

Statystycznie w Polsce susza atmosferyczna zdarza się raz na 2-3 lata. Susze: 

atmosferyczna i glebowa zanikają stosunkowo szybko, natomiast susza hydrologiczna i 

hydrogeologiczna trwają na ogół długo, nawet kilka sezonów, gdyż odbudowa zasobów 

wodnych wymaga obfitych oraz długotrwałych opadów deszczu i śniegu. 

  

Pożary. 

Pożar to niekontrolowany proces spalania w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 

Szczególnie niebezpieczny jest wybuch pożaru w obiektach infrastruktury krytycznej, w 

dużych zakładach przemysłowych, w tym zakładach zwiększonego i dużego ryzyka, dużych 

składowiskach odpadów, w szczególności odpadów niebezpiecznych, bazach wojskowych, 

obiektach wielkokubaturowych, obiektach dziedzictwa narodowego oraz obejmujący duże 

kompleksy leśne. 

Do najczęstszych przyczyn powstania pożaru należą: 

 nieostrożność osób dorosłych i nieletnich przy posługiwaniu się ogniem 

otwartym, wypalaniu pozostałości roślinnych na polach, nieprawidłowe używanie 

substancji łatwopalnych i pirotechnicznych; 

 prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych; 

 wady urządzeń i instalacji energetycznych; 

 wady środków transportu lub ich nieprawidłowa eksploatacja; 

 wady procesu technologicznego; 

 nieprzestrzeganie reżimów technologicznych; 

 nieprawidłowe magazynowanie substancji niebezpiecznych; 

 samozapalenia biologiczne lub chemiczne; 

 wyładowania atmosferyczne; 

 wybuch łatwopalnych niebezpiecznych substancji chemicznych; 

 usytuowanie poligonów w pobliżu lasu; 
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 podpalenia umyślne, terroryzm, sabotaż. 

Katastrofy w ruchu lądowym. 

Przez Legnicę przebiegają ważne drogi kołowe oraz szlaki komunikacji kolejowej. Na 

granicy miasta autostrada A-4 obwodnica miasta droga nr 3, a także drogi 94 i 364. Główny 

szlak komunikacji kolejowej Wrocław-Legnica-Zgorzelec. Te szlaki drogowe i kolejowe ze 

względu na duże nasilenie ruchu stwarzają duże ryzyko wystąpienia wypadków i katastrof. 

Katastrofy budowlane. 

Na terenie miasta znajdują się obiekty budowlane, których stan techniczny (ok. 30 

obiektów) powoduje zagrożenie katastrofą. Ponadto istnieją liczne usterki kwalifikujące 

budynki do częściowego remontu. Są to przede wszystkim: 

 balkony i loggie w złym stanie technicznym, 

 elementy elewacyjne (gzymsy, attyki), 

 elementy pokryć dachowych. 

Skażenie chemiczne.  

Skażenie chemiczne to zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, ciała ludzkiego, 

przedmiotów, itp. substancjami szkodliwymi dla ludzi. Skażenie może być spowodowane 

celowo, na przykład poprzez stosowanie bojowych środków trujących lub przypadkowo - na 

skutek katastrofy. Może być także niezamierzonym efektem niektórych procesów 

przemysłowych, rolniczych, transportowych i innych. 

Zagrożenie radiacyjne może wystąpić w miejscu, gdzie prowadzona jest działalność z 

materiałem jądrowym, źródłem promieniowania jonizującego lub substancjami 

promieniotwórczymi. 

Przyczyny i typy występowania skażeń chemicznych lub radiacyjnych: 

 awaria w zakładach produkujących i magazynujących niebezpieczne substancje 

chemiczne spowodowana błędem ludzkim, błędem technicznym, brakiem 

nadzoru, wypadkiem, rozszczelnieniem zbiornika lub instalacji z toksyczną 

substancją, nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, katastrofą 

naturalną, aktem terrorystycznym; 
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 katastrofa podczas transportu niebezpiecznych substancji chemicznych 

spowodowana błędem ludzkim, występowaniem niekorzystnych warunków 

meteorologicznych, wypadkiem, złym zabezpieczeniem lub złym stanem dróg- 

nawierzchni, wysokim stopniem zużycia technicznego pojazdów, statków lub 

taboru kolejowego, usterkami infrastruktury kolejowej; 

 uwolnienie bojowych środków trujących z zatopionych składowisk broni 

chemicznej, spowodowane procesem korozji pojemników; 

 awaria rurociągów transportowych spowodowana błędem ludzkim, błędem 

inżynierskim, osłabieniem wytrzymałości materiału; 

 awarie elektrowni atomowych lub wybuch jądrowy; 

 wypadki komunikacyjne przy przewozie materiałów radioaktywnych; 

 przypadkowe uwolnienie materiałów radioaktywnych; 

 celowe działanie z użyciem materiałów radioaktywnych; 

 przypadkowe trafienie materiału promieniotwórczego w ręce osób 

niepowołanych (kradzież, zagubienie); 

 nieprawidłowe przechowywanie źródeł promieniotwórczych i odpadów 

promieniotwórczych 

 nielegalne składowiska odpadów i miejsca utylizacji odpadów produkcyjnych. 

Obiekty stwarzające zagrożenie na terenie miasta, zestawienie ilościowe i jakościowe 

niebezpiecznych substancji znajdujących się na terenie miasta. 

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. posiadające w chlorowni 

Zakładu Produkcji Wody przy ul. Nowodworskiej 2,0 tony chloru (tj. 3 beczki x 500 kg ( zapas) 

+1 beczka w użyciu), co stwarza zagrożenie dla mieszkańców południowej części miasta. 

Zagrożeniem są bazy i stacje paliw na terenie miasta zajmujące się przechowywaniem 

i dystrybucja materiałów pędnych. 

Poważnym zagrożeniem jest przewóz niebezpiecznych substancji chemicznych 

transportem kołowym i kolejowym. Największe zagrożenie w transporcie drogowym 

przewiduje się na drogach A-4 i Nr 3 (E-65). Z tras kolejowych: stacja Legnica, linia kolejowa 

Legnica-Pawłowice-Wilczyce (do Huty), linia Piekary Wlk.-Miłkowice (obwodnica kolejowa, w 

rejonie ul. Poznańskiej). 

Ryzyko wystąpienia tego zagrożenia należy zakwalifikować jako średnie. 
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Intensywne zjawiska atmosferyczne.  

Do ekstremalnych zjawisk pogodowych mających wpływ na bezpieczeństwo ludności 

zalicza się głównie: 

 silne mrozy;  

 silne opady śniegu;  

 silne wiatry; 

 nawalne deszcze; 

 gradobicia. 

Intensywne opady śniegu, silne mrozy 

Zgodnie z definicją IMGW-PIB, przyjmuje się, że silny mróz występuje wówczas, gdy 

temperatura powietrza spada poniżej -20°C. W aspekcie społecznym natomiast o silnych 

mrozach mówimy wtedy, gdy chłód staje się przyczyną śmierci ludzi i powoduje straty 

materialne. Jednocześnie silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza tylko nieco 

poniżej 0° C może mieć taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze poniżej - 30°C. 

O intensywnych opadach śniegu mówi się natomiast wtedy, gdy obfite opady występują na 

rozległych obszarach i trwają przez kilka dni. 

