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Jedną z ważniejszych funkcji współczesnego miasta jest zapewnienie jego 

obywatelom podstawowych warunków bezpieczeństwa oraz ochrony przed potencjalnymi 

i realnymi zagrożeniami. Miasto Dęblin, realizując obowiązek wynikający z ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, współpracuje z wymiarem sprawiedliwości oraz 

jednostkami organów ścigania i ochrony przeciwpożarowej, takimi jak: Policja, Straż 
Pożarna, Żandarmeria Wojskowa, Straż Ochrony Kolei, jednostki wojskowe, sądy, 

prokuratura. 

 

Dla Miasta Dęblin jednostkami takimi są: 
- w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego: 

• Komisariat Policji w Dęblinie (KP Dęblin), 

• Komenda Powiatowa Policji w Rykach (KPP Ryki), 

• Placówka Żandarmerii Wojskowej w Dęblinie (ŻW Dęblin), 

• Posterunek Straży Ochrony Kolei w Dęblinie (SOK Dęblin), 

- w zakresie ochrony przeciwpożarowej: 

• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rykach (PSP Ryki), 

• Ochotnicza Straż Pożarna Dęblin-Masów (OSP Masów), 

• Posterunek Państwowej Straży Pożarnej w Dęblinie 

• Wojskowa Straż Pożarna Dęblin-Lotnisko 

Burmistrz miasta, realizując podstawowe zadania związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, działa w oparciu 

i w ramach m.in.: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

2. Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

3. Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. 

4. Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Poniższa informacja nt. stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w mieście 

Dęblin w 2009 roku, została zsyntetyzowana przez Wydział Spraw Obywatelskich 

i Społecznych, w oparciu o dokumentację Urzędu Miasta Dęblin, a także dane statystyczne, 

sprawozdania i analizy przeprowadzone i udostępnione przez: 

1. Komendanta Powiatowego Policji w Rykach. 

2. Komendanta Komisariatu Policji w Dęblinie. 

3. Komendanta Placówki Żandarmerii Wojskowej w Dęblinie. 

4. Komendanta Posterunku Straży Ochrony Kolei w Dęblinie. 

5. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Rykach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

  

 

II. Bezpieczeństwo i porządek publiczny w Mieście Dęblin w 2009 roku. 
  

1. Informacja o odnotowanych zdarzeniach. 

 
Komisariat Policji w Dęblinie 

Z danych Komendanta Powiatowego Policji w Rykach oraz Komendanta Komisariatu 

Policji w Dęblinie wynika, że na terenie Miasta Dęblin w 2009 roku stwierdzono ogółem 406 

przestępstw (374 w 2008 r.), a ich wykrywalność wyniosła 80,3% (87% w 2008 r.) przy 

średniej wojewódzkie 70,1% (69,9% w 2008 r.). 

Z poniższej przedstawionej tabeli nasuwa się wniosek, że odnotowywany jest 

minimalny wzrost przestępczości na terenie Dęblina (z wyjątkiem kradzieży samochodów, 

gdzie dynamika spadła o 2 przestępstwa). Podobnie, w skali kraju i województwa, w 2009 

roku nastąpił niewielki wzrost przestępczości. Wpływ na tę sytuację miało kilka czynników 

m.in. fakt, że do kraju, w tym do Dęblina powrócili z zagranicy mieszkańcy, którzy wcześniej 

byli notowani jako sprawcy, różnego rodzaju przestępstw i wykroczeń. 
           Wśród bójek i pobić w 2009 odnotowano 4 zdarzenia, a ich wykrywalność wyniosła 

100 % (w 2008 - 3, wykrywalność 100 %). Tego rodzaju zdarzenia miały miejsce w okolicach 

lokali gastronomicznych, w rejonach miasta i miejscach, gdzie często gromadzi się młodzież. 
Najczęściej sprawcami były osoby młode, natomiast nie stwierdzono u ofiar poważniejszych 

obrażeń ciała. W kategorii rozboju w 2009 nastąpił wyraźny wzrost przestępstw 

stwierdzonych (w 2008 – 1, w 2009 – 4), przy 100 % współczynniku wykrywalności. 

Podobnie jak wyżej sprawcami okazały się osoby młode. 

        Kradzieże mienia w głównej mierze dotyczyły zaboru telefonów komórkowych czy 

portfeli z dokumentami. Zdarzenia takie miały miejsce najczęściej w lokalach 

gastronomicznych, gdzie skradzione przedmioty były pozostawione bez należytej ochrony, na 

targowisku miejskim przy ul. 15 P.P. „Wilków” oraz na terenach kolejowych. Znaczna część 
zdarzeń miała także miejsce w środkach transportu, przede wszystkim w pociągach. Sprawcy 

wykorzystywali zazwyczaj sen ofiary, bądź też jej chwilową nieobecność w przedziale 

osobowym pociągu. 

W 2009 roku odnotowano 1 przypadek kradzieży z włamaniem więcej niż w roku 

poprzednim. Działalność przestępcza w tym zakresie dotyczyła głównie włamań do sklepów, 

piwnic oraz samochodów. Najwięcej tego typu przypadków ujawniono na parkingu przed 

pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt ” oraz na terenie osiedli 

Lotnisko i Wiślana. Analiza policji daje podstawy do stwierdzenia, że osoby parkujące swoje 

pojazdy pozostawiały na widoku przedmioty drogocenne. W celu poprawy bezpieczeństwa w 

tym rejonie Komisariat Policji w Dęblinie wystosował do władz wojskowych kilka pism z 

prośbą o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia dbałości o mienie osób parkujących 

w okolicach bramy WSOSP oraz poprawy działania służby dyżurnej WSOSP. 

Niewielki spadek wśród przestępczości narkotykowej (14 przypadków w 2008, 

11 w 2009) był efektem systematycznej pracy policji w zwalczaniu tego rodzaju przestępstw 

popartej dobrym rozpoznaniem służb kryminalnych. Policjanci prowadzili regularne 

rozpoznanie na tej płaszczyźnie, mające na celu likwidowanie wytwórni narkotyków oraz 

upraw roślin do ich produkcji. 

W przestępczości nieletnich odnotowano spadek ujawnionych czynów karalnych 

popełnionych przez osoby poniżej 17 roku życia. Przede wszystkim były to czyny dotyczące 

lekkiego uszkodzenia ciała, kradzieży telefonów komórkowych oraz kradzieży z włamaniem. 

Nie odnotowano nasilenia zdarzeń o dużym ciężarze gatunkowym, takich jak rozboje szkolne, 

gdzie w latach poprzednich dochodziło do wymuszania od młodszych uczniów drobnych 

kwot pieniężnych. 
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           Do sukcesów policjantów z Komisariatu Policji w Dęblinie na płaszczyźnie 

przestępczości kryminalnej należy zaliczyć zatrzymanie sprawcy usiłowania zabójstwa 

mieszkanki ulicy Lipowej. Dzięki szybkiej reakcji policjantów trafnie wytypowano i 

zatrzymano sprawcę, a na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w 

Rykach aresztował podejrzanego. Wspomnieć należy również o zatrzymaniu sprawcy rozboju 

przy użyciu noża, którego dokonano na sprzedawczyni w sklepie przy ul. 15 P.P. „Wilków”. 

Wspólne działania funkcjonariuszy dęblińskiego komisariatu oraz KPP w Rykach pozwoliły 

ustalić i zatrzymać sprawcę w przeciągu 2 dni. Sprawcą okazał się mieszkaniec Skaryszewa. 

Podobnie szybko ustalono i zatrzymano 3 sprawców rozboju przy w okolicach pawilonu 

handlowego „Podkówka”. 

W minionym roku KP Dęblin kontynuował czynności operacyjno-prewencyjne oraz 

informacyjno-propagandowe nt. kradzieży z włamaniem domów jednorodzinnych na tzw. 

„nawiert”. Podjęte w tym zakresie działania prewencyjne doprowadziły do zaniku tego typu 

zdarzeń w 2009 r., nie odnotowano żadnego zdarzenia. 

Należy wspomnieć również o zdarzeniu, które szerokim echem odbiło się nie tylko w 

Dęblinie, ale i całym kraju. Dotyczy ono potrójnego zabójstwo na ul. Polnej. Prowadzone 

przez funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego KWP w Lublinie śledztwo oraz zebrane 

dowody pozwoliły wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego przez 

Sąd Okręgowy w Lublinie. W dalszym ciągu trwają intensywne czynności operacyjno-

procesowe mające na celu weryfikację obszernego materiału dowodowego. 

 

Zestawienie stwierdzonych przestępstw w latach 2007 – 2009 (dane KP Dęblin) 

L.p. Kategoria przestępstwa 2007 2008 2009 
Wzrost/

spadek* 

1 Zabójstwa 1 1 3 +300% 

2 Bójki i pobicia 3 3 4 +133% 

3 Kradzieże mienia 73 52 55 +105% 

4 Kradzieże z włamaniem  33 33 34 +103% 

5 Rozboje 10 1 4 +400% 

6 Przestępczość narkotykowa 18 14 11 -78,5% 

8 
Czyny karalne popełnione 

przez nieletnich 
b.d. 44 21 -47,7% 

* Dotyczy jedynie lat 2008-2009 
 

W 2009 roku odnotowano nieznaczną poprawę w zakresie ładu i porządku 

publicznego. Ukierunkowano policjantów na ujawnienia sprawców wykroczeń najbardziej 

dokuczliwych społecznie. 

Wykroczenia szczególnie dokuczliwe 

Art. wykroczenia z kw. 2008 2009 

51 48 70 

119 67 167 

124 7 55 

140-142 21 16 

145 43 37 

43' 147 112 

Razem 333 457 
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Dyslokując służby patrolowe na terenie Dęblina kierownictwo KP miało na uwadze 

zwiększenie aktywności własnej policjantów w ujawnianiu wykroczeń szczególnie 

dokuczliwych społecznie. Jak przedstawia to poniższa tabela podjęte działania przyniosły 

wymierne efekty. 

