RODZAJE ZAGROŻEŃ MOGACYCH WYSTĄPIĆ
NA TERENIE POWIATU

Zagrożenia

mogą wystąpić w różnych postaciach i rozmiarach. Potencjalne zagrożenia

mogące wystąpić na terenie powiatu częstochowskiego to:
zagrożenia naturalne (klęski żywiołowe) – gwałtowne zjawiska atmosferyczne
katastrofy (awarie) techniczne
zagrożenia sanitarno - epidemiologiczne
terroryzm i bioterroryzm
inne zagrożenia

I. ZAGROŻENIA NATURALNE

Powodzie –

powodowane długotrwałymi, obfitymi opadami deszczu, roztopami wiosennymi

oraz aktami terroryzmu na wodne urządzenia techniczne.

REJON:
Układ cieków wodnych na terenie powiatu sprzyja okresowym powodziom i podtopieniom
miejscowym. Najczęściej występują powodzie roztopowe związane są z gwałtownym topnieniem pokrywy
śnieżnej (w miesiącach luty - marzec) oraz powodzie opadowe zależne są od intensywności opadów
deszczu i czasu jego trwania (w miesiącach kwiecień i lipiec).
Obszary zagrożenia powodziowego pokrywają się z terenami dolin, przez które przepływają
największe rzeki powiatu:

 dolina rzeki Warty
Obszar zalań i podtopień obejmuje zabudowania, grunty orne i łąki przyległe do rzeki
w miejscowościach:
- Osiny (gm. Kamienica Polska),
- Kol. Poczesna, Poczesna, Korwinów, Słowik (gm. Poczesna),
- Rajsko, Kłobukowice (gm, Mstów),
- Skrzydlów, Rzeki Wielkie, Rzeki Małe, Karczewice, Śliwaków, Zawada (gm. Kłomnice),
- Łęg i Kijów (gm. Kruszyna).
 dolina rzeki Pilicy
Obszar zalań i podtopień obejmuje zabudowania, grunty orne i łąki przyległe do rzeki
w
miejscowościach:
Łysaków,
Kuźnica
Wąsowska,
miasto
Koniecpol,
Radoszewnica
i Okołowice (gm. Koniecpol).
 dolina rzeki Wiercicy
Obszar zalań i podtopień obejmuje grunty orne i łąki przyległe do rzeki w obrębie
m. Wiercica (gm. Przyrów) oraz od m. Przyrów do m. Chmielarze (gm. Kłomnice).
 dolina Kanału Lodowego
Obszar zalań i podtopień obejmuje łąki przyległe do kanału od m. Praga do m. Kolonia Raczkowice
(gm. Dąbrowa Zielona).
 dolina rzeki Kocinki i Sękawicy
Obszar zalań i podtopień obejmuje zabudowania, grunty orne i łąki przyległe do rzeki
w miejscowościach: Czarny Las, Lubojna, Kuźnica Kiedrzyńska, Stary Kocin, Broniszew Stary
(gm. Mykanów).
 dolina rzeki Stradomka
Obszar zalań i podtopień obejmuje grunty orne i łąki przyległe do rzeki w miejscowościach
Blachownia i Łojki (gm. Blachownia).
 dolina rzeka Białki Lelowskiej
Obszar zalań i podtopień obejmuje grunty orne i łąki przyległe do rzeki od m. Biała Wielka
(gm. Lelów) do m. Aleksandrów (gm. Koniecpol).
SKUTKI:
●
●
●
●
●
●

straty w gospodarce rolno-hodowlanej i przemyśle spożywczym,
straty ludzi i zwierząt;
braki wody żywności i pasz;
uwolnienie substancji niebezpiecznych;
możliwość wystąpienia epidemii i plag;
zniszczenie infrastruktury komunalnej;

Pożary przestrzenne

-

spowodowane siłami natury oraz umyślne podpalenia lasów

i obiektów.