Silne wiatry, nawalne deszcze, gradobicia 

Wiatr to naturalny poziomy ruch powietrza powstały wskutek różnic ciśnienia. Jest 

tym silniejszy im większe są te różnice. Przy prędkościach przekraczających 15 m/s (54 km/h) 

wiatr zaczyna stwarzać poważne zagrożenia. Huragan - to „wiatr o prędkości nie mniejszej 

niż 24 m/s, którego działanie wyrządza masowe szkody" (definicja ustawy z dnia 7 lipca 2005 

roku o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich). Strefa klimatu 

umiarkowanego, w której leży Polska, jest narażona na występowanie wichur, czasem 

gwałtownych, związanych z ogólną cyrkulacją atmosfery w danej strefie szerokości 

geograficznej, a także na powstawanie silnych wiatrów lokalnych (np. wiatry górskie: halny, 

fen) i tworzenie się szczególnie niebezpiecznych trąb powietrznych. Wichury występują 

najczęściej w okresie od listopada do marca, natomiast trąby powietrzne najczęściej od 

czerwca do sierpnia, czasem w maju. Występują one w Polsce z częstotliwością od 1 do 4 w 

roku.  
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Nawalny deszcz (oberwanie chmury) to krótkotrwały deszcz o dużym natężeniu, 

którego czas trwania waha się od kilku do kilkudziesięciu minut w warunkach klimatu 

umiarkowanego. Łączna suma opadu może przekraczać wtedy 100 mm. Deszczowi mogą 

towarzyszyć burze i silne wiatry. 

Grad to opad atmosferyczny w postaci nieforemnych bryłek lodu (nazywanych 

gradzinami lub gradowinami) o średnicy rzędu 5–50 mm i większej. Opad gradu następuje w 

ciepłej porze roku najczęściej w okresie od maja do sierpnia, w temperaturze powyżej 0 °C, i 

bywa połączony z silnym opadem deszczu. W Polsce opad gradu najczęściej notowany jest w 

gorącej, wilgotnej masie powietrza zwrotnikowego lub w trakcie przechodzenia frontów 

chłodnych wypierających zalegające powietrze zwrotnikowe. Gradziny większe od 7 cm 

stwarzają zagrożenie dla życia człowieka. 

Ryzyko wystąpienia tych zjawisk jest duże. Związane jest to z postępującymi 

zmianami klimatu. Zjawiska te bardzo często są krótkotrwałe ale gwałtowne. Skutki tego 

typu zagrożeń to zerwane linie energetyczne, powalone drzewa, oraz uszkodzenia 

budynków, zalanie piwnic, garaży i niżej położonych obiektów, zniszczenia i uszkodzenia 

samochodów, a także zwiększona ilość przypadków chorobowych szczególnie wśród osób 

starszych i przewlekle chorych.  

Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego. 

Przez zbiorowe zakłócenie porządku publicznego rozumie się protesty społeczne, 

akcje okupacyjne, strajki na dużą skalę, które w konsekwencji mogą przybrać formę strajków 

generalnych, paraliżujących funkcjonowanie administracji publicznej, wybranych dziedzin 

życia lub kluczowych gałęzi gospodarki, występujące głównie z przyczyn ekonomicznych i 

społecznych. Zakłócenia takie mogą również wystąpić na tle etnicznym, religijnym, 

ideologicznym lub kulturowym i przybrać formę zamieszek, starć, demonstracji, manifestacji. 

Akty terroru. 

Zdarzenie o charakterze terrorystycznym to zgodnie z art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 10 

czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych sytuacja, co do której istnieje 

podejrzenie, że powstała na skutek przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym 

mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, lub zagrożenie 

zaistnienia takiego przestępstwa. Akcje terrorystyczne podejmowane przez różne 
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ugrupowania pociągają za sobą liczne ofiary wśród ludności cywilnej. Ich główny cel: 

zastraszenie ludności z reguły zostaje osiągnięty. Należy zaznaczyć, że terroryści rekrutują się 

z różnych środowisk, są wśród nich również płatni przestępcy. Najniebezpieczniejsi są 

fanatycy religijni. Działaniem terrorystów są wszelkiego rodzaju czyny przestępcze, których 

istotnym elementem jest stosowanie przemocy, bądź zastraszenie, w celu osiągnięcia 

zamierzeń politycznych, gospodarczych lub religijnych. 

W mieście, najczęściej, formą zagrożeń, które można zakwalifikować do tej grupy są 

podłożenia ładunków wybuchowych w wybranych miejscach oraz przesyłanie, rozsypywanie 

substancji określanych jako broń biologiczna (bioterroryzm). W wypadku eksplozji należy 

liczyć się ze stratami w ludziach oraz materialnymi. Szczególnie niebezpieczna jest eksplozja 

materiałów wybuchowych w miejscach gromadzących jednorazowo dużą liczbę ludzi. 

Kontakt z substancjami określanymi jako broń biologiczna może doprowadzić do 

pojedynczych lub masowych zachorowań i zgonów. 

Obiekty będące potencjalnym celem ataku: 

 skupiska ludzi - miejsca wyodrębnione z uwagi na przebywanie w nich dużej 

liczby ludzi, w szczególności masowe obiekty sportowe i najbardziej popularne 

centra handlowe 

 administracja publiczna - siedziby władz, urzędy, placówki dyplomatyczne oraz 

inne obiekty związane z działalnością instytucji państwowych i 

samorządowych 

 sektor przetwórstwa chemicznego - zakłady przemysłowe wykorzystujące w 

procesie produkcji niebezpieczne substancje chemiczne w dużej ilości 

 system energetyczny - elektrownie, elektrociepłownie oraz sieci przesyłowe 

 sektor paliwowo-gazowy - obiekty związane z wydobyciem, produkcją, 

przetwarzaniem, przechowywaniem bądź transportowaniem produktów 

ropopochodnych oraz gazu ziemnego 

 kultura, religia - obiekty kultury i dziedzictwa narodowego, miejsca pamięci, 

ośrodki kultu religijnego 

 obiekty wojskowe - jednostki, zakłady produkcji zbrojeniowej 
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 system transportowy - środki komunikacji, szlaki transportowe oraz ich 

infrastruktura (dworce kolejowe i autobusowe, stacje metra, porty morskie i 

lotnicze) 

 systemy łączności oraz sieci teleinformatyczne - urządzenia 

telekomunikacyjne, oprócz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz w 

szczególności linie, kanalizacje kablowe, słupy, wieże, maszty, kable, przewody 

oraz osprzęt, wykorzystywane do zapewnienia telekomunikacji, a także 

urządzenia teleinformatyczne i oprogramowania. 

Epidemie. 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 roku, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 

i chorób zakaźnych u ludzi, epidemia to „wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub 

zachorowań na chorobę zakaźną w liczbie wyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie 

albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących". Epidemie 

chorób zakaźnych, w tym grypy, mogą występować na terenie całego kraju. Katastrofalne 

skutki epidemii mogą dotknąć przede wszystkim duże skupiska ludzkie takie jak: szkoły, 

przedszkola, miejsca użyteczności publicznej, duże zakłady przemysłowe, a także centra 

komunikacyjne, jak również miejsca odbywania się dużych imprez masowych. W zależności 

od rodzaju epidemii oraz jej rozległości mogą być podjęte różne działania, począwszy od 

obowiązkowych szczepień aż do izolacji dużych grup ludzkich czy obszarów na określony 

czas.  