 

Wykroczenia ujawnione przez policjantów KP w Dęblinie 

Kategoria wykroczenia 2008 2009 +/- 

Kradzież mienia 17 47 +30 

Uszkodzenie mienia 2 39 +37 

Porządek publiczny 12 2 -10 

Obyczajność publiczna 14 15 +1 

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości 112 105 -7 

Razem 157 208 +51 

  

Największą ilość wykroczeń ujawniono w kategorii spożywania alkoholu w miejscach 

zabronionych. Popełniający to wykroczenie spożywali alkohol w placówkach handlowych 

bądź też bezpośrednio w ich obrębie. Tego rodzaju wykroczenie wpływa demoralizująco na 

osoby nieletnie przemieszczające się w pobliżu placówek handlowych jak również psuje 

wizerunek miasta. W tym miejscu należy zaznaczyć, że do Urzędu Miasta w Dęblinie w 2009 

r. nie wpłynął żaden wniosek o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych lub 

podjęcie czynności kontrolnych. KP Dęblin szczególny nacisk położył na ten rodzaj 

wykroczeń, a aktywność policji dęblińskiej była adekwatna do sygnałów płynących od 

mieszkańców Dęblina oraz władz samorządowych. 

Wykroczenia - kradzież rzeczy. Dużą część zdarzeń odnotowano na terenie targowiska 

przy ul. 15 P.P. „Wilków” oraz w sklepach Biedronka, Lidl itp. Przedmiotem kradzieży 

padała telefony komórkowe, pieniądze, rowery, natomiast w sklepach artykuły przemysłowe i 

spożywcze. Należy zaznaczyć, że sprawcy na terenie targowiska miejskiego przy ul. 15 P.P. 

„Wilków” są trudni do zatrzymania, ponieważ działają w grupie tworząc niejednokrotnie 

sztuczny tłok, zabrane rzeczy przekazują współsprawcom, którzy natychmiast oddalają się. 
Jak wynika z analizy wykroczeń sami pokrzywdzeni ułatwiali popełnienie czynu 

bagatelizując należyte zabezpieczenie posiadanych przedmiotów. 

Działania prowadzone były w sposób profesjonalny, w związku z tym nie odnotowano 

istotnych zakłóceń ładu i porządku publicznego. Do osiągnięcia takiego wyniku w zakresie 

zwalczania przestępczości oraz poprawy ładu i porządku publicznego na terenie Dęblina 

przyczyniła się szeroko nawiązana współpraca policji  z podmiotami poza policyjnymi. 

Policja w swoim działaniu wspomagana była przez Żandarmerię Wojskową, Straż Ochrony 

Kolei oraz dowódców jednostek wojskowych, a także Komendę Wyższej Szkoły Oficerskiej 

Sił Powietrznych. Szeroko zacieśniona współpraca przyniosła wymierne korzyści, ponieważ 
znacząco spadła ilość kradzieży na terenie obszarów kolejowych. 

Jak przedkłada Komendant Komisariatu Policji w Dęblinie istotny wpływ na osiągane 

przez policjantów wyniki oraz poziom bezpieczeństwa duże znaczenie ma fluktuacja kadry. 

W 2009 roku ze służby odeszło kilku doświadczonych funkcjonariuszy, natomiast nowo 

zatrudnieni niedoświadczeni policjanci nie w pełni pokrywają braki kadrowe. Należy dodać, 
że policjanci Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego KP w Dęblinie wielokrotnie wykonują 
zadania służbowe na terenie gminy Stężyca. 
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Placówka Żandarmerii Wojskowej w Dęblinie 

Głównymi zadaniami Żandarmerii Wojskowej są między innymi: 

• zapewnianie przestrzegania dyscypliny wojskowej, 

• ochrona porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w 

miejscach publicznych, 

• ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami 

naruszającymi te dobra, 

• wykrywanie przestępstw i wykroczeń, ujawnianie i ściganie ich sprawców, 

• zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń 
Należy zaznaczyć, iż od początku 2009 roku Żandarmeria Wojskowa ma znacznie 

ograniczoną właściwość procesową w stosunku do żołnierzy – sprawców przestępstw i 

wykroczeń. Obecnie zgodnie z art. 647 kodeksu postępowania karnego, jak i art. 10 § 1 

kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w większości przypadków przestępstw i 

wykroczeń popełnionych poza terenem jednostki wojskowej przez żołnierzy w służbie 

czynnej właściwość procesową w stosunku do nich posiadają powszechne organy ścigania. 

Stąd przedstawione statystyki mogą nie oddawać rzeczywistej ilości popełnionych 

przestępstw i wykroczeń. Dodać też należy, iż niewątpliwie duży wpływ na spadek ilości 

czynów zabronionych popełnianych przez żołnierzy ma uzawodowienie armii, bowiem w 

latach ubiegłych znaczną o ile nie przeważającą ilość przestępstw i wykroczeń popełniali 

żołnierze służby zasadniczej. 

W 2009 r. Placówka Żandarmerii Wojskowej w Dęblinie ogółem wszczęła 18 

postępowań karnych, z których dwa dotyczyły terenu miasta. Dodatkowo w omawianym 

okresie ogółem przeprowadzono 5 czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, z 

których 4 dotyczyły zdarzeń zaistniałych na terenie garnizonu, 1 dotyczyło zdarzenia na 

terenie miasta. 

 

W 2009r. Placówka ŻW w Dęblinie wystawiła następujące patrole: 

Interwencyjne 57 

Zmotoryzowane 138 

     - w tym z policją z KP Dęblin 2 

Piesze: 79 

    - w tym z policją z KP Dęblin 17 

    - w tym na obiektach PKP 44 

    - w tym na trasach kolejowych 4 

Ruchu drogowego: 139 

- w tym z policją 81 

 Ogółem patroli 413 

 

W omawianym okresie patrole Placówki Żandarmerii Wojskowej w Dęblinie podjęły 

40 interwencji: 33 w stosunku do żołnierzy, 7 w stosunku do osób cywilnych. 

 Do najczęstszych miejsc, gdzie wysyłano patrole w celu podjęcia interwencji w należy 

zaliczyć: 
• ul. 15 P.P. „Wilków”, 

• ul. Rynek, 

• ul. Okólna, 

• ul. Dworcowa (okolice dworca PKP), 

• oś. Lotnisko. 
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Najwięcej interwencji podejmowano w stosunku do żołnierzy zawodowych, nie 

stosujących się do przestrzegania obowiązujących przepisów ubiorczych. Przeprowadzono 

ogółem 405 czynności profilaktycznych, celem przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, z 

tego na terenie szkół w Dęblinie 1 przedsięwzięcie. Zorganizowano Dni Otwartych Koszar 

dla Liceum Ogólnokształcącego w Dęblinie zapoznając młodzież ze służbą w ŻW, jej 

wyposażeniem oraz wyszkoleniem. 

 
Posterunek Straży Ochrony Kolei w Dęblinie 

Podstawowym zadaniem Straży Ochrony Kolei jest kontrola przestrzegania przepisów 

porządkowych, ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia  na obszarze kolejowym, a także 

w pociągach i innych pojazdach szynowych. Posterunek SOK w Dęblinie obejmuje swym 

działaniem linię Warszawa-Lublin na odcinku od stacji Pilawa do stacji Nałęczów oraz linię 
Łuków-Radom na odcinku od stacji Okrzeja do mostu na rzece Wisła. 

Na terenie miasta Dęblin zanotowano 36 zdarzeń, z czego wykryto 22 zdarzenia oraz 

ujęto 30 sprawców, których przekazano do dyspozycji Policji. W większości przypadków 

były to osoby zakłócające porządek w pociągach. Ujęto również m.in. tzw. grafficiarzy, 

mężczyznę, który dopuścił się wybryku nieobyczajnego oraz kilkakrotnie osoby posiadające 

towar bez polskich znaków akcyzy (papierosy i alkohol). Ponadto w sierpniu funkcjonariusze 

SOK ujęli sprawców dewastacji szyb w pociągach Kolei Mazowieckich, a w październiku 

ujęto mężczyznę usiłującego rozbić szybę w kasie biletowej dworca PKP w Dęblinie. Podczas 

dokonywania czynności służbowych ukarano mandatami karnymi 471 osób na kwotę 33 450 

zł, z czego 79 osób (5 130 zł) na terenie Dęblina.  

Posterunek Straży Ochrony Kolei w Dęblinie w roku 2009 wystawił 730 patroli 

obchodowych na dworcu kolejowym Dęblin oraz 710 patroli szlaków, w tym również patroli 

stacji towarowej w Dęblinie. Patrolami objęto 1068 pociągów pasażerskich, były to pociągi 

międzynarodowe, pośpieszne oraz osobowe. Sprawdzono i zabezpieczono 520 wagonów 

towarowych z przesyłkami wartościowymi znajdującymi się na stacji towarowej. 

Zorganizowano i czynnie uczestniczono w akcjach porządkowych „REZERWA”, 

„BEZPIECZNE WAKACJE”, „BEZPIECZNE FERIE” oraz „BEZPIECZNY PRZEJAZD”. 

Ściśle współpracowano z Policją i Żandarmerią Wojskową, podczas wspólnych patroli na 

terenie dworca oraz w pociągach. Cyklicznie dokonywano kontroli punktów skupu złomu. 

Przeprowadzano w szkołach spotkania z dziećmi i młodzieżą dotyczące bezpieczeństwa na 

terenie kolejowym (m.in. w Szkole Podstawowej Nr 5 i Szkole Podstawowej Nr 6). Dzięki 

takim spotkaniom w ubiegłym roku na terenie Dęblina nie odnotowano żadnych wypadków 

czy aktów dewastacji z udziałem nieletnich. 

Posterunek Straży Ochrony Kolei w Dęblinie uczestniczył również w życiu środowiska 

lokalnego. Funkcjonariusze SOK aktywnie brali udział m.in. w akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom” z okazji Dnia Dziecka oraz festynie Dni Dęblina 2009. 

 

2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
 

Komisariat Policji w Dęblinie 

W 2009 roku na drogach miasta Dęblina zaistniało 8 wypadków drogowych, w których 10 

osób zostało rannych, a 2 osoby poniosły śmierć. Dla porównania w 2008 roku odnotowano 

25 wypadków drogowych, w których 31 osób zostało rannych, 4 ofiary śmiertelne. Ponadto 

zaistniały 173 kolizje drogowe (136 w 2008 r.). Wzrost zdarzeń o 37 spowodowany był w 

znacznej mierze poważnymi utrudnieniami w ruchu, związanymi z przebudową drogi 

krajowej nr 48. Jak wynika z przedstawionych danych stan bezpieczeństwo na drogach 

Dęblina w 2009 roku uległ zdecydowanej poprawie.  Podobnie jak w poprzednich latach 

głównymi przyczynami zdarzeń drogowych była nadmierna prędkość, niedostosowanie 
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prędkości do panujących warunków pogodowych oraz drogowych, przechodzenie pieszych 

przez jezdnię w miejscach niedozwolonych. Liczba osób nietrzeźwych zatrzymanych w roku 

2008 i 2009 nie uległa zmianie i wynosi 89. Najbardziej zagrożonym miejscem gdzie 

zaistniało najwięcej wypadków w dalszym ciągu była droga krajowej nr 48 Dęblin-

Moszczanka. W roku 2010 planuje się kontynuowanie działań represyjno-informacyjnych, 

zwiększenie działu funkcjonariuszy Referatu Ruchu Drogowego KPP w Rykach mające na 

celu poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach Dęblina. 

