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ZARZĄDZENIE NR 0050.185.2019 

WÓJTA GMINY GODÓW 

z dnia 14 listopada 2019 r. 

w sprawie wdrożenia i stosowania zapisów Planu Działań Krótkoterminowych na terenie Gminy Godów 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 506 ze zmianami), art. 376 pkt 1 oraz art. 96a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 ze zmianami), w związku z punktem 1.8 załącznika 

nr 1 do uchwały Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie 

przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie 

poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, mając na względzie 

ochronę i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Godów przed negatywnym wpływem 

zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia i życia, 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. W okresie występowania lub ryzyka wystąpienia na obszarze Gminy Godów szkodliwych substancji 

w powietrzu w ilości przekraczającej dopuszczalne normy, w szczególności w okresie grzewczym, na 

podstawie uzyskanej informacji o przekroczeniu lub ryzyku przekroczenia wskazanych norm, na terenie Gminy 

Godów wprowadzony zostanie I poziom ostrzegania, II poziom ostrzegania lub III poziom ostrzegania (alarm 

smogowy). 

2. Informacja o przekroczeniu lub ryzyku przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza, 

o której mowa w ust. 1, opracowywana jest przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, a następnie 

przekazywana jest drogą elektroniczną, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

do Urzędu Gminy Godów. 

3. Informacja o wprowadzeniu na terenie Gminy Godów określonego poziomu ostrzegania wraz 

z informacją, o której mowa w ust. 2, niezwłocznie zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez 

zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów w zakładce „jakość powietrza” oraz publikację 

w mediach społecznościowych (Facebook). 

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, zostaną ponadto przesłane drogą elektroniczną do gminnych 

jednostek organizacyjnych, w tym szkół i przedszkoli, klubów sportowych, ochotniczych straży pożarnych oraz 

podmiotów leczniczych (ośrodków zdrowia) na terenie Gminy Godów. 

§ 2. Grupy ludności szczególnie wrażliwe na wysokie stężenia zanieczyszczeń w powietrzu to: 

1) dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, 

2) kobiety w ciąży, 

3) osoby starsze i w podeszłym wieku, 

4) osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, w szczególności osoby chore na astmę, 

5) osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, 

6) osoby palące papierosy i bierni palacze, 

7) osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń. 

§ 3. 1. W okresie, o którym mowa w § 1 ust. 1, zalecam Dyrektorom (kierownikom, przedstawicielom) 

jednostek i podmiotów wskazanych w § 1 ust. 4:  

1) regularne przeglądanie poczty e-mail w celu sprawdzenia, czy wpłynęły informacje, o których mowa 

w § 1 ust. 3, 

2) regularne przeglądanie zakładki „jakość powietrza” na stronie internetowej Urzędu Gminy Godów w celu 

sprawdzenia, czy wprowadzono określony poziom ostrzegania. 
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2. W przypadku uzyskania informacji o wprowadzeniu na terenie Gminy Godów określonego poziomu 

ostrzegania, zobowiązuję osoby wskazane w ust. 1 do: 

1) przekazania informacji o wprowadzeniu określonego poziomu ostrzegania podległym pracownikom, 

podopiecznym oraz pozostałym użytkownikom obiektu, 

2) niezwłocznej publikacji otrzymanej informacji na stronie internetowej jednostki (jeżeli jednostka posiada 

stronę internetową i jest w stanie zamieścić informację na stronie), na tablicach ogłoszeniowych placówki 

oraz w innych miejscach powszechnie dostępnych i uczęszczanych, celem przekazania informacji możliwie 

najszerszej grupie odbiorców, 

3) publikacji, w sposób opisany w pkt 2, zaleceń i zakazów, o których mowa w § 5, § 6 i § 7 niniejszego 

zarządzenia – w przypadku wprowadzenia II poziomu ostrzegania lub poziomu III (alarmu smogowego), 

4) zastosowania środków zapobiegających narażeniu podopiecznych na negatywne skutki złej jakości 

powietrza – w przypadku wprowadzenia II poziomu ostrzegania lub poziomu III (alarmu smogowego). 

3. Zobowiązuję Gminne Jednostki Organizacyjne do przekazywania miesięcznej pisemnej informacji 

zwrotnej o podjętych działaniach wskazanych w ust. 2 pkt 1-4 na adres mailowy kryzys@godow.pl   

4. Informacje o działaniach podjętych w danym miesiącu należy przesyłać do 10 dnia miesiąca następnego. 

§ 4. W przypadku wystąpienia sytuacji wskazanej w § 1 ust. 1 zarządzam na terenie Gminy Godów 

podejmowanie doraźnych działań profilaktycznych, ukierunkowanych na: 

1) ograniczenie (minimalizację) uwalniania do atmosfery szkodliwych substancji, gazów i pyłów, 

2) ograniczenie przebywania mieszkańców na otwartym terenie, w szczególności ograniczenie aktywności 

fizycznej na powietrzu. 