REJON:
Lasy leżące w granicach powiatu są administrowane przez nadleśnictwa: Złoty Potok (193,2 km²),
Herby (60,4 km²), GidIe (133,6 km²), Radomsko (15,5 km²) i Koniecpol (31,3 km²). Zostały one
zakwalifikowane do I kategorii zagrożenia pożarowego.
Do gmin o największym stopniu zalesienia (pow. 30%) należą gminy: Olsztyn, Janów, Blachownia,
Kruszyna, Koniecpol, Dąbrowa Zielona, Lelów.
Kompleksy leśne w powiązaniu z dość znacznym ruchem turystycznym, szczególnie na obszarze
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, stanowią istotne zagrożenie pożarowe i występuje w nich możliwość
powstania dużych pożarów przestrzennych. Przez tereny leśne przebiegają szlaki komunikacyjne (drogi
i koleje), które stanowią dodatkowe źródło zagrożenia.
Istotne zagrożenie pożarowe stwarzają magazyny paliw płynnych oraz stacje paliw posiadające
zbiorniki o pojemności 50 do 200 m3, a będące własnością CPN, PKN, innych koncernów naftowych oraz
osób prywatnych. Zagrożenie powoduje również rurociąg paliwowy (nadzorowany przez Przedsiębiorstwo
Eksploatacji Rurociągów w Płocku), zasilający składnicę paliw w Boronowie. Na obszarze powiatu
przebiega on przez teren gmin: Kruszyna, Mykanów, Blachownia, Konopiska.
SKUTKI:
straty w gospodarce leśnej i przemyśle drzewnym,
● ewentualne straty wśród ludzi i zwierząt;
● uwolnienie substancji niebezpiecznych;
● zniszczenie infrastruktury komunalnej;
●

Gwałtowne zjawiska atmosferyczne

– wichury (wiatry wiejące z prędkością

75 km/godz.), huragany / tornada (wiatry wiejące z prędkością powyżej 110 km/godz.). Występowanie
huraganów (silnych wiatrów) powodowane jest najczęściej szybko przemieszczającymi się aktywnymi
niżami. Najgroźniejszą formę przyjmują one w okresie: wiosennym i jesiennym.

REJON:
Wichury występują na terenie całego powiatu. Występowanie huraganów / tornad nasiliło się
w ostatnim czasie. Mają one charakter lokalny, w zależności od przebiegu frontów atmosferycznych.
SKUTKI:
duże straty w gospodarstwach domowych i uprawach rolnych;
straty ludzi i zwierząt;
● braki w dostawach wody, żywności i pasz;
● zniszczenie infrastruktury komunalnej;
● znaczne zniszczenia drzewostanu.
●
●

Mrozy i zamiecie śnieżne - wielkie opady śniegu, nagłe ataki mrozu, burze śnieżne –
mogą sparaliżować życie w wielu miejscowościach całego powiatu.

REJON:
Mogą wystąpić na terenie całego powiatu.
SKUTKI:
izolacja całych miejscowości lub gospodarstw domowych,
● awarie sieci wodociągowych, energetycznych i telekomunikacyjnych;
● odmrożenia, możliwość epidemii;
●

trudności w komunikacji – brak transportu kołowego, zasypane śniegiem drogi dojazdowe;
● trudności w zaopatrzeniu ludności w artykuły pierwszej potrzeby;
● zakłócenia w działalności wielu zakładów produkcyjnych i usługowych.
●

Gradobicia -

najczęstszą przyczyną występowania gradobicia jest powstanie chmur

gradowych na skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej w okresie
letnim.

REJON:
Mogą wystąpić na terenie całego powiatu.
SKUTKI:
duże straty w gospodarstwach domowych i uprawach rolnych;
● możliwe zniszczenia urządzeń napowietrznych i samochodów.
●

Upały i susze -

Upał – intensywne oddziaływanie promieni słonecznych na nas i nasze

otoczenie. Zjawisku temu towarzyszy wysoka temperatura powietrza, często przekraczająca 30 o C.
Susza – długotrwały okres z brakiem opadów atmosferycznych, głównie w okresie letnim.

