
Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego  
 
Załącznik nr 1 do ZK.553. 1.2021  dotyczy Planu działań krótkoterminowych. 
 

Na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym                          
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1856 ze zm.) w związku wystąpieniem przekroczeń poziomów 
dopuszczalnych oraz docelowych w strefach województwa dolnośląskiego w 2018 r. oraz 
ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego ozonu, w strefie dolnośląskiej 
obowiązuje Plan Działań Krótkoterminowych, przyjęty uchwałą nr XXI/505/20 Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 16.07.2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony 
powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. zostały przekroczone 
poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem działań 
krótkoterminowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 21.07.2020 r., poz. 4389).   

Zgodnie z przyjętym ww. uchwale Planem Działań Krótkoterminowym sposób 
postępowania organów, instytucji, podmiotów korzystających ze środowiska na terenie Gminy 
Głogów określa „Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia                      w 
związku z narażeniem ludności na ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń powietrza”, 
która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego załącznika.  
 
 
Zał. nr 1 „Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia w związku  
z narażeniem ludności na ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń powietrza” 
 

Skrót PDK – należy rozumieć Plan Działań Krótkoterminowych przyjęty uchwałą                 
nr XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16.07.2020 r. w sprawie 
przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 
2018 r. zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z 
planem działań krótkoterminowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 21.07.2020 r., poz. 
4389). 

Instrukcja postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia w związku  
z narażeniem ludności na ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń powietrza. 

W związku wystąpieniem przekroczeń poziomów dopuszczalnych oraz docelowych                
w strefach województwa dolnośląskiego w 2018 r. oraz ryzyka wystąpienia przekroczenia 
poziomu docelowego ozonu w strefie dolnośląskiej, na podstawie PDK przyjętego uchwałą nr 
XXI/505/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 16.07.2020 r. w sprawie przyjęcia 
programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim, w których w 2018 r. 
zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu wraz z planem 
działań krótkoterminowych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 21.07.2020 r., poz. 4389), 
przyjmuje się następujący sposób postępowania organów, instytucji, podmiotów 
korzystających ze środowiska w przypadku wystąpienia zagrożenia w związku z narażeniem 
ludności na ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń powietrza: 

1) Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego po uzyskaniu powiadomienia                           z 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o ryzyku przekroczenia bądź o 
przekroczeniu poziomów dopuszczalnych lub docelowych (poziom 1),  powiadomienia 
o wystąpieniu przekroczeń poziomów informowania/alarmowych (poziom 2 i 3),  
niezwłocznie zamieszcza informację o wystąpieniu ryzyka przekroczeń lub 
przekroczeniach poziomu informowania/alarmowego                                   i przewidywanej 
poprawie jakości powietrza, w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Głogów w zakładce Aktualności oraz w zakładce Ochrona 
środowiska – Powietrze Atmosferyczne.  



2) Dane zawarte w powiadomieniu określa PDK, 
3) Gminny Zespół  Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu powiadomienia o ryzyku 

przekroczenia bądź o przekroczeniu poziomów dopuszczalnych lub docelowych 
(poziom 1),  powiadomienia o wystąpieniu przekroczeń poziomów 
informowania/alarmowych (poziom 2 i 3), niezwłocznie  przekazuje informacje 
Wójtowi Gminy Głogów, o wystąpieniu ryzyka przekroczeń lub przekroczeniach 
poziomu informowania/alarmowego i przewidywanej poprawie jakości powietrza. 

4) Wójt Gminy Głogów po otrzymaniu powiadomienia od Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego o przekroczeniu poziomów dopuszczalnych lub docelowych (poziom 1): 
a) przekazuje zalecenia postępowania dyrektorom placówek oświatowych na terenie 

Gminy Głogów, 
b) przy pomocy samorządu gminnego: 

- prowadzi kontrole prewencyjne gospodarstw domowych w zakresie spalania 
odpadów i paliw zakazanych oraz przestrzegania uchwały antysmogowej, 

5) Wójt Gminy Głogów po otrzymaniu powiadomienia od Gminnego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego o wystąpieniu przekroczeń poziomów informowania/alarmowych 
(poziom 2 i 3) podejmuje następujące działania krótkoterminowe: 
a) w zakresie ograniczenia emisji pyłu zawieszonego PM10, poprzez wskazanie: 

1. Zaleceń dla ludności:  
 nie przebywania na powietrzu oraz nie wietrzenia mieszkań w obszarach, 
gdzie występują nadmierne stężenia,  
 nie wyprowadzania dzieci przedszkolnych i żłobkowych na spacery                       
w dniach i na terenach, gdzie występują nadmierne stężenia zanieczyszczeń,  
 ograniczeń aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,  
 w miarę możliwości ograniczania własnej emisji zanieczyszczeń, poprzez:  
 ograniczenie korzystania z samochodów osobowych,  
 ograniczenie spalania węgla w piecach,  
 ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem (np. lepszym jakościowo 
węglem lub gazem jeżeli jest możliwość wyboru),  
 ograniczenie używania grilli,  
 nie używanie kosiarek spalinowych.  

2. Zadań, nakazów lub zakazów:  
- Egzekwowania zakazu palenia odpadów zielonych (liści, gałęzi, trawy)                         
w okresie wczesnowiosennym i późnojesiennym poprzez wzmożone kontrole 
realizowane na podstawie art. 379 Poś;  
- Przeprowadzania kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania 
zakazu spalania odpadów;  
- Przeprowadzania kontroli gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania 
zakazów zawartych w uchwałach antysmogowych dot. spalania paliw:  
 mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem,  
 węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego 
węgla,  
 węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu poniżej 3 mm,  
 biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%;  
- Czasowego zakazu palenia w kominkach w celach rekreacyjnych; 
- Zakazu stosowania spalinowych urządzeń ogrodniczych (w okresie wiosennym       
i jesiennym);  



- Zakazu aktywności na zewnątrz dzieci i młodzieży uczących się w placówkach 
oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. 

b) W zakresie ograniczenia emisji ditlenku azotu oraz ozonu, poprzez podjęcie: 
1. zaleceń dla ludności i/lub przedsiębiorstw, w zakresie:  

- Korzystania z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich 
odcinkach (rower, pieszo);  
- Ograniczenia używania spalinowego sprzętu ogrodniczego;  
- Ograniczenia prac związanych z zastosowaniem rozpuszczalników oraz prac 
malarskich.  

2. Zadań, nakazów lub zakazów:   
- Kierowania ruchem przez policję na newralgicznych skrzyżowaniach,                    
w godzinach o dużym natężeniu ruchu, w celu upłynnienia ruchu;  
- Przekierowania ruchu na drogi alternatywne o mniejszym natężeniu ruchu. 

c) Informację o działaniach krótkoterminowych Wójt Gminy Głogów zamieszcza               
w sposób zwyczajowo przyjęty, w tym na stronie internetowej Gminy Głogów wraz 
z terminem ich obowiązywania.  

 