Problemem jest także nieprawidłowe parkowanie prywatnych pojazdów 

podchorążych, uczestników kursów i studentów kierunków cywilnych WSOSP. Pojazdy 

pozostawiane są na kilka dni a nawet tygodni na miejscach parkingowych przeznaczonych dla 

mieszkańców, co powoduje sytuacje konfliktowe. Zdarzenia nasilają się szczególnie w 

przeddzień uroczystości wojskowych i państwowych. Trudne warunki panują również na ul. 

Ścibiora. Pomimo kilku pism kierowanych do władz wojskowych w aspekcie utworzenia 

miejsc parkingowych sytuacja w żadnej mierze nie poprawiła się. Konsekwencją takiego 

stanu rzeczy jest parkowanie pojazdów przez mieszkańców ul. Ścibiora na innych ulicach 

osiedla Lotnisko, co oczywiście powoduje kolejne konflikty i zmusza do parkowania w 

miejscach niedozwolonych. 

 

Placówka Żandarmerii Wojskowej w Dęblinie. 

W analizowanym okresie Placówka ŻW w Dęblinie prowadziła kontrolę pojazdów 

mechanicznych kierowanych przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej, pracowników 

cywilnych wojska, będących na etatach kierowców oraz osoby cywilne ukierunkowaną na 

wykrywanie i zwalczanie przesłanek sprzyjających powstawaniu zagrożeń w ruchu 

drogowym, zarówno na wojskowych, jak i prywatnych pojazdach mechanicznych, a także 

kontrolę stanu technicznego pojazdów. Kontrola obejmowała również sprawdzanie 

zasadności używania pojazdów służbowych w resorcie Obrony Narodowej oraz przede 

wszystkim przestrzeganie zasad kodeksu drogowego. 

Wypadki i kolizje na pojazdach mechanicznych w 2009 r. (dane ŻW): 

Wypadki Kolizje Zabici Ranni 

0 1 0 0 

Ilość skontrolowanych pojazdów 

 RAZEM 

Wojskowe pojazdy mechaniczne 428 

Prywatne pojazdy mechaniczne 278 

RAZEM 706 

Ilość zastosowanych sankcji  

  RAZEM 

Wojskowe pojazdy mechaniczne 140 

Prywatne pojazdy mechaniczne 123 

RAZEM 263 

Główne wykroczenia popełniane przez kierowców to: 

• naruszenie przepisów prawo o ruchu drogowym     - 205 

• naruszenie zasad eksploatacji wojskowych pojazdów mechanicznych. -  0 

• niesprawność techniczna pojazdu      -  8 

• inne          -  3 
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Powyższe wykroczenia wynikały z winy: 

• kierowcy    - 247  

• JW     - 8 

• inna     - 7 

Za wyżej wymienione wykroczenia zastosowano sankcje w postaci: 

• negatywny wpis w rozkaz wyjazdu    - 6 

• pouczenie kierowcy      - 195 

• mandat karny       - 41/6.100 zł. 

• zatrzymane dowody rejestracyjne    - 11 

• zatrzymane prawa jazdy     - 1 

• inne        - 1 

• zawiadomienie Policji o wykroczeniu/przestępstwie - 6/0 

• zawiadomienie WPG o wykroczeniu /przestępstwie  - 1 

W wyniku przeprowadzonych kontroli drogowej na terenie ochranianym przez Placówkę 
ŻW w Dęblinie ujawniono 1 przypadek kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu.  

 

3. Działania profilaktyczne i prewencyjne prowadzone w 2008 r. 
         W 2009 roku Komisariat Policji w Dęblinie realizował następujące programy prewencji 

kryminalnej: 

• PRZEMOC W RODZINIE – program informacyjno edukacyjny. Celem programu było 

informowanie o zagrożeniach dla dzieci i młodzieży związanych z przemocą oraz uczenie 

metod postępowania w sytuacjach zagrożenia. Efektem wdrożenia tego programu był 

spadek przestępstw na terenie szkół. 

• JESTEM BAZPIECZNY – program informacyjno-edukacyjny, który miał na celu 

informowanie i edukowanie młodzieży szkolnej o wszelkich zagrożeniach w zależności 

od wieku oraz od metod postępowania w kontaktach z obcymi osobami. 

• STOP NARKOTYKOM – długofalowy program informacyjno- edukacyjny mający na 

celu uświadomienie młodzieży szkolnej występowania negatywnych skutków 

społecznych zażywania narkotyków oraz zapobieganie skali tego zjawiska. 

W 2009 roku policjanci wspierani przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji 

w Rykach i Posterunku Policji w Stężycy zabezpieczali imprezy lokalne między innymi: Dni 

Dęblina, Wyścig osób niepełnosprawnych, uroczystości państwowe i wojskowe, promocje i 

przysięgi wojskowe.  

W ramach rządowego programu „Razem Bezpieczniej” oraz w oparciu o uwagi 

zgłaszane przez radnych Rady Miasta Dęblin, przewodniczących zarządów osiedli oraz 

samych mieszkańców, Burmistrz Miasta Dęblin zwrócił się do Komendanta Komisariatu 

Policji w Dęblinie z prośbą o rozważenie zwiększenia liczby patroli w najbardziej 

zagrożonych miejscach miasta tj.: centrum (ul. Warszawska, Rynek, Kocka), dworzec PKP, 

oś. Wiślana, Lotnisko, 15 P.P. „Wilków”. Zagrożenia w tych rejonach dotyczyły głównie: 

przekraczania prędkości przez kierowców, zaśmiecania, zakłócanie porządku przez 

uczestników przysięg i promocji wojskowych, bójek, kradzieży, wandalizmu. 

W celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wykonano: 

• modernizację dróg w osiedlu Masów, 

• przebudowę ul. Urbanowicza i ul. Trapezowej wraz z łącznikiem do ul. Krasickiego, 

• modernizację drogi krajowej nr 48 z przebudową oświetlenia, wykonaniem 

sygnalizacji świetlnej, budową chodników i ścieżek rowerowych. 

Zorganizowano etap szkolny i miejski oraz powiatowy edukacyjnego Turnieju Wiedzy 

Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym skierowany do uczniów szkół podstawowych, 
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gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W konkursie wzięli udział uczniowi szkół z całego 

powiatu. 

W ramach współpracy samorządu z lokalną policją przekazano dla Komisariatu Policji w 

Dęblinie oraz darowiznę w postaci zakupu paliwa o wartości do pojazdów służbowych oraz 

dwa zestawy komputerowe (wartość darowizny – 10.000 zł). Ponadto w 2009 r. zakończono 

remont dęblińskiego komisariatu policji. Wykonano całkowitą modernizację wszystkich 

pomieszczeń komisariatu - służbowych, sanitarnych i aresztów. Kompleksowo 

wyremontowano węzeł sanitarny, instalację centralnego ogrzewania z wymianą grzejników, 

instalację wentylacyjną, wymieniono podłogi, drzwi wewnętrzne, wyremontowano ścian, itp. 

Ponadto zmodernizowano schody i wejście do budynku, ułożono kostkę na parkingu, 

wymieniono oświetlenie zewnętrzne oraz zamontowano monitoring zewnętrzny.  

 

 

III. Ochrona przeciwpożarowa w Mieście Dęblin w 2009 roku. 
 

1. Informacja o odnotowanych zdarzeniach. 

 
Do podstawowych zadań jednostki straży pożarnej (zarówno państwowej jak 

i ochotniczej) należy zapewnienie mieszkańcom danego regionu ochrony przeciwpożarowej. 

Należy zaznaczyć, iż poza organizacją i prowadzeniem akcji ratowniczo-gaśniczych podczas 

pożarów, straż pożarna prowadzi szereg działań mających na celu likwidację 
i usunięcie innych niż pożar zagrożeń, m.in. skutków wypadków i zdarzeń drogowych, 

zagrożeń technicznych, chemicznych czy ekologicznych. 

W 2009 r. na terenie Dęblina odnotowano 198 zdarzeń, które wymagały podjęcia 

działań interwencyjnych przez straż pożarną (jest to ok. 30% wszystkich zdarzeń, jakie 

powstały w powiecie ryckim). W porównaniu do 2008 roku liczba zdarzeń wzrosła o 12% 

(ilościowo o 21). Ze zdarzeń, które odnotowano - 61 to pożary (w 2008 - 63), 131 miejscowe 

zagrożenia (w 2008 - 113) oraz 6 alarmów fałszywych (2 złośliwe, 4 w dobrej wierze; w 2008 

- 1). Na 61 pożarów, jakie miały miejsce na terenie gminy Dęblin w 2009 r. najwięcej 

powstało pożarów suchych traw na poboczach dróg i szlaków kolejowych - 21 (w 2008 - 18), 

pożarów upraw rolnych, łąk i rżysk - 14 (w 2008 - 8), pożarów śmietników i wysypisk śmieci 

- 9 (w 2008 - 10) oraz pożarów obiektów mieszkalnych - 8 (w 2008 - 17).  

Odnotowano również pożary: garaży, warsztatów samochodowych - 3 (w 2008 - 1), środków 

transportu - 2 (w 2008 - 4), lasów i poszycia leśnego - 2 (w 2008 - 0), budynków 

gospodarczych, wiat, komórek - 1 (w 2008 - 2), oraz pojedynczych drzew - 1 (w 2008r.- 0). 