REJON:
Mogą wystąpić na terenie całego powiatu.
SKUTKI:
przesuszenie gleby, zniszczenie upraw roślinnych, straty w hodowli;
zakłócenia w funkcjonowaniu ujęć wody i pracy sieci kanalizacyjnej;
wzrost zagrożenia pożarowego;
możliwość wystąpienia epidemii.

II. KATASTROFY TECHNICZNE

Skażenie promieniotwórcze - bezpośrednią przyczyną skażeń promieniotwórczych jest
uwolnienie do atmosfery produktów radioaktywnych, Zagrożenia o charakterze promieniotwórczym
(radiacyjne) występujące często, jako skażenia radiologiczne mogą zaistnieć w wypadku:
awarii w elektrowniach jądrowych (poza granicami kraju),
przewozu materiałów radioaktywnych,
aktów terrorystycznych,
użycia broni jądrowej w czasie wojny.

REJON:
W strefach tych może znaleźć się teren całego powiatu.
SKUTKI:
szkodliwe działanie na komórki ciała,
straty sanitarne wśród ludzi i zwierząt hodowlanych,
skażenie środowiska naturalnego; roślin, gleby i wody.

Skażenie chemiczne

– zagrożenie toksycznymi środkami przemysłowymi (TSP) może

nastąpić na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof w zakładach przemysłowych, które magazynują lub
wykorzystują TSP w procesach technologicznych.

REJON:
Na terenie powiatu nie występują zakłady przemysłowe zaliczone do grupy zwiększonego i dużego
ryzyka. Jednak znajdują się zakłady pracy wykorzystujące w procesach technologicznych TSP,
mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz środowiska w wypadku awarii.
Są to zakłady znajdujące się na terenie:
 miasta Koniecpol - Koniecpolskie Zakłady Płyt Pilśniowych:
woda amoniakalna, soda kaustyczna, octan butylu, octan etylu;
 gmina Rędziny - Zakłady Chemiczne "RUDNIKI" SA w Rudnikach
kwas siarkowy, wodorotlenek;
 gmina Poczesna - Fabryka Farb, Lakierów i Kleju "STARKO" we Wrzosowej
aceton, toluen, benzyna ekstrakcyjna, octan butylu, benzyna lakowa, lakiery ftalowe
karbamidowe;
 gminy Kłomnice - Przedsiębiorstwo Farb Przemysłowych "PROCHEM"
rozpuszczalniki, aceton, toluen, benzyna lakowa;
Zagrożenie powoduje również rurociąg paliwowy, zasilający składnicę paliw w Boronowie, na obszarze
powiatu przebiegający przez teren gmin: Kruszyna, Mykanów, Blachownia, Konopiska.
Istotne zagrożenie stwarzają też TSP przewożone cysternami samochodowymi i kolejowymi przez teren
powiatu. Największe obciążenie przewozem materiałów niebezpiecznych występuje na szlakach:
 drogowych: trasa DK-1 (Gdańsk - Cieszyn), droga Poczesna – Baryły – Konopiska –
Blachownia (nr 904), droga Częstochowa – Blachownia (nr 46), droga Częstochowa –
Szczekociny (nr 46);
 kolejowych: linie kolejowe na terenie powiatu przebiegające z Częstochowy w kierunku: Herby
Stare, Chorzew Siemkowice, Myszków, Koniecpol, Kłomnice.
SKUTKI:
zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz środowiska naturalnego,
straty sanitarne wśród ludzi, skażenie środowiska naturalnego; terenu, wody i powietrza,
paraliż komunikacyjny.

Katastrofy budowlane

– katastrofy budowlane najczęściej powodowane są wybuchami

gazu, nagromadzeniem śniegu, obsunięciem stropów lub nadwerężeniem ważnych elementów
konstrukcyjnych budynków (błędy konstrukcyjne), tąpnięciami oraz w wyniku aktu terroru.