Zagrożenia epidemiologiczne na terenie miasta Legnicy może być wywołane 

czynnikami biologicznymi tj. : 

 masowe zatrucie pokarmowe (gronkowiec, salmonella, czerwonka, jad 

kiełbasiany, itp);  

 epidemia wodna (dur brzuszny, dury rzekome, wirusowe zapalenie wątroby typu 

A i E, itp.); 

 epidemia przywleczona (dżuma, cholera, gorączka krwotoczna, malaria; ptasia 

grypa,covid-19 itp); 

 użycie broni biologicznej (wąglik, bruceloza, botulizm, gorączka krwotoczna, itp.    
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Zagrożenia epidemiologiczne na ternie miasta Legnicy wywołane czynnikami 

chemicznymi:  

 w wodzie (np. metale ciężkie, środki ochrony roślin, trucizny); 

 w żywności (np. metale ciężkie, środki ochrony roślin, trucizny) 

Reakcja organizmu na związki chemiczne zależy od ich właściwości 

fizykochemicznych, dróg wchłaniania wielkości dawki, okresu narażenia, cech organizmu 

(płeć, wiek, stan zdrowia) oraz od czynników zewnętrznych takich jak temperatura i 

wilgotność powietrza. Przyczyny wystąpienia zagrożenia:  

 nieświadome wprowadzenie czynnika patogennego (bakterie, wirusy); 

 skutek innych zdarzeń katastroficznych takich jak: powodzie, susze, itp. 

 niezachowanie określonych wymogów sanitarno-higienicznych, weterynaryjnych  

(np. zatopienie, zniszczenie cmentarzy, grzebowisk, zwierząt, zalanie i zniszczenie 

wysypisk śmieci oraz oczyszczalni ścieków); 

 w wyniku chorób odzwierzęcych;  

 zawleczenie choroby z obszarów leżących poza granicami kraju;  

 masowe migracje; 

 bioterroryzm.  

Skutki zagrożenia epidemiologicznego dla środowiska to możliwość miejscowego 

skażenia środowiska (w przypadku braku zachowania wymogów z zakresu bezpieczeństwa 

sanitarno-epidemiologicznego i weterynaryjnego (tj. reguł grzebania zmarłych, utylizacji 

odpadów medycznych, itp.).  

Zagrożenie epidemią może wystąpić przez zapowietrzenie lub katastrofy ekologiczne, 

w miejscach, gdzie dochodzi do uszkodzeń sieci wodnokanalizacyjnej oraz systemów dostaw 

wody pitnej.    

Ryzyko wystąpienia epidemii niesie ze sobą bagatelizowanie przez turystów zasad 

ochrony przed zagrożeniami epidemiologicznymi podczas podróży zagranicznych oraz 

migracje osób. Jako ognisko epidemii można również potraktować zaniedbanie służb 

komunalnych odpowiedzialnych za utrzymanie właściwego stanu sanitarnego oraz 

zaniedbania służb medycznych odpowiedzialnych za zabezpieczenie opieki medycznej. 
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Zapobieganie epidemii dotyczy określenia, w formie legislacji, zasad i trybu 

zapobiegania oraz zwalczania zakażenia czynnikiem biologicznym i rozprzestrzeniania się 

choroby zakaźnej wywołanej nim u ludzi w tym: 

 zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w 

celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby 

zakaźnej; 

 zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania 

zakażenia lub choroby zakaźnej; 

 uprawnienia i obowiązki, świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców i innych 

osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie 

zapobiegania oraz zwalczania zakażenia lub choroby zakaźnej, 

 zasady pokrywania kosztów realizacji zadań, w szczególności tryb finansowania 

świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub choroby 

zakaźnej, w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i 

leczenia. 

Bioterroryzm. 

Bioterroryzm to zamierzone użycie albo groźba użycia w celu wywołania choroby, 

zabicia ludzi, zwierząt lub zniszczenia roślin – wirusów, bakterii, grzybów, toksyn 

produkowanych przez żywe organizmy.  

Celem bioterroryzmu jest skuteczne wywołanie lęku i paniki wśród ludności 

i ratowników oraz chaos w wielu dziedzinach życia i ogromne straty ekonomiczne. 

Atak bioterrorystyczny może być przeprowadzony różnymi drogami, a mianowicie: 

 drogą aerozolową; 

 za pośrednictwem wody; 

 za pośrednictwem żywności; 

 metodami niekonwencjonalnymi. 

Atak aerozolowy jest niezwykle groźny, gdyż dosięga nie tylko organizmów żywych, 

ale pozostawia skażenie środowiska, w tym obiektów nieruchomych. Szczególnie groźny jest 

atak na aglomeracje miejskie. Atak za pośrednictwem wody to najczęściej atak na systemy 

rozprowadzające wodę, zbiorniki wodne i zakłady produkcyjne. Podobnie jak przy żywności, 
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podstawą ochrony przed atakiem za pośrednictwem wody jest posiadanie szczelnego 

systemu nadzoru, na każdym etapie jej uzyskiwania i dystrybucji. Należy dysponować 

możliwościami wykonywania szczegółowych analiz laboratoryjnych w krótkim czasie. Atak 

drogami niekonwencjonalnymi np. przesyłki pocztowe, unaocznił opinii publicznej skalę 

zagrożeń biologicznego ataku niekonwencjonalnego. 

Wyróżnia się 3 grupy czynników biologicznych o znaczeniu terrorystycznym: A,B,C. 

 Grupa A. Czynniki powodujące wysoką zachorowalność i śmiertelność, do których 

należą: 

 Bacillus anthracis - wąglik 

 Yersinia pestis - dżuma 

 Clostridium botulinum toxin - botulizm 

 Smallpox - wirus ospy prawdziwej 

 Filoviruses - wirusy wywołujące gorączki krwotoczne 

 Grupa B. Czynniki z tej grupy powodują niższą w porównaniu do grupy A 

zachorowalność i śmiertelność. Do grupy tej należą: 

 Coxiella burnetii - gorączka Q 

 Salmonella spp. - salmonelozy 

 E.Coli O 157 H 7 - biegunki krwotoczne 

 Vibrio cholerae - cholera 

 Alfaviruses - wywołujące zapalenia mózgu 

 Grupa C. Do grupy tej należą m.in. czynniki, które mogą być użyte dla celów 

terrorystycznych po modyfikacjach genetycznych. Należą do tej grupy między 

innymi wirusy: 

a. Nipah i Hanta – wywołujące Chorobę Nipah, objawiającą się wysoce 

śmiertelnym zapaleniem mózgu, układowym zapaleniem naczyń oraz ciężkim 

zapaleniem płuc. Wirus Hanta powoduje gorączkę krwotoczną z zespołem 

nerkowym 

Eksperci oznaki ataku ujmują w następujących punktach: 

 Duża liczba niewyjaśnionych zachorowań lub zgonów w zbliżonym czasie o 

podobnym obrazie klinicznym, dotyczących w szczególności występowania 

zmian na skórze i błonach śluzowych, objawów uszkodzeń wieloukładowych. 
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 Pojawienie się nietypowych chorób wśród ludności. 

