
ZARZĄDZENIE NR 273/22 
WÓJTA GMINY JEMIELNICA - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY 

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

w sprawie opracowania Planu zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia ludności 
w wodę w warunkach specjalnych na terenie Gminy Jemielnica 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U, z 2021 r., poz. 372 z 2018 r., poz. 398 oraz z 2021 r., poz. 1728), § 
3 pkt 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) 
oraz Zarządzenia Nr 166/21 Wojewody Opolskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 2 grudnia 
2021r. w sprawie przygotowania dokumentacji planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych 
urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie województwa opolskiego 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W celu zapewnienia odbiorcom, w czasie wystąpienia skażenia, klęski żywiołowej lub wojny, dostaw 
wody dla ludności w ilościach niezbędnych do życia, funkcjonowania jednostek użyteczności publicznej 
i potrzeb przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, polecam Strzeleckim Wodociągom i Kanalizacji Sp. 
z o.o. w Strzelcach Opolskich, opracowanie dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń 
zaopatrzenia ludności w wodę w warunkach specjalnych, zwanej dalej „Planem”. 

§ 2. 1. Plan opracować zgodnie z zapisami § 3 ust. 2, pkt 1 oraz ust. 3 i ust. 4 Zarządzenia Nr 166/21 
Wojewody Opolskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie 
przygotowania dokumentacji planowanych działań zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń 
zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie województwa opolskiego. 

2. Plan opracować i przedłożyć pracownikowi o którym mowa w § 4 w terminie do 20 marca 2022 r. 

§ 3. 1. Plan podlega aktualizacji nie rzadziej niż raz na 5 lat. 

2. Informacje dotyczące rodzaju i zakresu dokonanych zmian przekazuje się każdorazowo do Starosty 
Strzeleckiego – Szefa Obrony Cywilnej Powiatu, za pośrednictwem Wójta Gminy Jemielnica – Szefa Obrony 
Cywilnej Gminy. 

§ 4. 1. Wykonanie Zarządzenia oraz koordynowanie wszelkich czynności organizacyjnych z nim 
związanych powierzam pracownikowi ds. wojska, obrony cywilnej, kultury i zdrowia Urzędu Gminy 
Jemielnica. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Wójt Gminy Jemielnica 
 
 

Marcin Wycisło 
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