W ubiegłym roku odnotowano na terenie miasta niewielki spadek ogólnej liczby 

pożarów (o 2). Zwiększyła się liczba pożarów, których przyczyną jest głównie nieostrożność 
mieszkańców (osób dorosłych i dzieci) lub nieprzestrzeganie podstawowych przepisów ppoż. 
(pożary upraw rolnych, łąk, suchych traw, śmietników i wysypisk śmieci). Pozytywnie 

odbierany jest spadek liczby pożarów w obiektach mieszkalnych (o 9), pożarów środków 

transportu (o 2) oraz brak pożarów w obiektach użyteczności publicznej, magazynowych i 

produkcyjnych. Jest to szczególnie istotne dla bezpieczeństwa mieszkańców Dęblina, gdyż 
zdarzenia w tych obiektach mogą przynieść duże straty materialne oraz poważne zagrożenia 

dla życia i zdrowia ludzi. Pod względem wielkości pożarów 60 zakwalifikowano jako pożary 

„małe”, 1 jako "średni". Nie odnotowano pożarów „dużych” i „bardzo dużych”.  

W 2009 roku na terenie Dęblina jednostki straży pożarnej prowadziły dużo interwencji 

związanych z likwidacją innych niż pożar zagrożeń. Takich działań prowadzono łącznie 131. 

Najwięcej wyjazdów odnotowano do usuwania zagrożeń ze strony zwierząt i ich ratowania - 

48 interwencji (2008 - 36), usuwania zdarzeń powstałych wskutek anomalii pogodowych 
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(silne wiatry, gwałtowne opady atmosferyczne, niskie temperatury) - 33 interwencje (2008 - 

34) oraz usuwania skutków wypadków i zdarzeń na drogach - 24 (2008 - 12).  

Ponadto usuwano następujące miejscowe zagrożenia: skutki awarii instalacji użytkowych i 

przesyłowych - 10, wypompowywanie skażonej wody, udrażnianie przepustów itp. - 2. 

Jednostki straży pożarnej 16 razy pomagały w działaniach prowadzonych przez inne służby 

(głównie przez policję) oraz 3 razy zabezpieczały niekomercyjne imprezy masowe 

organizowane przez władze miasta. Wszystkie powstałe w ub.r. miejscowe zagrożenia 

zakwalifikowano jako zdarzenia małe. 

W akcjach ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w 2009 r. na terenie miasta Dęblin 

brało udział łącznie 247 zastępów straży pożarnej. Ilość sił użytych w działaniach wzrosła w 

porównaniu do 2008r. o 6% (2008 - 233 zastępów), natomiast w stosunku do 2007r. o 20% 

(2007 - 206 zastępów). Siły użyte w działaniach prowadzonych na terenie Dęblina to: 208 

zastępów z KP PSP Ryki, w tym 168 zastępów Posterunku PSP w Dęblinie, 35 zastępów z 

jednostek OSP działających w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, 1 zastęp OSP 

spoza KSRG, 1 zastęp Wojskowej Straży Pożarnej Dęblin-Lotnisko oraz 2 zastępy PSP z 

poza naszego powiatu (grupa specjalistyczna płetwonurków z KM PSP w Lublinie). 

Jednostka OSP Dęblin-Masów odnotowała łącznie 36 wyjazdów do zdarzeń: 20 do 

gaszenia pożarów i 16 do usuwania miejscowych zagrożeń. Siedem (mniejszych) zdarzeń 

strażacy likwidowali samodzielnie, bez udziału sił PSP. Od momentu utworzenia w Dęblinie 

Posterunku PSP liczba wyjazdów do zdarzeń miejscowej OSP wyraźnie spadła. W 

porównaniu do danych z lat, gdy w Dęblinie nie stacjonowały siły PSP, jednostka OSP 

Dęblin-Masów odnotowała blisko 2/3 mniej wyjazdów do zdarzeń. OSP Dęblin-Masów 

obecnie wyjeżdża znacznie mniej do niewielkich zagrożeń np. pożarów suchych traw, 

usuwania z jezdni pozostałości po wypadkach drogowych itp., gdyż do tego typu działań 

bardzo często wystarczy jeden zastęp zadysponowany z Posterunku PSP. Nadal jednak siły tej 

jednostki są bardzo ważne do właściwej organizacji i prowadzenia działań ratowniczych  

i gaśniczych podczas większych zdarzeń na terenie miasta, wymagających użycia kilku 

zastępów straży pożarnej. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy nie mam wsparcia w 

działaniach prowadzonych na terenie miasta ze strony Wojskowej Straży Pożarnej. Przyczyną 
tego są ograniczenia kadrowe straży wojskowej oraz zaangażowanie sił WSP do 

zabezpieczenia lotów. W 2008 i 2009 r. odnotowano tylko dwa przypadki pomocy WSP 

Dęblin-Lotnisko w działaniach prowadzonych na terenie miasta. 

 

Zestawienie ilości zdarzeń w powiecie ryckim w latach 2000-2009 

L.p. Gmina 
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1 Ryki 218 208 306 242 244 281 290 270 264 274 

2 Dęblin 64 70 90 82 100 163 154 151 176 198 

3 Kłoczew 21 16 42 45 27 46 36 45 29 31 

4 Stężyca 47 66 81 85 70 91 84 64 70 71 

5 Nowodwór 44 37 36 34 20 24 27 26 25 28 

6 Ułęż 29 19 49 65 57 59 49 57 60 65 

Łącznie powiat 423 416 604 53 518 664 640 613 625 667 
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Zestawienie pożarów w latach 2005 - 2009 z podziałem na rodzaj obiektów 

L.p. Rodzaj obiektu 2005 2006 2007 2008 2009 

1 Obiekty użyteczności publicznej 0 0 1 0 0 

2 Obiekty mieszkalne 12 12 11 17 8 

3 Obiekty produkcyjne 2 0 0 1 0 

4 Obiekty magazynowe 1 1 3 0 0 

5 Środki transportu 5 5 2 4 2 

6 Lasy, poszycie leśne 2 0 1 2 2 

7 Rolnictwo 23 15 23 10 15 

W tym: 

- uprawy rolne, łąki 19 12 17 8 14 

- maszyny rolnicze 0 0 0 0 0 

- sterty, stogi 1 0 1 0 0 

- budynki inwentarzowe 3 3 5 2 1 

8 Inne obiekty 45 33 30 29 34 

w tym: 

- śmietniki, wysypiska śmieci 0 6 4 10 9 

- garaże, warsztaty samochodowe 0 1 1 1 3 

- obiekty przyrody naturalnej 4 1 1 0 1 

- wycieki powstałe na akwenach i 

rozlewiskach 
0 0 0 0 0 

- obiekty wojskowe 0 0 0 0 0 

- trawy na poboczach dróg i szlaków 

kolejowych 
41 25 24 18 21 

Ogółem wszystkich pożarów 90 66 71 63 61 

 

Zestawienie miejscowych zagrożeń w latach 2006 - 2009 z podziałem na rodzaj zagrożeń 

L.p. Rodzaj zagrożenia 2006 2007 2008 2009 

1 Wypadki i zdarzenia na drogach 13 12 12 24 

2 Zagrożenia chemiczne, ekologiczne 1 0 2 0 

3 Zagrożenia budowlane 2 0 1 0 

4 Powodzie, lokalne podtopienia 8 1 0 0 

5 Ratownictwo wodne 1 2 0 0 

6 Usuwanie zagrożeń(drzew, elem. budowlanych) 17 20 34 33 

7 Zagrożenia ze strony zwierząt 29 26 36 48 

8 Pomoc innym służbom 1 9 18 16 

9 Pozostałe 14 6 10 10 

w tym: 

- awarie rur, instalacji CO, gazowych 3 2 3 5 

- zabezpieczanie imprez masowych 5 2 2 3 

- udraż. przepustów, wypompowywanie wody 2 1 2 2 

- usuwanie zagrożeń elem. budowlanych 3 1 3 0 

- wydobywanie ludzi z nietypowych obiektów 1 0 0 0 

Ogółem wszystkich zagrożeń 86 76 113 131 
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Wysokość strat i uratowanego mienia, ranne osoby i ofiary śmiertelne odnotowane 

podczas zaistniałych zdarzeń na terenie miasta Dęblin w 2009 r. 

Straty 

(w tys. zł) 

Uratowane 

mienie (w tys. zł) 
Ranni Ofiary śmiertelne 

Gmina 

Pożary M.Z.* Pożary M.Z.* Pożary M.Z.* Pożary M.Z.* 

Dęblin 153 141 467 141 0 2 0 2 

Powiat 1207 1018 2757 1018 4 60 0 10 
*M.Z.- Miejscowe zagrożenia 

 

Zestawienie wyjazdów jednostki OSP Dęblin-Masów do zdarzeń w 2009 r. 

Rodzaj zdarzenia 
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16 4 20 16 0 16 0 0 0 32 4 36 1 6 

 

 

2. Działania profilaktyczne i prewencyjne. 
Komenda Powiatowa PSP w Rykach w 2009 r. realizowała szereg zadań w zakresie 

nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ppoż. oraz rozpoznawania zagrożeń pożarowych i 

innych miejscowych zagrożeń na terenie powiatu ryckiego, w tym na terenie gminy Dęblin. 

W ub.r. na terenie Dęblina kontrole przeprowadzono w 14 obiektach: 3 kontrole podstawowe, 

6 w związku z wydaniem opinii i zajęciem stanowiska w zakresie ochrony ppoż. (kontrole w 

ramach tzw. odbiorów obiektów), 2 w związku z wystąpieniem nowych, istotnych 

okoliczności w zakresie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta (były to kontrole obiektów z 

automatami do gier o niskich wygranych; czynności prowadzono na polecenie KW PSP w 

Lublinie w ramach szerokiej akcji kontroli tego typu obiektów na terenie naszego 

województwa) i 3 kontrole sprawdzające. Podczas przeprowadzonych kontroli obiektów 

stwierdzono łącznie 25 nieprawidłowości. 

 

Wyniki przeprowadzonych kontroli: 

1. Obiekty użyteczności publicznej: przeprowadzono 9 kontroli, stwierdzono łącznie 10 

nieprawidłowości, w tym: 

- dyskoteki i lokale gastronomiczne: 3 kontrole, 10 nieprawidłowości, 

- domy towarowe, sklepy, supermarkety: 2 kontrole, 5 nieprawidłowości, 

- budynki i lokale z automatami do gier: 2 kontrole, 4 nieprawidłowości, 

- budynki usługowo-mieszkalne: 2 kontrole, nie stwierdzono nieprawidłowości.  

2. Budynki mieszkalne wielorodzinne: przeprowadzono 1 kontrolę, stwierdzono łącznie 4 

nieprawidłowości. 