 Nagły nieoczekiwany wzrost zachorowalności i umieralności z powodu 

znanych chorób lub zespołów chorobowych. 

 Zaobserwowanie nieskuteczności terapii w przypadku leczenia występujących 

powszechnie chorób. 

 Nawet pojedynczy przypadek choroby spowodowanej egzotycznym 

czynnikiem u osoby, która nie opuszczała Polski w ostatnim okresie. 

 Występowanie zachorowań w nietypowym dla nich sezonie i terenie 

geograficznym. 

 Występowanie licznych nietypowych dla danego czynnika zakaźnego objawów 

chorobowych. 

 Podobne genetycznie typy czynników etiologicznych wyizolowanych z różnych 

odległych w czasie i terenie źródeł. 

 Niezwykły czynnik zakaźny genetycznie zmodyfikowany lub uzyskany z 

nieczynnych źródeł. 

 Wystąpienie jednoczesne zachorowań na podobne choroby w ogniskach 

niepołączonych terytorialnie w kraju lub za granicą. 

 Nietypowy sposób transmisji chorób (aerozol, woda, żywność). 

Epizootie.  

Epizootia - to występowanie zachorowań na chorobę zakaźną, wśród zwierząt na 

danym terenie, w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach rejestracji danych. 

Choroby zwierząt ze względu na czynnik etiologiczny dzielimy na choroby zakaźne i choroby 

niezakaźne. Większość chorób zwierząt przypisana jest do jednego gatunku, są jednak 

również takie, które przenoszą się na zwierzęta spoza danej grupy. Z punktu widzenia 

bezpieczeństwa chowu i hodowli zwierząt gospodarskich istotne są choroby zakaźne 

podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym choroby zwierząt wolno żyjących, które mogą 

przenieść się na zwierzęta hodowlane. 

Przyczyną występowania epizootii jest świadome lub nieświadome wprowadzenie czynnika 

patogennego powodującego zakażenie zwierząt, w tym: 

 nieprzestrzeganie przepisów higieny weterynaryjnej; 
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 brak nadzoru weterynaryjnego nad gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta 

gospodarskie, przemieszczaniem zwierząt hodowlanych i nad skupiskami zwierząt 

wolno żyjących; 

 błąd ludzki lub organizacyjny związany z unieszkodliwianiem produktów 

pochodzenia zwierzęcego; 

 błąd ludzki lub organizacyjny związany z weterynaryjną kontrolą graniczną nad 

sprowadzanym mięsem, żywymi zwierzętami, produktami pochodzenia 

zwierzęcego oraz paszami; 

 niekontrolowany przywóz (przemyt) zwierząt egzotycznych, bez poddawania ich 

kontroli weterynaryjnej; 

 zawleczenie choroby zakaźnej - turystyka, środki transportu drogowego, 

kolejowego, które powracają z rejonów gdzie ta jednostka chorobowa występuje. 

Zagrożenia w cyberprzestrzeni 

Zakłócenia w funkcjonowaniu sieci i systemów informatycznych powodowane są 

przez cyberincydenty i obejmują zarówno działania intencjonalne (ataki, sabotaże 

z wykorzystaniem systemów informatycznych oraz na systemy informatyczne 

i w cyberprzestrzeni, jak i działania niezamierzone (awarie, błędy). Są jednymi z najbardziej 

uciążliwych (jeśli chodzi o szkody) incydentów uderzających we współczesne społeczeństwo. 

Incydenty z wykorzystaniem systemów informatycznych i cyberprzestrzeni stają się coraz 

bardziej powszechne ponieważ: 

 do przeprowadzania ataku lub sabotażu w cyberprzestrzeni jedynym potrzebnym 

narzędziem jest komputer i podłączenie do sieci; 

 cyberprzestrzeń nie posiada barier kontrolnych; modus operandi tego typu 

działań to m.in. tworzenie wirusów, robaków komputerowych, tzw. „koni 

trojańskich" i przesyłanie ich docelowo w miejsce ataku, niszczenie serwerów, 

modyfikacja systemów informatycznych oraz fałszowanie stron www; 

 prawdopodobieństwo znalezienia luk w zabezpieczeniach jest stosunkowo duże; 

cele działań intencjonalnych są bardzo zróżnicowane - zagrożone są sieci 

komputerowe, a także komputery rządowe, systemy bankowe i prywatnych 

przedsiębiorstw oraz użytkowników domowych; 
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 powszechność stosowania systemów informatycznych i ich różnorodność 

powoduje coraz większe prawdopodobieństwo awarii i błędów skutkujących 

wystąpieniem incydentu. 

Przyczyny zakłóceń w funkcjonowaniu sieci i systemów informatycznych 

 czynnik ludzki (nieznajomość/lekceważenie przepisów, łapownictwo, frustracja, 

ideologia) 

 sabotaż komputerowy, błąd organizacyjny, błąd ludzki, brak nadzoru 

 modyfikacja systemów i danych 

 błąd techniczny lub programistyczny (podatność aplikacji) 

 awaria, sabotaż, uszkodzenie lub kradzież elementów przesyłowych. 

Awarie techniczne systemu energetycznego. 

Awarie sieci elektroenergetycznej to nagłe zdarzenia spowodowane samoistnymi 

uszkodzeniami elementów sieci, działaniem osób trzecich, oddziaływaniem czynników 

pogodowych - powodujące zakłócenia w dostawach energii elektrycznej. 

Przyczynami mogą być: 

 awaria systemowa; 

 awaria sieciowa;  

 rozległa awaria zasilania „blackout" - utrata napięcia w sieci 

elektroenergetycznej na znacznym obszarze w wyniku wystąpienia sekwencji 

kilku losowych zdarzeń (awarie sieciowe, wyłączenia elektrowni, ekstremalne 

warunki atmosferyczne, atak terrorystyczny);  

 deficyt mocy.  

Najczęstsze skutki zagrożenia to: 

 bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia osób (np. w wyniku braku 

podtrzymania działania urządzeń medycznych) 

 panika wśród ludności oraz zagrożenie zakłócenia porządku publicznego. 

Jednostką odpowiedzialną za ochronę systemu jest TAURON Dystrybucja S.A. ul 

Partyzantów 21. Sieć rozdzielcza i dystrybucyjna legnickiego Oddziału pracuje w układzie 

pierścieniowym, co pozwala osiągnąć wysoką niezależność zasilania. 
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W sytuacjach kryzysowych wywołanych czynnikami zewnętrznymi (klęski żywiołowe, 

przypadkowe lub celowe działanie ludzi itp.) wdrażana jest „instrukcja działania służb ruchu 

w sytuacjach kryzysowych”. Usuwanie skutków awarii na urządzeniach TAURON Dystrybucja 

S.A. prowadzone jest z użyciem własnych sił i środków w ramach statutowej działalności 

przedsiębiorstwa. 

Awarie techniczne sieci gazowej. 

Awaria sieci gazowej to nagłe zdarzenie powodujące utratę technicznej sprawności 

urządzeń lub obiektów sieci gazowej, polegające w szczególności na rozszczelnieniu 

gazociągu, uszkodzeniu urządzeń w stacjach gazowych, któremu towarzyszy nieplanowy 

wyciek gazu, i w odniesieniu do którego zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia wybuchu 

oraz pożaru. Awaria to zjawisko niespodziewane stwarzające zagrożenie dla ludzi, mienia 

oraz środowiska. 