REJON:
Na terenie powiatu obiektami zagrożonymi katastrofami budowlanymi mogą być bloki mieszkalne
i inne obiekty użyteczności publicznej.
SKUTKI:
zagruzowanie ulic, placów i ludzi,
zniszczenie infrastruktury energetycznej,
kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej,
straty sanitarne i bezzwrotne ludzi,
uwolnienie gazu i pożary,
trudności komunikacyjne.

Katastrofy komunikacyjne -

gazowniczej,

ciepłowniczej,

wodociągowej,

drogowe i kolejowe. Drogowe - postępująca motoryzacja,

ciągła rozbudowa sieci dróg i różnorodność przewożonych ładunków potęgują zagrożenia, które
towarzyszą katastrofom i wypadkom drogowym. Kolejowe - występują stosunkowo rzadko. Jednak
olbrzymia ilość przewożonych pasażerów oraz różnorodność niebezpiecznych ładunków (chemiczne,
toksyczne, łatwopalne i inne) zwiększają zagrożenie.

REJON:
Katastrofy komunikacyjne drogowe mogą wystąpić praktycznie w każdym rejonie, a kolejowe
wzdłuż głównych linii kolejowych. Najbardziej prawdopodobne miejsca kolizji drogowych mogących
mieć wpływ na powstanie zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi to skrzyżowania dróg na trasach:

 drogowe: trasa DK-1 (Gdańsk - Cieszyn), droga Częstochowa – Opole i droga Częstochowa –
Szczekociny (nr 46);
 kolejowe: linia kolejowa Katowice - Warszawa (001) i Wrocław – Kielce (061).
SKUTKI:
●
●
●
●
●
●

straty bezzwrotne ludzi oraz znaczna ilość poszkodowanych osób;
zniszczenie infrastruktury komunikacyjnej;
niedrożność ciągów komunikacyjnych;
zniszczenie infrastruktury telekomunikacyjnej;
możliwość wybuchu pożaru przestrzennego lasów;
ewentualne uwolnienie TSP - zagrożenie dla ludzi i środowiska.

III. ZAGROŻENIE SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE

Zagrożenie sanitarne - może wystąpić w wyniku różnorodnych sytuacji lub zdarzeń, które
mogą być zależne od celowej działalności człowieka, jak i w wyniku uszkodzenia instalacji sanitarnych,
nie stosowania prawidłowych technik składowania odpadów komunalnych, skażenie terenu i ujęć
wodnych w czasie powodzi.
REJON:
Teren całego powiatu, a w szczególności tereny zurbanizowane (miejscowości).
SKUTKI:
straty sanitarne ludzi i zwierząt;
● ryzyko zwiększenia zapadalności na choroby zakaźne.
●

Zagrożenie epidemiologiczne

–

masowe zachorowania ludzi (epidemie), zwierząt

(epizootie) i roślin (epifitozy). Na terenie powiatu zagrożenie epidemiologiczne może pochodzić
z następujących źródeł:
spożycie zakażonej żywności,
jako następstwo, między innymi, niekorzystnych warunków atmosferycznych,
poprzez kontakty z osobą zakażoną,
w sytuacji powodziowej, w wyniku wystąpienia rzek lub długotrwałych opadów atmosferycznych,
szczególnie w rejonach z dużą ilością szamb i indywidualnych ujęć wody,
na skutek ataku bioterrorystycznego.
REJON:
Teren całego powiatu, a w szczególności tereny o dużym zaludnieniu oraz w miejscach hodowli
zwierząt i upraw rolnych.
SKUTKI:
 epidemie:
wystąpienie nagłych, szybko szerzących się masowych zachorowań i zgonów,
brak skuteczności leczenia w rutynowej terapii występujących powszechnie chorób,
wzrost zachorowań na chorobę endemiczną, (endemia to utrzymywanie się danej choroby
zakaźnej, bądź nie zakaźnej na określonym terenie na tym samym poziomie),
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi,
straty sanitarne wśród ludzi.
 epizootie:
nagły wzrost nasilenia chorób zwierząt hodowlanych,
straty sanitarne wśród zwierząt,
straty w produkcji hodowlanej.

 epifitozy:
nagłe choroby roślin uprawnych,
straty w produkcji rolnej.