3. Obiekty produkcyjne i magazynowe: przeprowadzono 4 kontrole (w tym 3 

sprawdzające) stwierdzono łącznie 2 nieprawidłowości, w tym: 

- stacje paliw: 1 kontrola, 2 nieprawidłowości, 

- budynki produkcyjne: 1 kontrola, nie stwierdzono nieprawidłowości, 

- sieci wodociągowe przeciwpożarowe: 2 kontrole, nie stwierdzono nieprawidłowości. 
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Przeprowadzono również kontrole kompleksów leśnych zlokalizowanych na terenie 

naszego powiatu, w tym na terenie gminy Dęblin. Podczas tych kontroli nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

Najczęściej stwierdzane podczas kontroli nieprawidłowości to: nieprawidłowe 

zastosowanie materiałów w elementach wystroju wnętrz lub wykonanych obudowach dróg 

ewakuacyjnych i pomieszczeń (4 przypadki), nieprawidłowe lub brak oznakowania obiektu 

znakami bezpieczeństwa (3), brak przeglądu instalacji elektrycznej w obiekcie (3), 

nieprawidłowe zastosowanie w obiekcie rozwiązań technicznych lub materiałów 

budowlanych (2), brak przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony ppoż. (2). 

Stwierdzono również pojedyncze nieprawidłowości takie jak: brak oświetlenia 

awaryjnego w budynku, brak oznakowania dróg ewakuacyjnych w budynku, brak 

konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego, nieprawidłowe wykonanie wewnętrznej sieci 

wodociągowej ppoż., brak wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów gaśniczych, brak 

przeglądu instalacji piorunochronnej lub uziemiającej, brak przeglądu przewodów 

kominowych, brak opracowanej dla obiektu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.  

Przeprowadzono 3 kontrole sprawdzające wykonanie nałożonych na 

właścicieli/zarządców obiektów obowiązków usunięcia stwierdzonych podczas czynności 

kontrolno-rozpoznawczych nieprawidłowości. W dwóch przypadkach kontrole wykazały, że 

wszystkie zalecenia zostały wykonane, w jednym przypadku podjęto dalsze działania w celu 

wyegzekwowania nałożonych obowiązków. 

Ponadto wspólnie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dokonano 

rozpoznania w zakresie występowania na terenie powiatu ryckiego hoteli pracowniczych oraz 

socjalnych obiektów zamieszkania zbiorowego, w tym obiektów przekształconych na tego 

typu budynki; na terenie powiatu nie stwierdzono takich obiektów. KP PSP w Rykach oraz 

PINB w Rykach podpisali porozumienie określające zasady współdziałania w tym zakresie. 

Były to działania polecone przez KG PSP po tragicznym pożarze budynku socjalnego w 

Kamieniu Pomorskim, do którego doszło w kwietniu ub.r. Przeprowadzono aktualizację 
„Katalogu zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń powiatu ryckiego” 

Od dnia 12 listopada 2007 r. działa w Dęblinie czasowy Posterunek Państwowej 

Straży Pożarnej. Posterunek utworzono w celu poprawy jakości zabezpieczenia operacyjnego 

miasta Dęblin i okolicznych terenów. Siły posterunku stacjonują w wydzielonych 

pomieszczeniach strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dęblinie-Masów. W posterunku 

całodobowo służbę pełni 3 osobowy zastęp strażaków KP PSP Ryki, który ma do dyspozycji 

ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Jelcz (zbiornik wodny o poj. 5 tys. l) oraz 

podstawowe wyposażenie w specjalistyczny sprzęt do prowadzenie działań podczas pożarów, 

wypadków i zdarzeń na drogach oraz usuwania większości innych zagrożeń jakie mogą 
powstać na terenie miasta i okolic. Siły posterunku dysponowane są przez Powiatowe 

Stanowisko PSP w Rykach. Podczas większych akcji działania posterunku wspierają siły PSP 

z Ryk, miejscową OSP Dęblin-Masów oraz inne jednostki OSP działające w Krajowym 

Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Oceniając działalność czasowego Posterunku PSP w 

Dęblinie w 2009 roku i w poprzednim okresie należy podkreślić, że rozwiązanie to przynosi 

oczekiwane efekty. Skrócił się czas dojazdu sił PSP do zdarzeń powstałych na terenie miasta. 

Jest to szczególnie istotne przy zdarzeniach, gdzie występuje zagrożenie życia/zdrowia ludzi 

m.in. podczas pożarów, wypadków drogowych itp. W ocenie kierownictwa komendy bardzo 

dobrze układa się współpraca pomiędzy KP PSP Ryki, władzami Dęblina, władzami naszego 

powiatu oraz Zarządem OSP Dęblin-Masów, w zakresie zapewnienia niezbędnych warunków 

do działalności Posterunku PSP. Siły Posterunku PSP w Dęblinie w ub.r. wyjeżdżały 168 razy 

do zdarzeń powstałych na terenie miasta (w 2008 r.- 143 razy). Posterunek PSP 56 razy gasił 

pożary, 107 razy likwidował miejscowe zagrożenia i 5 razy wyjeżdżał do fałszywych 
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alarmów. Podczas 147 zdarzeń działania posterunku były prowadzone bez konieczności 

wsparcia ze strony sił PSP stacjonujących w Rykach. 

KP PSP w Rykach w ub.r. kontynuowała działania mające na celu poprawę 
przygotowania sprzętowego, wyposażenia w środki gaśnicze i chemiczne oraz poprawy 

wyszkolenia strażaków PSP. Główny nacisk kładziono na ratownictwo techniczne i 

chemiczno-ekologiczne oraz gaszenie dużych pożarów. 

Zakupiono w tym zakresie: środek pianotwórczy ROTEOR M6 - 1000l, środek chemiczny do 

usuwania ropopochodnych SINTAN - 10 l (koncentrat), zestaw obejm do uszczelniania rur i 

przewodów - 1 kpl., poduszkę wysokociśnieniowa do podnoszenia i rozpierania, wentylator 

do oddymiania pomieszczeń z przystawką do wytwarzania mgły wodnej (do ograniczania 

przemieszczania się obłoków gazów toksycznych), holigan, wspornik progowy, zestaw do 

stabilizacji pojazdów, piła szablasta, bloczki zwrotne, wymiana ostrzy w nożycach 

hydraulicznych (sprzęt do usuwania skutków wypadków drogowych), pilarkę spalinową do 

drewna, klatkę do transportu zwierząt wraz ze sprzętem pomocniczym (do ratowania 

zwierząt), szelki bezpieczeństwa (do ratownictwa wysokościowego), zestaw do ratownictwa 

medycznego, nosze podbierakowe. 

Strażacy biorący bezpośredni udział w akcjach ratowniczych uczestniczyli w 

szkoleniu doskonalącym prowadzonym przez kadrę dowódczą jednostki ratowniczo-gaśniczej 

komendy. Kadra dowódcza komendy uczestniczyła w szkoleniach m.in. z zakresu 

„Bezpiecznego przewozu drogowego cieczy palnych”, „Źródeł zagrożeń dla środowiska 

naturalnego oraz sposobów ich zapobiegania i neutralizacji skutków”.  

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej koszty wyposażenia, utrzymania, 

wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych ponosi gmina. 

Gmina ma również obowiązek bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w 

instytucji ubezpieczeniowej oraz ponosi koszty przeprowadzenia okresowych badań 

lekarskich strażaków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Kursy i 

szkolenia pożarnicze dla członków OSP bezpłatnie przeprowadza Państwowa Straż Pożarna. 

Szkolenia specjalistyczne np. z zakresu ratownictwa medycznego, pilarzy, stermotorzysty, 

obsługi agregatów prądotwórczych itp. zarówno dla OSP jak i PSP odpłatnie przeprowadzają 
firmy posiadające stosowne uprawnienia w tym zakresie. W ub.r. za pośrednictwem KP PSP 

w Rykach zostały przekazane jednostkom OSP z terenu powiatu ryckiego działającym w 

KSRG dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia. 

Jednostka OSP Dęblin-Masów otrzymała dotację w wysokości 6.700 zł. Łącznie 13 jednostek 

OSP KSRG z terenu powiatu ryckiego otrzymało dotacje w wysokości 68.940 zł tj. (2008 – 

86.400 zł). Dzięki przekazanym środkom OSP Dęblin-Masów m.in. wymieniła urządzenia do 

alarmowania jednostki. Nowy system, poza możliwością włączania drogą radiową syreny 

alarmowej w strażnicy OSP przez dyżurnego Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP 

w Rykach, dodatkowo umożliwia powiadamianie strażaków OSP o alarmie za pomocą 
wiadomości SMS wysyłanych na telefony komórkowe. Wprowadzone rozwiązanie techniczne 

znacznie usprawniło alarmowanie jednostki i dysponowanie do zdarzeń. Z dotacji na KSRG 

OSP zakupiła również sorbent do zbierania niewielkich rozlewisk/plam ropopochodnych, 

gaśnicę proszkową oraz wyposażenie ochronne strażaków tj. kominiarki niepalne i rękawice 

specjalne. 

Realizując zadania nałożone przez w/w ustawę Miasto Dęblin w 2009 r. wydatkowało 

na działalność bieżącą OSP Dęblin-Masów kwotę 48.374,06 zł. Były to koszty związane z 

utrzymaniem jednostki w gotowości bojowej, a w szczególności: 

- wynagrodzenia, w tym ekwiwalent dla strażaków biorących udział w działaniach 

ratowniczo-gaśniczych i szkoleniach (3 022,65 zł), wynagrodzenie dla kierowcy pojazdu 

pożarniczego, składki ZUS (10 316,23 zł), 

- badania psychologiczne i okresowe strażaków, szkolenia (692 zł), 
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- ubezpieczenia osobowe strażaków, ubezpieczenie pojazdów strażackich (1 458 zł), 

- utrzymanie bieżące strażnicy (energia elektryczna, woda, gaz, telefon, wywóz nieczystości 

(13 703,42 zł), 

- paliwo, olej napędowy, smary, płyny, części do pojazdów pożarniczych i sprzętu 

przeciwpożarowego, konserwacja gaśnic, badania techniczne pojazdów pożarniczych, 

materiały do bieżących remontów strażnicy (14 337,41 zł), 

- sprzęt p.poż., w tym nagrody dla uczestników Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej, Dnia Strażaka, powiatowych zawodów strażackich (3 844,35 zł). 

W ostatnich latach wyposażenie sprzętowe jednostki OSP Dęblin-Masów uległo 

wyraźnej poprawie. Obecnie jednostka jest dobrze przygotowana do prowadzenia akcji 

gaśniczych, do wspierania działań ratowniczych podczas wypadków drogowych, oświetlania i 

zabezpieczania terenów zagrożonych, usuwania lokalnych podtopień, usuwania skutków 

silnych wiatrów oraz likwidacji innych typowych zagrożeń.  
 