Przyczynami mogą być: 

 awarie techniczne infrastruktury gazowej na terenie kraju lub poza jego 

granicami; 

 zużycie elementów infrastruktury; 

 niekorzystne wydarzenia w środowisku międzynarodowym, tj. m.in. konflikty 

polityczno-gospodarcze w państwach dostawcach gazu ziemnego lub państwach 

tranzytowych skutkujące ograniczeniami lub przerwami w dostawach gazu 

ziemnego; 

 błąd ludzki m.in. podczas robót budowlano – inżynieryjnych; 

 katastrofy naturalne (powódź, pożary, trzęsienia ziemi); 

 niekorzystne warunki atmosferyczne (silne mrozy), w efekcie których nastąpi 

gwałtowny wzrost zapotrzebowania na paliwa do ogrzewania; 

 terroryzm. 

Skutki bezpośrednie lub pośrednie dla ludności, w skrajnych przypadkach 

bezpośrednie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, konieczność ewakuacji mieszkańców i 

zapewnienia warunków do przetrwania. 

Jednostką odpowiedzialną jest Polska Spółka Gazownicza Sp. z o.o. Oddział Zakład 

Gazowniczy Wrocław, Rejon Dystrybucji Gazu Legnica ul. Ścinawska 1.  
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System zasilania miasta obejmuje trójstronne, niezależne od siebie zasilanie sieci 

gazowej poprzez stacje redykcyjno - pomiarowe io zlokalizowane poza obszarem miasta w 

rejonie  

 miejscowości Bartoszów; 

 Huty Miedzi Legnica; 

 Wielkiej Wody. 

System jest tak zbudowany, że zapewnia bezawaryjną pracę w przypadku braku 

zasilania w energię elektryczną. Na pracę systemu nie mają wpływu zalania spowodowane 

powodzią. Rejon Dystrybucji Gazu posiada niezbędną ilość sił i środków do usuwania 

zagrożeń. System zasilania miasta w gaz (trójstronne niezależne zasilanie) oraz bezawaryjna 

praca nawet w przypadku braku energii elektrycznej sprawia, że system posiada dużą 

odporność na czynniki zagrożenia. 

Awarie tych sieci, instalacji i urządzeń są nie tylko uciążliwe dla mieszkańców ale 

również wiążą się z: 

 zagrożeniami dla ich życia, zdrowia lub mienia; 

 rozszczelnieniem instalacji gazowej;  

 utrudnienia funkcjonowania gospodarstw domowych i instytucji; 

 straty materialne powodowane awariami sprzętu i psuciu się produktów 

żywnościowych. 

Awarie techniczne sieci ciepłownicznej. 

Producentem i dystrybutorem energii cieplnej dla ok. 60 % powierzchni zasobów 

miasta jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. 

Przedsiębiorstwo posiada na terenie miasta: 

 centralną Ciepłownię ( zakład podstawowy), 

 ciepłownię „Górka”,  

 sieci  przesyłowe, 

 własne ujęcia wody do celów technologicznych i socjalnych. 

Brak zabezpieczenia w awaryjne źródła zaopatrzenia w energię elektryczną na 

potrzeby podtrzymania eksploatacji źródeł i ciągów przesyłowych, posiadane agregaty 

prądotwórcze zabezpieczają tylko naprawy bieżące. W związku z tym ryzyko zagrożenia 
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przerwami w dostawach ciepła jest duże. Usuwanie skutków awarii odbywa się przy użyciu 

własnych sił i środków. 

Główny wysiłek działań profilaktycznych skupia się na możliwości zapewnienia m. in. 

Obiegu wody w ciągu technologicznym w celu niedopuszczenia do powstania „uderzeń 

hydraulicznych” oraz zabezpieczenia przed skutkami niskiej temperatury otoczenia ludzi i 

urządzeń szczególnie narażonych na zamarzanie. 

Awarie tych sieci, instalacji i urządzeń są nie tylko uciążliwe dla mieszkańców ale 

również wiążą się z: 

 zagrożeniami dla ich życia, zdrowia lub mienia; 

 utrudnienia funkcjonowania gospodarstw domowych i instytucji. 

Awarie techniczne zasilania w wodę. 

Producentem i dystrybutorem wody na potrzeby miasta jest Legnickie 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy. Infrastrukturę systemu stanowią:  

 Zakład Produkcji Wody przy ul. Nowodworskiej 1,  

 Pompownia czystej wody przy ul. Złotoryjskiej, 

 Sieć wodociągowa miasta,  

Przedsiębiorstwo posiada plan zaopatrzenia miasta w wodę w warunkach 

szczególnych obejmuje procedury działania: 

 skażeniem dopływu na ujęciu w wyniku awarii lub powodzi;  

 pogorszeniem jakości wody surowej w ciągu technologicznym, 

 pogorszeniem jakości wody w sieci wodociągowej, 

 brakiem dopływu energii elektrycznej z sieci państwowej do LPWiK, 

 brakiem dopływu energii elektrycznej z sieci państwowej do miasta, 

W razie całkowitego wyłączenia ZPW z eksploatacji LPWiK S.A. swoje siły i środki 

kieruje na przywrócenie normalnej eksploatacji infrastruktury przedsiębiorstwa.  

Zapasy wody w stawach infiltracyjnych, warstwie wodonośnej (20 dni), bez dopływu 

wody surowej na ujęcie pozwalają na zaopatrywanie odbiorców  przez okres ok. 30 dni. Po 

tym okresie dostawa wody może odbywać się z ograniczeniami (mniejsza ilość wody w sieci i 

pod niższym ciśnieniem). W przypadku wystąpienia awarii w dostawie energii elektrycznej 

sieci zawodowej pracę urządzeń zapewniają agregaty prądotwórcze.  



26 

 

Awarie tych sieci, instalacji i urządzeń są nie tylko uciążliwe dla mieszkańców ale 

również wiążą się z: 

 zagrożeniami dla ich życia, zdrowia lub mienia; 

 zatopieniem terenów i obiektów z instalacji wodociągowej;  

 zakłócenia w pracy podmiotów gospodarczych korzystających z nośników energii i 

wody; 

 utrudnienia funkcjonowania gospodarstw domowych i instytucji. 

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. opracowało Plan 

awaryjnego zaopatrzenia miasta w wodę stanowiący załącznik funkcjonalny do PPZK. 

3. Współdziałanie między siłami, uczestniczącymi w realizacji 

planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej  

Jednostki koordynujące działania zarządzania kryzysowego. 

Jednostką koordynującą działania zarządzania kryzysowego jest Powiatowy Zespól Zarządzania 

Kryzysowego dla miasta Legnicy, który organizuje współdziałanie służb ratowniczych oraz logistyczne 

zabezpieczenie działań w zakresie:  

 organizacji łączności pomiędzy podmiotami realizującymi zadania w zakresie zarządzania 

kryzysowego; 

 organizacji systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania i alarmowania; 

 informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń; 

 organizacji ewakuacji z obszarów zagrożonych; 

 organizacji opieki społecznej i medycznej. 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy. 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy zwany dalej Zespołem jest organem 

pomocniczym Prezydenta Miasta Legnicy w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania 

kryzysowego i funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 165/PM/2019 Prezydenta Miasta Legnicy z 

dnia 6 marca 2019 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla 

miasta Legnicy 

Zespół organizuje i koordynuje działania zmierzające do zapobiegania i likwidacji sytuacji 

kryzysowych, wymagających zaangażowania znacznych sił i środków, obejmujących duży obszar 

terenu lub duże skupiska ludzi. Zespołem kieruje Prezydent Miasta jako Przewodniczący Zespołu.  
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Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy (PCZK). 