§ 5. 1. Po wprowadzeniu na terenie Gminy Godów II poziomu ostrzegania lub poziomu III (alarmu 

smogowego) zalecam mieszkańcom Gminy oraz osobom czasowo przebywającym na terenie Gminy: 

1) ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, 

2) stosowanie się do zaleceń lekarskich, 

3) unikanie przewietrzania pomieszczeń, 

4) korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast indywidualnej, 

5) ograniczenie prac powodujących zapylenie np. stosowania dmuchaw, 

6) ograniczenie prac wyburzeniowych, 

7) ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz, 

8) ograniczenie długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, 

9) ograniczenie stosowania kominków. 

2. Ograniczenie wskazane w ust. 1 pkt 9 nie dotyczy: 

1) kominków wyposażonych w system dopalania gazów powstałych podczas spalania drewna, 

2) nieruchomości, w których kominek stanowi jedyne źródło ogrzewania mieszkania. 

§ 6. Po wprowadzeniu na terenie Gminy Godów II poziomu ostrzegania lub poziomu III (alarmu 

smogowego), zalecam Dyrektorom (kierownikom, przedstawicielom) jednostek i podmiotów wskazanych 

w § 1 ust. 4 rozważenie ograniczenia lub całkowitej rezygnacji z organizacji imprez w plenerze, w tym 

zawodów sportowych i zajęć na powietrzu (na zewnątrz), a w przypadku alarmu smogowego rozważenie 

zamknięcia placówek kulturalnych i sportowych – na czas obowiązywania alarmu. 

§ 7. 1. Po wprowadzeniu na terenie Gminy Godów II poziomu ostrzegania lub poziomu III (alarmu 

smogowego) obowiązuje całkowity zakaz palenia na powierzchni ziemi pozostałości roślinnych z ogrodów, 

zakaz rozpalania ognisk, palenia trawy itp. 

2. Zakaz wskazany w ust. 1 dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie Gminy Godów. 

3. Zakaz wskazany w ust. 1 nie dotyczy działań i czynności związanych z gospodarką leśną. 

mailto:kryzys@godow.pl
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§ 8. 1. Po wprowadzeniu na terenie Gminy Godów II poziomu ostrzegania lub poziomu III (alarmu 

smogowego), zostaną uruchomione kontrole instalacji spalania paliw stałych (indywidualnych kotłów 

i pieców), w zakresie spalania odpadów oraz przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej oraz kontrole 

w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi. 

2. Niezależnie od ust. 1, kontrole będą prowadzone na indywidualne zgłoszenia i interwencje mieszkańców. 

3. Minimalna ilość kontroli w trakcie trwania II poziomu ostrzegania – 3 kontrole w ciągu każdej doby 

trwania ostrzeżenia. 

4. Minimalna ilość kontroli w trakcie trwania III poziomu ostrzegania (alarmu smogowego) – 5 kontroli 

w ciągu każdej doby trwania alarmu. 

5. Kontrole będą prowadzone przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Godów, funkcjonariuszy 

Policji lub upoważnionych funkcjonariuszy straży miejskiej. 

6. Za naruszenie przepisów zakazujących spalanie odpadów i zakazanych paliw mogą zostać nałożone kary. 

§ 9. Zobowiązuję pracownika urzędu właściwego ds. zarządzania kryzysowego, do opracowania 

i aktualizacji wewnętrznej procedury postępowania po uzyskaniu informacji, o której mowa w § 1 ust. 2, 

mającej na celu usystematyzowanie i organizację czynności wskazanych w § 1 ust. 3 i 4 oraz § 8 niniejszego 

zarządzenia. 

§ 10. Zalecam Dyrektorom (kierownikom, przedstawicielom) jednostek i podmiotów wskazanych 

w § 1 ust. 4 niniejszego zarządzenia opracowanie własnych procedur (instrukcji) postępowania na wypadek 

otrzymania informacji, o których mowa w § 1 ust. 3, mających na celu usystematyzowanie i organizację 

czynności wskazanych w § 3 oraz § 6 niniejszego zarządzenia. 

§ 11. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Z-cy Wójta Gminy Godów. 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

     Wójt Gminy Godów 

 

    (-) Mariusz Adamczyk 


