
WÓJT GMINY
(rupski Młyn

ZARZĄDZENIE NR 0050/178/2021
WÓJTA GMINY KRUPSKI MŁYN- SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

z dnia 14.09.2021 r.

w sprawie powołania komisji gminnej do przeprowadzenia przeklasyfikowania sprzętu oraz
środków obrony cywilnej.

Na podstawie $ 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej
województw, powiatów i gmin (Dz.U. nr 96, poz. 850), Wytycznych i Planu Działania
Starosty Tarnogórskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu w zakresie zadań obrony cywilnej
i zarządzania kryzysowego w Powiecie Tarnogórskim na rok 2021-2022 oraz Wytycznych i
Planu Działania Wójta Gminy Krupski Młyn — Szefa Obrony Cywilnej Gminy w zakresie
zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Gminie Krupski Młyn nalata 2021-2022

zarządzam:

81

W celu dokonania przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej oraz ewentualnego ich
przeklasyfikowania i wybrakowania powołuję komisję w składzie:

Przewodniczący - Piotr Gwóźdź :

Członek - Anna Wojciechowska
Członek - Artur Konfederak

82

Szczegółowe zasady przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków
obrony cywilnej określa załącznik do niniejszego Zarządzenia.

83

Przewodniczący komisji przedstawi mi do zatwierdzenia protokół przeklasyfikowania oraz
propozycje wybrakowania sprzętu obrony cywilnej do dnia 28.09.2021 r.

84

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam inspektorowi ds. obronnych, obrony
cywilnej, zarządzania kryzysowego.

$5

Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.



Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/178/2021 z dnia 14.09.2021 r.
WYTYCZNE

w zakresie postępowania w czasie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony
cywilnej na terenie Gminy Krupski Młyn.

1. Spowodować powołanie komisji do przeklasyfikowania sprzętui środków obronycywilnej.
2. Dokonać przeglądu sprzętu i środków obrony cywilnej. W zakresie jego
przeklasyfikowania i wybrakowania proszę kierować się następującymi zasadami:
a/ Przeklasyfikowania dokonać wg następujących kryteriów:
- Kategoria I — sprzęt (środki ochrony) — nowy, uprzednio nie eksploatowany,
odpowiadający określonym (dla danego typu) warunkom technicznym, przechowywany w
magazynach dystrybucyjnych, a także środki jednorazowego użytku w ramach okresu

przydatności do użycia.
- Kategoria II — sprzęt, (środki ochrony) — wydany do eksploatacji do jednostek
administracyjnych, instytucji i zakładów pracy ( na wyposażenie formacji OC, organów
kierowania OC oraz ochrony ludności) w pełni sprawny, przechowywany i konserwowany w
magazynach tych jednostek.
- Kategoria III - sprzęt, (środki ochrony) — używany w akcjach, ćwiczeniach lub celach

szkoleniowych, sprawny, odpowiednio konserwowanyi zdatny do dalszego użycia.
- Kategoria IV - sprzęt niesprawny przeznaczony do naprawy oraz środki ochrony

przeznaczone do wykorzystania jako środki zastępcze lub do celów szkoleniowych. Sprzęt po
dokonaniu naprawy należy przeklasyfikować do kat. III. W przypadku niemożności lub

nieopłacalności naprawy (potwierdzonej protokołem stanu technicznego), sprzęt ten należy
przeklasyfikować do kat. V i wybrakować.
- Kategoria V — sprzęt niesprawny lub nieprzydatny do użytku w obronie cywilnej zgodnie z

przeznaczeniem, względnie sprzęt, którego naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna, a także
środki ochrony, które nie nadają się do użytku. Dotej kategorii zalicza się również środki

jednorazowego użytku, którym minął już termin przydatności do użycia. Sprzęt i środki
zaliczone dotej kategorii podlegają wybrakowaniu.Nie należy pozostawiać sprzętu i środków

w kat. V.
b) Dla powyższych kategorii sprzętu i środków należy przyjąć następujące wartości w

stosunku do wartości w kategorii I:
- kategoria II — 85 %,
- kategoriaIII — 60 %,
- kategoria IV - 25 %,
- kategoria V -5 %.

3. Sprzęt niesprawny nie nadający się do dalszego użytku (przy braku możliwości naprawy
lub jej nieopłacalności) przeklasyfikowaćdo kategorii V i przedstawić do wybrakowania.
Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości uzupełniania sprzętu i środków na potrzeby
wyposażenia formacji obrony cywilnej oraz ludności, proszę bardzo rozważnie podejść do

propozycji wybrakowania. Środki ochrony indywidualnej przedstawić do wybrakowania
tylko w przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego i braku możliwości naprawy.

4. Sprzęt i środki ochrony występujące obecnie w kat. V i nie przedstawione do

wybrakowania należy przeklasyfikować do kat. IV (zastępcze środki ochrony) lub do kat. III
(pozostały sprawny sprzęt) — zgodnie z powyższymi zasadami.

Nie pozostawiać sprzętu i środków w kat. V.
5. Dla kuchni polowych, urządzeń filtrowentylacyjnych, syren, central alarmowych, przed
zakwalifikowaniem do kat. V, należy sporządzić protokół stanu technicznego stanowiący
podstawę do przeklasyfikowaniaa następnie jego wybrakowania.
6. Sprzęt przeznaczony do wybrakowania będzie oceniany pod względem przydatności przez
przedstawiciela WBiZKw późniejszym terminie.