Funkcjonuje w strukturze Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej, zapewniając 

przepływ informacji w ramach pełnionych całodobowo dyżurów, współdziałanie z podmiotami 

prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, realizującymi monitoring środowiska. 

Organizuje i koordynuje ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach.  

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej. 

Wydział wykonuje zadania Prezydenta Miasta w zakresie przygotowania systemu kierowania 

bezpieczeństwem miasta na wypadek sytuacji kryzysowej oraz w stanach gotowości obronnej 

państwa: 

 stałej gotowości obronnej państwa;  

 gotowości obronnej państwa czasu kryzysu; 

 gotowości obronnej państwa czasu wojny.  

Wydział realizuje zadania w zakresie: 

 planowania cywilnego; 

 organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu zarządzania na 

potencjalne zagrożenia; 

 koordynacji i nadzoru wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego 

funkcjonowania miasta w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i 

czasie wojny; 

 koordynacji realizacji zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

Wydział zapewnia obsługę PZZK w zakresie: 

 organizowania współdziałania z jednostkami administracji rządowej, samorządowej służbami 

prowadzącymi akcje ratownicze i innymi podmiotami na obszarze miasta Legnicy; 

 nadzoru nad sporządzeniem i bieżącej aktualizacji dokumentacji operacyjnej; 

 sporządzania dokumentacji z posiedzeń Zespołu; 

 sporządzania okresowych i rocznych sprawozdań z działalności Zespołu; 

 gromadzenia i przechowywania dokumentacji pracy Zespołu. 

Jednostki wiodące  

Jednostkami wiodącymi na terenie miasta są: Podmioty, które z mocy prawa powołane są do 

reagowania w sytuacjach kryzysowych (służby, inspekcje i straże wchodzące w skład administracji 

zespolonej i niezespolonej) oraz instytucje, spółki skarbu państwa mające w ramach swojej 

statutowej działalności likwidacje zagrożeń. Podmioty te dysponują własnymi siłami i środkami do 
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likwidacji zagrożeń (własne zasoby oraz siły i środki wspomagające będące w dyspozycji organów 

nadrzędnych). Instytucje i spółki samorządowe, które w ramach swojej statutowej działalności 

realizują zadania w zakresie likwidacji zagrożeń. Podmioty te dysponują własnymi siłami i środkami 

lub powierzają wykonanie zadań jednostkom specjalistycznym w ramach porozumień i umów. 

Procedury operacyjne jednostek wiodących określają ich resortowe plany operacyjne. 

Jednostki uczestniczące. 

Jednostki uczestniczące są to podmioty niezbędne do realizacji zadań ratowniczych realizowanych 

przez jednostki wiodące. Jednostki te są wyszczególnione jako jednostki współdziałające 

standardowo lub opcjonalnie. Procedury operacyjne jednostek uczestniczących określają załączniki 

funkcjonalne do planu. 

Inne zasoby sił i środków 

 Baza sił i środków województwa dolnośląskiego (Platforma Operacyjna Zarządzania 

Kryzysowego POZK) 

 Siły i środki podległe Ministrowi Obrony Narodowej przekazane do dyspozycji Wojewody. 

Tryb uruchomienia tych środków określa Wojewoda Dolnośląski 

 Organizacje pozarządowe i wolontariusze. 

Współdziałanie w zarządzaniu kryzysowym. 

Współdziałanie z sąsiednimi powiatami.  

W celu zapewnienia wspólnego przeciwdziałania zagrożeniom oraz podjęcia wspólnych działań w 

przypadku powstania sytuacji kryzysowej Prezydent Miasta uzgadnia ze Starostami sąsiednich 

powiatów (Legnickim, Lubińskim, Jaworskim, Złotoryjskim) przedsięwzięcia dotyczące głównie: 

 wzajemnego informowania o sytuacjach mogących stanowić zagrożenie dla sąsiednich 

powiatów, 

 organizacji łączności, ostrzegania, alarmowania oraz współdziałania, 

 wymiany informacji o podjętych działaniach zarządzania kryzysowego, 

 wymiany danych o siłach i środkach możliwych do wydzielenia w celu wsparcia działań 

prowadzonych przez sąsiedni powiat. 

Zakres wzajemnej współpracy i pomocy określają stosowne porozumienia.  
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Współdziałanie między siłami  

Współdziałanie pomiędzy poszczególnymi uczestnikami zarządzania kryzysowego organizowane jest 

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Na terenie miasta zorganizowano radiową sieć koordynacji 

ratownictwa wprowadzoną Postanowieniem nr 28/2001 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 20 marca 

2001 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze miasta sieci radiowych systemu łączności województwa 

dolnośląskiego, którego korespondentami są: 

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy, 

 stanowiska kierowania służb ratowniczych, zarządców obiektów infrastruktury krytycznej, 

powiatowych służb inspekcji i straży (jednostek wiodących), 

4. Tryb uruchamiania niezbędnych sił i środków, uczestniczących 

w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji 

kryzysowej. 

Zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym  w sytuacji kryzysowej obowiązek 

podjęcia działań w Gminie Legnicy spoczywa na Prezydencie Miasta Legnicy. W przypadku 

gdy lokalne zdarzenie na terenie powiatu nabiera znamion kryzysu, a więc istnieje potrzeba 

skierowania dodatkowych sił wsparcia lub gdy działania obejmują teren kilku powiatów, 

wojewoda będący organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie 

województwa reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie województwa.    
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Reagowanie na niebezpieczne zdarzenia. 

 

 

Źródła pochodzenia informacji o sytuacji kryzysowej: 

1) Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

2) służby dyżurne Policji, Straży, Pogotowia Ratunkowego i innych instytucji, 

3) Wydział Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta, 

4) sąsiednie powiaty, 

5) media, 

6) każda osoba, która zaobserwowała (posiadła wiadomość) o nadzwyczajnym zdarzeniu. 

Zakres zarządzania kryzysowego 

Zdarzenia lokalne: 

• podjęcie działań przez jednostki wiodące zgodnie ze standardowymi procedurami 

zarządzania; 

• w miarę potrzeb na wniosek jednostki wiodącej uruchomienie środków będących w 

dyspozycji miasta.  
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Zdarzenie rozległe – zagrażających życiu lub zdrowiu dużej liczby osób albo środowiska na 

znacznych obszarach; 

• podjęcie działania jak przy zdarzeniu lokalnym; 

• uruchomienie procedur zarządzania Powiatowego Planu Zarządzania 

Uruchomienie procedur zarządzania kryzysowego. 

Decyzję o uruchomieniu procedur zarządzania Powiatowego Planu Zarządzania 

Kryzysowego dla miasta Legnicy podejmuje Prezydent Miasta w następujących sytuacjach: 

1) konieczności udzielenia pomocy powiatowym służbom, inspekcjom i strażom lub 

służbom komunalnym gdy zwrócą się do Prezydenta o pomoc; 

2) w przypadku katastrofy obejmującej znaczny obszar miasta, kiedy Prezydent 

Miasta uzna, że uruchomienie planu jest niezbędne. 