Wyposażenie OSP Dęblin-Masów (stan faktyczny stwierdzony podczas kontroli 

gotowości bojowej w dniu 22.12.2009 r.).  
 

Nazwa jednostki OSP KSRG Dęblin-Masów 

Rodzaj i typ pojazdu 
Jelcz 325     GCBA 

2,5/12 

Star 244       GBA 

2,5/16 

Rok produkcji 1988 1982 

Nr rejestracyjny LRY K253 LBX 5879 

Alarmowanie OSP 
System Selektywnego Wywoływania 

(Alarmowania) 

Radiostacje 

samochodowe 
GM 300 GM 360 

Radiostacje nasobne PO 40, GP 360 

Ogrzewanie garażu Tak 

Zestaw hydrauliczny LUKAS Kombi 

Pilarki do drewna STIHL STIHL 

Pilarki do stali i 

betonu 
- 

Drabiny D10W, Nasadkowa -3 przęsła 

Agregaty 2,2 kW; 5,6 kW 

Aparaty powietrzne 4 szt. 

Prądownice 

,,TURBO” 
2 szt. 

Zestaw MEDYCZNY PSP R1 

Sygnalizator 

bezruchu 
4 

Pachołki drogowe 6 

Sprzęt pomocniczy Linka ratownicza- 3 szt. 

Motopompy PO 5; PO 5 

Rok produkcji 1976; 1976 

Motopompy 

szlamowe 
PS EMP 305T 

Rok produkcji 2002 

Motopompy 

pływające 
Leda 

Rok produkcji 2001 
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UPS 12 Ubrania 
Koszarowe 24 

Skutery 13 

Gum. 

specjalne 
15 

Obuwie 

Gumowe 3 

Hełmy PH - 5 17 

W-25 - 

W-52 19 

Węże 

W-75 14 

Latarki halogenowe 4 

Kominiarki 14 

Rękawice specjalne 4 

Inny sprzęt Ubranie pszczelarskie – 2 szt. 

Łodzie 1 szt. + przyczepka podłodziowa + silnik 

zaburtowy 
 

 

KP PSP w Rykach w ub.r. przeprowadziła kurs (podstawowy) strażaków ratowników 

OSP. Każdy strażak OSP, który bierze udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych musi przejść 
106 godzinne szkolenie teoretyczne i praktyczne oraz zaliczyć egzamin końcowy. 

Ubiegłoroczne szkolenie zaliczyło łącznie 50 strażaków OSP, w tym 6 strażaków-ratowników  

z OSP Dęblin-Masów. Komenda przeprowadziła również kurs ratownictwa technicznego, 

którego głównym celem jest nabycie umiejętności przez strażaków ratowników OSP do 

prowadzenia czynności ratowniczych w czasie zdarzeń na drogach. Z jednostki OSP Dęblin-

Masów kurs zaliczyło 4 strażaków. Dwóch strażaków przeszło również pozytywnie 

recertyfikację uprawnień z ratownictwa medycznego. Sprawdzenie wiedzy strażaków w tym 

zakresie odbywa się co 3 lata. KP PSP w Rykach przeprowadziła również szkolenie 

doskonalące z obsługi i użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych (aparatów 

powietrznych). W szkoleniu, które było połączone z praktycznymi ćwiczeniami w specjalnej 

komorze dymowej, uczestniczyło 7 strażaków OSP Dęblin-Masów. 

W 2009 r. KP PSP w Rykach przeprowadziła ćwiczenia obiektowe w Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie. W ćwiczeniach połączonych z przeprowadzeniem 

przez personel szkoły próbnej ewakuacji, wzięły udział siły komendy oraz jednostki OSP 

KSRG Dęblin-Masów i Stężyca. Podczas ćwiczeń jednostki zapoznały się z obiektem oraz 

sprawdziły istniejące warunki prowadzenia działań ratowniczych (drogi dojazdowe, 

zaopatrzenie wodne, warunki ewakuacji, możliwość sprawienia sprzętu wysokościowego, 

współpraca z dyrekcją i personelem szkoły). Z uwagi niespełnienie przez obiekt wszystkich 

wymogów w zakresie warunków ewakuacji oraz przebywanie w nim osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się, jest to w naszej ocenie jeden z trudniejszych obiektów na terenie 

Dęblina do prowadzenia akcji ratowniczych. 

Na podstawie wniosków z przeprowadzonych w ub.r. ćwiczeń obiektowych oraz 

wyników inspekcji (kontroli) gotowości operacyjnej jednostki OSP Dęblin-Masów, w naszej 

ocenie, Zarząd OSP powinien w br. kłaść większy nacisk na systematyczne szkolenia 

doskonalące swoich strażaków, prowadzone w jednostce przez Naczelnika OSP. Konieczne 

jest również jak najszybsze dokończenie modernizacji strażnicy OSP, w celu zapewnienia 

jednostce odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia działalności statutowej oraz 

spełnienie przez obiekt wszystkich wymogów z zakresu bhp. W ub.r. dzięki środkom z 

budżetu miasta na zakup materiałów budowlanych oraz pracom wykonanym we własnym 

zakresie przez strażaków OSP, udało się wykończyć jedno pomieszczenie na piętrze 
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strażnicy. Pomieszczenie wykorzystywane jest obecnie na spotkania członków OSP i 

młodzieży, szkolenia oraz rekreację. 
Komenda Powiatowa PSP w Rykach podobnie jak w ubiegłych latach kontynuowała 

przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki pożarowej oraz edukacji mające na celu poprawę 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Większość tych działań była 

skierowana do dzieci i młodzieży szkolnej, w celu nauki bezpiecznych zachowań i sposobów 

postępowań podczas różnorodnych zagrożeń, z jakimi można się spotkać w życiu 

codziennym. Na terenie Dęblina działania te prowadzono przy ścisłej współpracy ze szkołami 

oraz Urzędem Miasta. W niektóre akcje aktywnie włączali się strażacy z OSP Dęblin-Masów.  

W ramach tych działań przeprowadzono pogadanki nt. bezpieczeństwa oraz uczestniczono 

jako obserwator w praktycznym sprawdzeniu warunków ewakuacji. Działania prowadzono  

w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, Miejskim Przedszkolu nr 3 oraz Internacie 

ul. 15 P.P.Wilków. Przeprowadzono również pokazy strażackie podczas festynu związanego z 

obchodami DNI DĘBLINA. KP PSP w Rykach była również współorganizatorem eliminacji 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej ph. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Celem 

organizowanego już od kilkunastu lat turnieju jest popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży 

szkolnej znajomości przepisów ppoż., zasad postępowania na wypadek pożaru, przybliżenie 

historii pożarnictwa oraz doskonalenie praktycznych umiejętności w zakresie ratownictwa i 

posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. W turnieju uczestniczyło 9 dęblińskich 

szkół. Warto podkreślić bardzo dobre wyniki w turnieju Karola Olszaka absolwenta Liceum 

Ogólnokształcącego w Dęblinie, który w eliminacjach powiatowych zajął 2 miejsce w 

kategorii szkół ponadgimnazjalnych. 

Komenda Powiatowa PSP w Rykach kontynuowała w ub.r. kontrole sieci 

wodociągowych przeznaczonych do zaopatrzenia w wodę do celów przeciwpożarowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, właściciel bądź zarządca sieci 

wodociągowej ma obowiązek przeprowadzić minimum raz w roku techniczny przegląd sieci. 

Kontrole prowadzone przez straż pożarną mają na celu sprawdzenie jak realizowany jest w 

praktyce ten obowiązek oraz dokonanie oceny sprawności i parametrów sieci (kompletność 
hydrantów, oznakowanie, dostępność dla jednostek straży pożarnej, zgodność parametrów 

hydrantów z wymogami). W 2009 r. w Dęblinie sprawdzono sieć hydrantową na osiedlu 15 

P.P.Wilków. W latach 2004-2009 skontrolowano na terenie Dęblina sieci wodociągowe ppoż. 
na osiedlach: Michalinów, Starówka, Rycice, Masów i Mierzwiączka oraz na ulicach: Rynek, 

Niepodległości, Kocka, Bobrowska i Partyzantów. 

 

Plany Komendy Powiatowej PSP w Rykach na rok 2010. 
Z najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji przez KP PSP Ryki w tym 

roku, należy wymienić: 
- poprawa przygotowania komendy do działań ratowniczych prowadzonych na wysokościach 

m.in. zakup nowego samochodu specjalistycznego podnośnik hydrauliczny o wysięgu do 23m 

(zakup będzie realizowany ze środków inwestycyjnych w ramach „Programu modernizacji 

Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu w latach 

2007 – 2011”, dotacji pochodzących z WFOŚiGW w Lublinie i Urzędu Marszałkowskiego  

w Lublinie - łącznie ok. 800 tys. zł oraz środków w wysokości 150 tys. zł przekazanych na 

ten cel przez samorządy z terenu naszego powiatu (samorząd z Dęblina planuje przekazać na 

ten cel 20 tys. zł; całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie około 950 tys. Zł). 

