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POWAŻNE AWARIE 
CELE

 KIERUNKI DZIAŁAŃ 
ZADANIA 

Okres 
realiza-

cji
Realizatorzy Źródła 

finansowania
Opis wykonania zadania w latach 

2009-2010
Poniesione wydatki 

na zadania 
w latach  2009-2010

Cel:     Przeciwdziałanie     poważnym     awariom  

Kierunek działania – Zapobieganie poważnym awariom i ograniczanie ich skutków dla ludzi i środowiska 
1. Zadanie 1  Systematyczna

weryfikacja listy zakładów o 
zwiększonym i dużym ryzyku

2004-2011 Miasto Kalisz, 
WIOŚ, PSP

- W latach 2009-2010 na terenie Kalisza nie 
funkcjonowały  zakłady o dużym lub zwiększonym 
ryzyku wystąpienia poważnych awarii.

-

2. Zadanie 2  Sporządzanie 
zewnętrznego planu operacyjnego 
ratowniczego dla terenu 
narażonego na skutki awarii 
przemysłowej położonego poza 
zakładem o dużym ryzyku 

2004-2011 Komendant 
Wojewódzki 

Straży Pożarnej 

Środki zakładu o 
dużym ryzyku 

W latach 2009-2010 nie zachodziła konieczność 
sporządzenia zewnętrznego planu operacyjnego 
ratowniczego dla terenu narożnego na skutki poważnej 
awarii  (na terenie miasta nie ma zakładów 
o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnych 
awarii).

-

3. Zadanie 3   Wyznaczenie tras 
tranzytowych przewozu 
niebezpiecznych substancji

2004-2007 Miasto Kalisz, 
ZDM

Budżet Miasta
 

Ruch pojazdów przewożących substancje niebezpieczne 
odbywa się ulicami do tego przystosowanymi 
i stanowiącymi  w zasadzie drogi o charakterze 
tranzytowym. Drogi te posiadają odpowiednie 
oznakowanie, zabraniające pojazdom ciężarowym wjazd 
do centrum miasta.  

-

4. Zadanie 4   Utworzenie dla 
aglomeracji kaliskiej parkingu dla 
pojazdów przewożących 
niebezpieczne substancje

2005-2011 Miasto Kalisz, 
Powiat Kaliski

ZDM

Budżet Miasta, 
Budżet Powiatu 

Kaliskiego

Na terenie Kalisza nie ma wyznaczonego parkingu, 
spełniającego wszystkie wymogi określone 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia14 sierpnia 2003 r. w sprawie 
parkingów, na które usuwane są pojazdy przewożące 
towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1567). 

-

5. Zadanie 5   Utworzenie Miejskiego 
Centrum Reagowania 

2004-2005 Miasto Kalisz Budżet Miasta  Zadanie zostało zrealizowane. Obecnie funkcjonuje jako 
całodobowe Miejskie Centrum Zarządzania 
Kryzysowego. 

6. Zadanie 6   Rozbudowa 
centralnego systemu alarmowego 
Miasta Kalisza

2004-2011 Miasto Kalisz Budżet Miasta W latach 2009-2010 r. w ramach rozbudowy centralnego 
systemu alarmowego miasta wykonano montaż 
dziewięciu syren elektronicznych (z możliwością 
przesyłania komunikatów głosowych) na terenie miasta. 

114.515 
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7. Zadanie 7  Doskonalenie 
integrowanego systemu
 łączności służb ratowniczych oraz 
systemu ostrzegania i alarmowania 
ludności 

2005-2007 służby ratownicze służby ratownicze Z uwagi na brak środków finansowych (odrzucenie 
wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia  przez 
Urząd Marszałkowski w Poznaniu ) zadanie nie zostało 
zrealizowane. 

8. Zadanie 8  Modernizacja zakładów 
stwarzających potencjalne 
zagrożenie wystąpienia poważnych 
awarii 

2004-2011 Zakłady 
stwarzające 
potencjalnie 
zagrożenie 
wystąpienia 

poważnych awarii 

środki własne, 
fundusze ochrony 

środowiska

Na terenie Kalisza brak zakładów stwarzających 
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. 
 

Koszty ogółem w latach 2009-2010 114.515
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