Procedury zarządzania Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego dla miasta 

Legnicy w zależności od zaistniałej sytuacji, uruchamia się w pełnym zakresie lub tylko w 

części, niezbędnej do skutecznego zarządzania na określone zdarzenia (sytuację).  

Uruchomienie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy 

(PZZK). 

Wraz z uruchomieniem procedur zarządzania Prezydent Miasta może podjąć decyzje  o 

uruchomieniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy (Zespołu). 

Uruchomienie Zespołu następuje na polecenie Prezydenta Miasta, który przy pomocy PCZK, 

powiadamia wszystkie lub wybrane osoby funkcyjne zespołu oraz wskazanych przez 

kierownika jednostki wiodącej specjalistów. W celu usprawnienia obiegu informacji na 

potrzeby PCZK może być uruchomiony Stały Dyżur Prezydenta Miasta. 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy: 

1) podejmuje działalność w składzie wyznaczonym przez Prezydenta Miasta. 

2) analizuje przedstawione przez członków Zespołu oceny zaistniałej sytuacji oraz ocenia 

efektywność proponowanych zamierzeń ratowniczych. 

3) koordynuje i nadzoruje realizację zadań związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej 

(przeciwpowodziowej). 

4) ustala i poddaje analizie przyczyny wystąpienia nadzwyczajnego zagrożenia (powodzi) 

5) wypracowuje wnioski dotyczące zapobieganiu podobnym zagrożeniom. 
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6) uruchamia w razie potrzeby procedury ewakuacji ludności i zwierząt oraz organizuje przebieg 

ewakuacji. 

7) przekazuje za pośrednictwem PCZK do wiadomości publicznej informacje związane z 

zagrożeniem. 

Organizacja działań ratowniczych.  

Organizacja działań ratowniczych prowadzona jest na podstawie planów operacyjnych jednostek 

wiodących. Organizację działań ratowniczych dla poszczególnych zagrożeń określają standardowe 

procedury operacyjne będące załącznikami planu głównego oraz plany operacyjne jednostek 

wiodących  

 

5. Organizacja ewakuacji z obszarów zagrożonych. 

Postanowienia ogólne. 

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 niebezpieczeństwa możemy wyróżnić ewakuację I, II. 

Celem ewakuacji jest ochrona ludności, zwierząt oraz ratowanie przed skutkami 

czynników zagrożeniach z oceny zagrożenia  oraz zminimalizowanie strat w wyniku ich 

nagłego wystąpienia. Na podstawie wniosków z oceny zagrożenia, w Gminie Legnica 

zamierza się prowadzić ewakuację I i II stopnia. Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdą 

się w rejonie zagrożenia. Pierwszeństwem objęte będą matki z dziećmi, kobiety ciężarne, 

osoby niepełnosprawne, osoby przebywające w szpitalach, zakładach opiekuńczych, domach 

dziecka itp. Prowadzona będzie także samoewakuacja polegająca na przemieszczeniu się 

mieszkańców miasta z rejonów,  w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i 

zdrowia poza strefę zagrożenia . Oparta ona będzie o własne możliwości zakwaterowania i 

transportowe.  

Ewakuacja I stopnia. 

Ewakuację I stopnia prowadzi się z rejonów, w których wystąpiły nagłe i 

nieprzewidziane zagrożenia takie jak: katastrofy drogowe i kolejowe środków przewożących 

substancje niebezpieczne, katastrofy budowlane, pożary blokowe, wybuchy gazu, podłożenie 

ładunków wybuchowych, akcje terrorystyczne itp. Realizuje się ją natychmiast po zaistnieniu 
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zagrożenia. Ludność przemieszczana będzie autobusami komunikacji miejskiej przy czym do 

czasu ich uruchomienia należy spowodować opuszczenie zagrożonych rejonów w ramach 

samoewakuacji kierowanej, przy wykorzystaniu pojazdów prywatnych i pieszo. Przebieg 

ewakuacji, ze względu na jej specyfikę, uzależniony będzie od  skali zagrożenia i właściwego 

zorganizowania: 

 alarmowania – uruchamianego bezpośrednio przez służbę dyspozytorską zakładu 

(obiektu) stwarzającego zagrożenie, 

 alarmowania – za pomocą środków wchodzących w skład scentralizowanego 

systemu alarmowania miasta, 

 przygotowania ludności do ewakuacji – poprzez szkolenia z powszechnej 

samoobrony. 

Ewakuacja II stopnia. 

Ewakuację II stopnia prowadzi się : 

 z rejonów przyległych do zakładów pracy posiadających instalacje lub zbiorniki z 

niebezpiecznymi substancjami chemicznymi, substancje wybuchowe stanowiące 

w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub awarii potencjalne zagrożenie dla 

ludzi; 

 z rejonów znajdujących się w strefie katastrofalnego zatopienia spowodowanego 

zerwaniem zapory na zbiorniku „Słup”; 

 z rejonów zagrożonych powodziami. 

Ewakuacja z rejonów przyległych do zakładów pracy, posiadających instalacje lub 

zbiorniki, stanowiących w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub awarii potencjalne 

zagrożenie dla ludności. W ramach tej ewakuacji zamierza się ewakuować ludność z tych 

rejonów do miejsc tymczasowego zakwaterowania poza strefę zagrożenia w granicach 

miasta, mając na uwadze przewagę średniorocznych kierunków wiatrów, jakie występują na 

obszarze miasta Legnicy wiejących głównie z północnego zachodu. Przewiduje się ewakuację 

z prognozowanej strefy skażenia śmiertelnego, której promień wynosi średnio ok. 700 m. od 

źródła zagrożenia. Ewakuowaną ludność planuje się rozmieścić w obiektach wskazanych 

przez PZZK zgodnie z  wykazem przygotowanych obiektów na terenie miasta. 

Ewakuacja z rejonów znajdujących się w strefie powodzi lub katastrofalnego 

zatopienia. W ramach tej ewakuacji zamierza się ewakuować ludność z budynków 
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parterowych oraz parterów budynków wielokondygnacyjnych, znajdujących się w 

bezpośrednim sąsiedztwie obwałowań, oraz z prognozowanej strefy zalaniowej.  

Przy ewakuacji I stopnia wykorzystywane będą elementy organizacyjne ewakuacji 

przygotowań do ewakuacji II stopnia. 

Sposoby powiadamiania ludności o rozpoczęciu ewakuacji 

Powiadamianie ludności o ewakuacji następuje w formie obwieszczenia i komunikatów 

poprzez stronę internetową Urzędu Miasta (www.legnica.eu), System Informacji SMS dla 

mieszkańców Legnicy (SISMS), Rozgłośnię Regionalną Radia Plus, TV kablową „DAMI”, prasę 

lokalną, ogłoszenia duszpasterskie w kościołach oraz rozplakatowanie na terenie miasta 

przez jednostki zarządzające budynkami mieszkalnymi, a także ruchomych środków 

nagłaśniających – głównie radiowozów Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej 

wykorzystywanych do powiadamiania w przypadku prowadzenia ewakuacji doraźnej. 