Komenda obecnie wykorzystuje w działaniach prowadzonych na wysokości 27 letni 

samochód SH-18, który jest znacznie wyeksploatowany  i przestarzały technicznie),  

- realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pt. „Poprawa systemu 

bezpieczeństwa chemiczno-ekologicznego na obszarze powiatów świdnickiego, puławskiego, 

ryckiego i łęczyńskiego”; umowa na realizację projektu została podpisana 31.12.ub.r.; projekt 
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obejmuje m.in. zakup na wyposażenie ryckiej komendy nowego ciężkiego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego z napędem terenowym z funkcją do ograniczania skażeń chemicznych  

i ekologicznych; pojazd będzie wyposażony w specjalistyczny sprzęt m.in. w zestaw 

hydraulicznych narzędzi ratowniczych, odkurzacz do separacji i przepompowywania cieczy, 

aparaty powietrzne, sprężarkę do uzupełniania powietrza w sprzęcie ochrony dróg 

oddechowych, sprzęt uszczelniający, ubrania ochronne i sprzęt wykrywczo-pomiarowy; koszt 

realizacji zadania wyniesie ok. 1 mln zł- w tym 85% środki UE i 15% środki własne (środki te 

zabezpiecza samorząd powiatowy), 

 - udział w pracach przygotowawczych związanych z organizacją i budową Systemu 

Powiadamiania Ratunkowego w województwie; planuje się, że nasz powiat będzie 

obsługiwany przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Puławach (przy założeniu 

funkcjonowania 8 CPR-ów w naszym województwie); rozważana jest również wersja 

utworzenia jednego CPR-u w województwie zlokalizowanego w Lublinie, 

- przeprowadzenie ćwiczeń zgrywających z udziałem sił PSP, jednostek OSP KSRG oraz 

służb ratowniczych powiatu (policja, służby medyczne, służby leśne) na terenie kompleksu 

leśnego w okolicach Zadybia Starego gm. Kłoczew oraz w NZOZ KLINIKA Szpital 

Powiatowy w Rykach, 

- kontrola wybranych obiektów użyteczności publicznej, obiektów magazynowych i zakładów 

przemysłowych, sieci wodociągowych ppoż.- zgodnie z opracowanym harmonogramem 

kontroli,  

 

 

IV. Zarządzanie kryzysowe i ochrona przeciwpowodziowa 
dla Miasta Dęblin w 2009 roku. 
 

1. Analiza zagrożeń. 
Zadania administracji rządowej i samorządowej dotyczące zarządzania kryzysowego 

oraz zasady powoływania wojewódzkich i gminnych zespołów zarządzania kryzysowego 

określa Ustawa z dnia 21 sierpnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 

ze zmianami). Zgodnie z cytowaną ustawą, system zarządzania kryzysowego tworzony jest na 

wypadek zagrożeń, wymagających podjęcia szczególnych działań w sytuacjach, które nie 

spełniają przesłanek wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych tj. wojennego, 

wyjątkowego lub klęski żywiołowej. 

Zadania związane z organizacją systemu zarządzania kryzysowego na terenie miasta 

uregulowane zostały zarządzeniem Burmistrza Miasta z dnia 19 września 2007 r. Powołany 

zarządzeniem „Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego”, w celu sprawnego przygotowania 

organizacji działań na zdarzenia kryzysowe, opracował i stale aktualizuje Gminny Plan 

Reagowania Kryzysowego. Plan ten ukierunkowany jest głównie na podstawowe 

przedsięwzięcia związanego z ochroną ludności oraz wspieraniem logistycznym działań 
reagowania kryzysowego. 

Ważnym zakresem działalności Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest 

problematyka przeciwpowodziowa. Urząd Miasta Dęblin posiada opracowany i uzgodniony z 

jednostkami organizacyjnymi/współdziałającymi, przewidywanymi do realizacji zadań w 

ramach prowadzonej akcji przeciwpowodziowej na terenie miasta „Plan operacyjny ochrony 

przed powodzią”. W ramach posiadanych planów opracowane są stosowne procedury 

postępowania dla Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, odnośnie postępowania w 

wypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego, jak również procedury postępowania służb 

ratowniczych podczas zagrożenia powodziowego oraz powodzi. Zespół wyposażony jest w 

sprzęt i materiały niezbędne do sprawnego kierowania i prowadzenia działań ratowniczych. 

Opracowane są wzory podstawowych dokumentów operacyjnych, meldunków  
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i raportów ( w formie informatycznej). Wytypowany został niezbędny sprzęt komputerowy, 

sprzęt łączności przewodowej i bezprzewodowej dla potrzeb rozwinięcia i kierowania akcją 
ratowniczą oraz utrzymania łączności z jednostkami organizacyjnymi uwzględnionymi w 

planie reagowania kryzysowego. 

Zagrożenie powodziowe jest postrzegane jako najbardziej prawdopodobne 

wystąpienie klęski żywiołowej na terenie miasta Dęblin. W związku z tym prowadzona jest 

stała aktualizacja „Planu ochrony przeciwpowodziowej”. Plan ten jest stale aktualizowany, 

sprawdzane są procedury, ustalenia w zakresie wzajemnego współdziałania między 

poszczególnymi służbami, inspekcjami, strażami zarówno na szczeblu miasta jak i powiatu. 

Na terenie miasta może zaistnieć zagrożenie powodziowe związane z nagłym i bardzo 

wysokim przyborem wód. Zagrożenie może powstać również na skutek gwałtownej odwilży - 

przy nagromadzonych dużych ilościach śniegu, długotrwałych opadach atmosferycznych  

w okresach wiosennych oraz w związku z powstałymi zatorami lodowymi na rzekach. 

W wyniku znacznego wezbrania wód rzek i przekroczenia stanów alarmowych mogą 
wystąpić następujące zagrożenia powodziowe: 

-  wystąpienie rzek z koryt i tym samym zalanie okolicznych terenów, 

- przelanie wód przez koronę wałów spowodowane wyższym poziomem fali powodziowej od 

obwałowań  i zalanie tym samym okolicznych terenów, 

- przerwanie wałów w miejscach ich osłabienia wskutek znacznego naporu wód fali 

powodziowej i zalanie tym samym okolicznych terenów, 

- przecieki i przesiąkania wałów spowodowane wystąpieniem długiej fali powodziowej  

i długotrwałym oddziaływaniem na obwałowania, 

- spiętrzenie i cofnięcie się wód dopływów, 

- awarii przepompowni na rz. Wieprz (Dęblin-Masów). 

 Na podstawie dotychczas występujących powodzi ocenia się, że potencjalnym 

zagrożeniem wystąpienia podtopień/zalaniem terenów jest około 500 ha terenu chronionego 

wałem rz. Wieprz (os. Masów), około 200 ha terenu chronionego wałem rz. Wisła oraz około 

300 ha terenów przyległych do rz. Irenka (os. Mierzwiączka). Na terenach zagrożonych 

potencjalnym wystąpieniem skutków powodzi zamieszkuje około 1100 osób. 

Zagrożenia powodziowe rz. Wisła - zagrożone zalewem bezpośrednim pozostają obiekty 

zlokalizowane przed wałem przeciwpowodziowym, tj. obiekty Miejskiego Domu Kultury 

przy moście drogowym na rz. Wisła. Zagrożone zalewem pośrednim, wodą o 

prawdopodobieństwie 1% są tereny/osiedla położone w bezpośredniej styczności z linią 
brzegową rz. Wisła, tj. osiedle 15 PP Wilków, Młynki, Staszica oraz obiekty położone w 

ciągu ulicy Podchorążych. Wszystkie te tereny zagrożone są strefą zalewu płytkiego (0,5 m). 

Strefy zalewu potencjalnego wodą o prawdopodobieństwie 5% pokrywają się praktycznie 

 z rzędną wody 1%. 

Zagrożenie powodziowe rz. Wieprz – zagrożone zalewem bezpośrednim są tereny 

niezabudowane położone w międzywalu. Strefa zalewu pośredniego wodą o 

prawdopodobieństwie 1% obejmuje swym zasięgiem osiedle Masów oraz ciąg zabudowań 

wzdłuż ulicy Spacerowej, Balonna i części ulicy Szpitalnej. Wszystkie te tereny zagrożone są 
strefą zalewu płytkiego (0,5 m). Strefy zalewu potencjalnego wodą o prawdopodobieństwie 

5% obejmuje głównie użytki i nieużytki rolne, położone w bezpośrednim sąsiedztwie wału 

przeciwpowodziowego. 

Powyższe dane przedstawiono na podstawie opracowanego „Studium dla potrzeb 

ochrony przeciwpowodziowej” dla m. Dęblin. 

Zagrożenie powodziowe rz. Irenka – zagrożone ze strony rzeki są głównie tereny  

i zabudowania położone w ciągu ulic Stawskiej i 1 Maja. Tereny te zagrożone są strefą 
zalewu bezpośredniego, głównie w skutek gwałtownej odwilży i niemożliwością skutecznego 

odprowadzenia wody do cieku rzeki Wieprz. 
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Zauważyć należy również, że przeprowadzona modernizacja przepompowni Dęblin-

Masów, w znacznym stopniu zwiększyła bezpieczeństwo mieszkańców miasta od 

ewentualnych zagrożeń związanych ze spiętrzeniem wód na rzece Wieprz, a w konsekwencji 

wzrostem zagrożenia powodziowego - dla znacznych obszarów miasta - ze strony rzeki 

Irenka. 

Przeprowadzona modernizacja koryta rz. Irenka przyniosła jednak również dodatkowe 

utrudnienia. Gwałtowny przybór rzeki, związany z nagłą odwilżą, może natrafić na  

niedrożność koryta Irenki oraz kanałów A (Rycice) i Z (Jagiellońska), związane głównie z ich 

zalodzeniem oraz zaśmiecanie koryta rzeki przez okolicznych mieszkańców, a nawet 

celowym zasypywanie istniejących przepustów oraz koryta kanału (szczególnie kanału A).  

W przypadku wystąpienia skrajnych sytuacji związanych z wystąpień wód rzek Wisły  

i Wieprza strefą zalewu pośredniego wodą 1%, niemożliwością odprowadzenia wód rzeki 

Irenka w wyniku spiętrzenia wody na rz. Wieprz oraz wystąpienia gwałtownej odwilży, strefa 

płytkiego podtopienia może objąć swym zasięgiem około 80% terenu miasta. 

Dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej opracowane zostało studium 

ochrony przeciwpowodziowej, ustalające granice zasięgu wód powodziowych  

o określonym prawdopodobieństwie występowania oraz kierunki ochrony przed powodzią. 
W ramach realizowanych zadań prowadzony jest stały monitoring stanu wód oraz 

infrastruktury przeciwpowodziowej. W związku z przechodzeniem fali powodziowej, w 

dniach 2 – 5 marca b.r., zgodnie z zarządzeniem Burmistrza, na terenie miasta zostało 

wprowadzone pogotowie przeciwpowodziowe. W dniach tych był monitorowany stan rzek 

przepływających przez teren miasta w systemie dyżurów całodobowych. 

Corocznie prowadzone są przeglądy okresowe oraz doraźne (związane z przejściem fali 

powodziowej) stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych oraz infrastruktury 

technicznej. W przeglądach uczestniczą przedstawiciele urzędu miasta, zgłaszając wnioski  

i uwagi dotyczące stanu technicznego obwałowań oraz budowli hydrotechnicznych. W 2009 

roku takie kontrole miały miejsce dwukrotnie: wiosenny - w dniach 12 - 13 maja oraz 

jesienny – w dniach 21-22 października. 