IV. ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNE

Terroryzm -

użycie siły lub przemocy w stosunku do osób lub własności, w celu

zastraszenia , przymuszenia do okupu. Terroryści często występują z pogróżkami , aby wywołać
strach w społeczeństwie i przekonać obywateli , że Rząd nie jest w stanie zapobiec aktom terroru.

REJON:
Tereny powiatu częstochowskiego również mogą być dotknięte tymi
w ograniczonej skali i polegającymi na:

działaniami, choć

realnej groźbie lub zdetonowaniu ładunków w miejscach publicznych jak: obiekty
komunikacyjne, obiekty handlowe, szkoły, szpitale, obiekty administracji lokalnej;
przekazaniu fałszywych informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego w obiekcie użyteczności
publicznej, w znacznym stopniu dezorganizującej pracę instytucji;
przesyłaniu korespondencji, paczek z ładunkami wybuchowymi;
destrukcyjnych działaniach w szczególnie wrażliwych miejscach publicznych (centra
miejscowości, skrzyżowania dróg, mosty, itp.);
SKUTKI:
zakłócenia w dostępie do tak ważnych podstawowych usług, jak: elektryczność, dostawy wody,
komunikacja, telekomunikacja i opieka medyczna;
uwolnienie niebezpiecznych substancji chemicznych oraz skażenia ludzi i środowiska
naturalnego;
straty sanitarne i bezzwrotne ludzi, bezdomność,
zniszczenie infrastruktury gospodarczej – uszkodzenia budynków, pożary.

Bioterroryzm

-

wykorzystanie czynników biologicznych w stosunku do osób bądź

organizmów żywych, poprzez uwolnienie środków niebezpiecznych w ilości toksycznej, przesyłanie
korespondencji, paczek z toksycznymi substancjami i zarazkami oraz wypuszczenie chorych (zarażonych)
zwierząt.

REJON:
Tereny powiatu częstochowskiego również mogą być dotknięte tymi
w ograniczonej skali.

działaniami, choć

SKUTKI:

●
●

skażenie ujęć wody oraz zatruciu wodociągów lub żywności wysoko toksycznymi substancjami
chemicznymi;
zachorowania wśród ludzi i zwierząt, będące wynikiem uwolnienia niebezpiecznych substancji
chemicznych oraz chorobotwórczych dla człowieka, zwierząt lub roślin mikroorganizmów /
wirusów / riketsji, bakterii, itp.;
skażenia ludzi i środowiska naturalnego;
straty sanitarne i bezzwrotne ludzi.

Inne zagrożenia

– oprócz wymienionych istnieją inne zagrożenia nie mieszczące się

w klasyfikacji zagrożeń naturalnych i technicznych, niezdefiniowane w chwili obecnej oraz
prawdopodobieństwo nasilenia się przestępstw o charakterze kryminalnym przeciwko życiu, zdrowiu
i mieniu.
REJON:
Teren powiatu częstochowskiego w ograniczonej skali.

SKUTKI:
 niewybuchy i niewypały:
niewłaściwe obchodzenie się ze znalezionymi przedmiotami pochodzenia wojskowego,
niewybuchem lub niewypałem może doprowadzić do wielu nieszczęść, a nawet do śmierci.

 zagrożenie bezpieczeństwa publicznego - przestępczość:
zbiorowe zakłócenia porządku publicznego;
częstsze przypadki użycia przez środowiska przestępcze broni palnej;
groźba wykorzystania przez przestępców także środków, przedmiotów i substancji
wywołujących skażenia (zakażenia) biologiczne i chemiczne;

 kradzieże i włamania:
coraz częstsze włamania do banków, zakładów produkcji specjalnej, magazynów oraz
hurtowni i dokonywanie kradzieży pieniędzy i towarów gotowych;
częstsze przypadki włamań do mieszkań i domów jednorodzinnych.