Ewakuowana ludność po otrzymaniu kart ewakuacji od zespołów ewidencyjno-

informacyjnych z zespołów zbiórek kierowana będzie do zespołów załadowcze 

w zorganizowanych kolumnach. 

6. Procedury uruchamiania rezerw państwowych. 

Rezerwy państwowe uruchamiane są na wniosek o wsparcie ze środków rezerw 

strategicznych, złożony do Wojewody Dolnośląskiego. Wniosek o udostępnienie rezerw 

strategicznych zawiera co najmniej: 

 nazwę i ilość asortymentu rezerw strategicznych; 

 cel jego wykorzystania, 

 dane podmiotu, któremu udostępnione rezerwy strategiczne będą wydane. 

Podmiot, któremu udostępnione rezerwy strategiczne zostały wydane: 

 dokonuje ich odbioru i zapewnia ich ochronę;  

 zapewnia przetransportowanie udostępnionych rezerw strategicznych, z zachowaniem 

odpowiednich warunków, jeżeli są wymagane; 

 dystrybuuje udostępnione rezerwy strategiczne do odbiorców ostatecznych; 

 zapewnia przetrzymanie udostępnionych rezerw strategicznych, jeżeli jest taka potrzeba; 

 wykorzystuje udostępnione rezerwy strategiczne zgodnie z ich przeznaczeniem; 

 zwraca Agencji niewykorzystaną część udostępnionych rezerw strategicznych. 

http://www.legnica.eu/
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Szczegółowe zasady udostępnienia rezerw strategicznych uregulowane są w ustawie 

z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1846, z 2020 r. 

poz. 374, 695, 875.). 

7. Wykaz skrótów zawartych w Powiatowym Planie Zarządzania 

Kryzysowego dla miasta Legnicy. 

Lp. Skrót Rozwinięcie skrótu 

1.  Z Faza zapobiegania 

2.  P Faza przygotowania 

3.  R Faza reagowania 

4.  O Faza odbudowy 

5.  W Jednostka wiodąca w układzie zagrożeń 

6.  U Jednostka uczestnicząca w układzie zagrożeń 

6.  ABW  ABW – Wydział zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu 

7.  ADM  
Administratorzy budynków (LSM, ZGM, SM „Piekary”, zarządcy wspólnot 
mieszkaniowych) 

8.  ARM Agencja Rezerw Materiałowych 

9.  DUW Dolnośląski Urząd Wojewódzki 

10.  FOC  Jednostki wydzielające formacje obrony cywilnej 

11.  IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB 

12.  ITD Inspekcja Transportu Drogowego 

13.  
KGHM HM 
Legnica 

KGHM „Polska Miedź S.A.” Oddział Huta Miedzi Legnica 

14.  KM PSP Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 

15.  KMP Komenda Miejska Policji 

16.  Lasy Nadleśnictwo Legnica 

17.  LPGK Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

18.  LPWIK Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

19.  MEDIA Środki masowego przekazu 

20.  MEDIA Środki masowego przekazu 

21.  Mieszkańcy Osoby przebywające na terenie Gminy Legnica (stale, czasowo, doraźnie) 

22.  MOPS  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

23.  MPK  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 

24.  MZOP  Miejski Zespół Ochrony przed Powodzią (w strukturze PZZK) 

25.  O. POCZTOWI Operatorzy pocztowi 
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Lp. Skrót Rozwinięcie skrótu 

26.  OSiR  Ośrodek Sportu i Rekreacj8i w Legnicy 

27.  OSP-ORW Ochotnicza Straż Pożarna – Oddział Ratownictwa Wodnego 

28.  PCZK  Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy 

29.  Wody Polskie 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni  
w Legnicy 

30.  PINB  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

31.  PLW Powiatowy Lekarz Weterynarii 

32.  PML  Prezydent Miasta Legnicy 

33.  Pog. Rat. Pogotowie Ratunkowe w Legnicy 

34.  PPIS Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 

35.  PSG Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

36.  PSSE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legnicy 

37.  PZZK Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dla Miasta Legnicy 

38.  RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 

39.  Rzecznik PM Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Legnicy 

40.  RZGW 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu 

41.  SCS Służba Celno-Skarbowa 

42.  SG Straż Graniczna 

43.  SM Straż Miejska 

44.  Starostwo Starostwo Powiatowe w Legnicy 

45.  SZ RP  Siły Zbrojne RP 

46.  SZKOŁY  Szkoły wydzielone na potrzeby ewakuacji ludności 

47.  TAURON TAURON- Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy 

48.  
TELEKOMUNIKA
CJA 

Operatorzy sieci telekomunikacyjnych 

49.  UM Legnicy Wydziały merytoryczne Urzędu Miasta Legnicy 

50.  WIIH Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej 

51.  WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Delegatura w Legnicy 

52.  WI UML Wydział Informatyki Urzędu Miasta Legnica 

53.  WD DUW 
Struktury administracji rządowej szczebla wojewódzkiego (wojewoda, wydziały 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 

54.  WPEC Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 

55.  WSSE Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrocławiu 

56.  WSzS Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

57.  WZKOC Wydział Zarządzania i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta Legnicy 
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Lp. Skrót Rozwinięcie skrótu 

58.  WZRD UML Wydział Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta Legnicy 

59.  WZZK Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego we Wrocławiu 

60.  ZDM Zarząd Dróg Miejskich 

61.  ZIK Zakład Infrastruktury Kolejowej 

62.  ZOZ Zakłady Opieki Zdrowotnej, lekarze rodzinni, prywatne praktyki lekarskie 

63.  ZP Zespół Prasowy powoływany w trakcie prac PZZK 

64.  ŻW Żandarmeria Wojskowa 

 

8. Załączniki funkcjonalne do Powiatowego Planu Zarządzania 

Kryzysowego dla miasta Legnicy. 

1 Plan operacyjny Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

zaopatrzenia miasta w wodę w warunkach szczególnych. 

2 Plan zabezpieczenia miasta ze strony wylotów kanalizacji deszczowej i obiektów 

operacyjny Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. 

3 Tryb i sposób ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń jakości powietrza. 

4 Tryb i sposób ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń. 

5 Moduły zadaniowe stopni alarmowych i alarmowych dla zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

6 Szczegółowe zasady postępowania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Legnicy podczas wystąpienia zagrożenia: Epidemie – choroby zakaźne ludzi 

i bioterroryzm. 

7 Dokumenty dotyczące szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach 

specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, 

grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, 

huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę.  

8 Informator Huty Miedzi „Legnica” - przeznaczony dla osób i obiektów użyteczności 

publicznej oraz zakładów znajdujących się na terenie Huty Miedzi „Legnica” i 

znajdujących się w jej sąsiedztwie, które mogą zostać dotknięte skutkami awarii. 
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9 Podstawowa charakterystyka odpadów 19 08 13*. Szlamy zawierające substancje 

niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczanie ścieków. Energetyka Sp. z o.o.,  

ul. M. Curie-Skłodowskiej 56, 59-301 Lubin, Wydział W4 w Legnicy. 
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9. Część mapowa.  

Mapa zagrożenia powodzią dla wody 10%, raz na 10 lat. 
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Mapa zagrożenia powodzią dla wody 1%, raz na 100 lat. 
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Mapa zagrożenia powodzią dla wody 0,5%, raz na 500 lat. 

 

 