W dniu 10.02.2010 r. na terenie UM Dęblin odbyło się spotkanie, na którym 

omówiono zasady oraz możliwości użycia wojska w zwalczaniu skutków klęski żywiołowej. 

W spotkaniu uczestniczyli; Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie, 

przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Puławach, 1 batalionu drogowo 

mostowego w Dęblinie oraz władze samorządowe z terenu powiatu ryckiego. Na spotkaniu 

omówiono zasady współdziałania organów samorządowych z administracją wojskową,  
w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

powodziowych. 

Ocena stanu obwałowań – zabezpieczenie miasta Dęblin przed skutkami powodzi, które 

mogą wystąpić w rzekach Wiśle i Wieprzu związane jest ze stanem prawostronnych wałów 

przeciwpowodziowych od strony Wisły (wał „miejski” o długości 0,795 km od mostu 

drogowego na rzece Wieprz do mostu kolejowego) i od strony Wieprza (wał wsteczny  

o długości 4,027 km od mostu drogowego nad rzeką Wieprz do os. Masów). 

Wał przeciwpowodziowy rz. Wisła w przekroju poprzecznym ma kształt trapezu. 

Korona wału posiada średnią szerokość 3,0 m. Średnia wysokość wału około 4,0 m. Na 

koronie wału znajduje się droga o nieutwardzonej nawierzchni. W wielu miejscach droga jest 

zdeformowana. Korona wału na poboczach, w pasie środkowym oraz skarpy wału obsiane są 
trawą, w chwili obecnej silnie ukorzenioną, tworzącą warstwę zabezpieczającą przed 

niszczeniem od wód opadowych. W wielu miejscach, na odcinkach o długości (50 – 100 m) 

skarpy wału są rozryte przez zwierzęta. Głębokość rozryć dochodzi do 0,50 m. Stanowi to 

znaczne uszkodzenie wału poprzez zniszczenie warstwy darniowej oraz odsłonięcie korpusu 

ułatwiającego infiltrację wody. 
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Praktyczne na całej długości wału występują perforacje w części skarpowej  

i w korpusie, w postaci otworów wykonanych przez małe gryzonie, rzadziej większe nory po 

lisich gniazdach. 

Wał wsteczny rzeki Wieprz położony jest w odległości od 20–50 m do 200 m od 

aktualnego koryta rzeki. W międzywalu występują głównie łąki i pastwiska. Zawale to grunty 

wykorzystywane rolniczo. Jest to wał o trapezowym przekroju poprzecznym: korona  

o szerokości 3,0 m. Stan korpusu wału, skarp i otoczenia jest dobry. Od strony zawala, 

wzdłuż wału od km 0 + 283 do przepompowni w km 1 + 183 i dalej od przepompowni do km 

3 + 088 znajduje się półka przywałowa. Drogi przywałowej nie ma. 

Wał „miejski” odcinek o długości 0,795 km (od mostu drogowego nad rzeką Wieprz 

do mostu kolejowego w m. Dęblin) chroni teren zawala do nasypów drogowych (droga 

Dęblin – Puławy) i kolejowego. Wał i teren przyległy jest mocno zarośnięty krzakami  

i starym drzewostanem lasu łęgowego. Skarpa mocno uszkodzona przez wody, głównie 

opadowe, spłukujący materiał spulchniony korzeniami istniejącego drzewostanu. Teren 

trudnodostępny, niemający większego znaczenia w zabezpieczeniu przed powodzią miasta 

Dęblin. Ewentualne przelanie się wód powodziowych przez jego koronę lub przerwanie wału 

należy rozpatrywać w aspekcie wytrzymałości nasypów drogowego i kolejowego, jak również 
uszkodzenia przyczółków istniejących mostów.  

Z analizy stanu technicznego wałów, warunków geologicznych, hydrologicznych, 

hydrogeologicznych oraz obserwacji zachowania się wałów w okresie przechodzenia fal 

powodziowych o długim czasie trwania, pomimo, że nie zdarzyło się przerwanie wałów, 

zdecydowano się wykonać rozbudowę istniejących wałów oraz urządzeń z nimi związanych 

w sposób spełniający wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia  

20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle 

hydrotechniczne i ich usytuowanie zaliczane do II klasy ważności. Rozbudowa wału 

wstecznego rzeki Wieprz oraz wału „miejskiego” planowana jest na rok 2017. Rozbudowa 

wału rzeki Wisły od mostu drogowego w Dęblinie do wału poprzecznego w Stężycy, na 

odcinku 4,1 km planowana jest na 2012 rok. Terminy powyższe ujęte zostały w Koncepcji 

programowo przestrzennej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i budowa urządzeń 

przeciwpowodziowych doliny Stężyckiej (z uwzględnieniem prawostronnego wału wstecznego 

rz. Wieprz w Dęblinie)” 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym – w ramach zadań własnych – w Urzędzie 

Miasta Dęblin przygotowano i utrzymywany jest magazyn przeciwpowodziowy. Należy 

jednak zaznaczyć, że zgromadzone materiały pozwalają na skuteczne uruchomienie akcji 

przeciwpowodziowej, a nie jej przeprowadzenie. W przypadku wystąpienia zagrożeń 
wymagających uruchomienia i użycia znacznej ilości środków, przewidziane jest dokonanie 

zakupów niezbędnej ilości materiałów oraz wykorzystanie zgromadzonych środków 

materiałowych znajdujących się w magazynach wojewódzkich. Środki takie, zgodnie z 

zawartymi porozumieniami, będą dostarczone na potrzeby miasta w terminie do 24 godzin. 

 

2. Działania profilaktyczne i prewencyjne. 
W 2008 roku, na podstawie przepisu art. 19 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 26 kwietnia 

2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) oraz zgodnie  

z zaleceniami Starosty Ryckiego z dnia 18 lutego 2008 r. do gminnych planów reagowania 

kryzysowego, opracowany został „Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego”. Przy 

opracowaniu planu kierowano się przede wszystkim kryterium funkcjonalności, co oznacza, 

że plan powinien być maksymalnie użyteczny w sytuacji kryzysowej. Konstrukcja planu 

umożliwia osobie z niego korzystającej jak najszybsze dotarcie do informacji potrzebnych do 

rozpoczęcia wdrażania procedur niezbędnych do uruchomienia w przypadku wystąpienia 
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sytuacji kryzysowej. Wykaz oraz kształt ujętych w planie procedur umożliwia sprawne z nich 

korzystanie w sytuacji, gdy niezbędne jest szybkie i sprawne reagowanie kryzysowe.  

Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 2 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w „Gminnym 

Planie Reagowania Kryzysowego” ujęto charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich 

wystąpienia, rozumiane jako katalog zagrożeń wraz z określeniem prawdopodobieństwa ich 

wystąpienia na terenie miasta. Plan zawiera charakterystykę sił i środków oraz ocenę 
możliwości ich wykorzystania, rozumianą jako zwięzły opis zasobów, które mogą zostać 
wykorzystane w sytuacji kryzysowej. Dokonano analizy funkcjonowania struktury urzędu, jej 

skuteczności i możliwości wykorzystania w sytuacji kryzysowej wraz ze wskazaniem 

potencjalnych trudności i braków, które mogą skutkować problemami w realizacji 

określonych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. W planie uwzględniono 

przewidywane warianty działań w sytuacjach kryzysowych, które zostały powiązane z 

katalogiem zagrożeń i wykorzystane w tych kategoriach zagrożeń, gdzie wskazanie 

wariantów postępowania zostało uznane za celowe.  

Plan zawiera procedury reagowania kryzysowego określające zespół przedsięwzięć na 

wypadek sytuacji kryzysowych, w czasie stanów nadzwyczajnych i w czasie wojny. 

W planie zawarto następujące procedury i plany: 

• plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz działań związanych  

z zagrożeniami hydro-meteorologicznymi, 

• procedurę postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych, 

• procedurę postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych, 

• procedurę postępowania w czasie zagrożenia epidemicznego i epidemii, 

• procedurę postępowania w czasie zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia 

choroby zakaźnej zwierząt, 
• procedurę działania podczas stanu klęski żywiołowej, 

• procedury działania w stanie wyjątkowym i w stanie wojennym, 

• procedurę działania w nietypowych sytuacjach kryzysowych, 

• procedurę działania w przypadku zagrożenia w dostawach energii elektrycznej  

i gazu. 

Do wskazanych procedur reagowania kryzysowego, opracowane zostały standardowe 

procedury operacyjne, opisujące sposoby działania podmiotów realizujących zadania  

z zakresu zarządzania kryzysowego, rozumiane jako plany działania w sytuacjach 

kryzysowych poszczególnych służb, straży i inspekcji realizujących zadania z zakresu 

zarządzania kryzysowego, jak również procedury współdziałania jednostek zaangażowanych 

w realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. 

 Ponadto, w planie zawarto organizację łączności między podmiotami 

zaangażowanymi w reagowanie kryzysowe, wraz z określeniem środków łączności, 

wykorzystywanych systemów i wskazaniem ich dysponenta, bądź administratora systemu. 

Plan uwzględnia organizację systemu monitorowania zagrożeń, ostrzegania  

i alarmowania, rozumianego jako system powiązany funkcjonalnie z systemem wczesnego 

ostrzegania i systemem wykrywania i alarmowania. Określono zasady informowania ludności 

o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń, organizację ewakuacji z 

obszarów zagrożonych, organizację opieki społecznej i medycznej oraz organizację ochrony 

przed zagrożeniami biologicznymi i chemicznymi. 

Gminny plan został uzgodniony z kierownikami jednostek organizacyjnych 

planowanych do wykorzystania przy realizacji przedsięwzięć określonych w planie. Zawarto 

szereg porozumień z służbami, strażami i inspekcjami uczestniczącymi w procesie 

reagowania kryzysowego oraz z kierownikami jednostek organizacyjnych i jednostkami  

SZ RP. 
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W budżecie jednostki samorządu terytorialnego zostanie utworzona rezerwa celową na 

realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 
0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki 

inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Jest to 

znacząca zmiana w stosunku do obowiązującej obecnie, tj. 0,2 %. Powyższe uregulowanie ma 

zastosowanie po raz pierwszy do opracowania budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

na 2011 rok. 

Zgodnie z wprowadzonymi uregulowaniami, „Gminny Plan Reagowania Kryzysowego” 

podlega aktualizacji w sierpniu b.r., w trybie i układzie nadanym mu przepisami zawartymi  

w wprowadzonej nowelizacji. 


