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POŻARY PRZESTRZENNE
kompleksy leśne i torfowiska w powiązaniu z dość znacznym
ruchem turystycznym stanowią istotne zagrożenie pożarowe,
występuje możliwość powstania dużych pożarów przestrzennych.

Miejscowości i przysiółki na terenach
dolin, przez które przepływają
największe rzeki powiatu: Warta,
Wiercica, Pilica i Białka
gm. Janów – Ponik i Złoty Potok
gm. Kłomnice – Chmielarze, Garnek,
Karczewice, Skrzydlów, Zawada.
gm. Koniecpol – Koniecpol, Kuźnica
Grodziska, Kużnica Wąsowska,
Łysaków, Okołowice, Wąsosz.
gm. Konopiska – Łaziec, Wąsosz
gm. Kamienica Polska – Osiny,
Wanaty
gm. Kruszyna – Łęg, Kijów, Widzów
gm. Lelów – Biała Wielka, Kozyrka –
Konstantynów, Lelów, Staromieście,
Turzyn
gm. Mstów – Jaskrów, Kłobukowice,
Mstów
gm. Mykanów – tereny położone nad
rzeką Kocinka, m. Stary Kocin
gm. Poczesna – Borek, Korwinów,
Nowa Wieś, Poczesna, Słowik,
Zawodzie
gm. Przyrów – Knieja, Przyrów,
Smyków, Wiercica
gm. Starcza - Starcza, Własna
Kompleksy leśne - szczególnie na
obszarze Jury KrakowskoCzęstochowskiej,

ok. 8210
ok. 20
ok. 2100
ok. 1600
ok. 30
ok. 500
ok. 50
ok. 500
ok.980
ok. 200
ok. 1400

Możliwość wystąpienia epidemii i epizootii, plagi owadów.
Zniszczenie upraw, bezdomność.
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POWODZIE
(opadowe, roztopowe) - najczęściej występują powodzie roztopowe (w miesiącach
luty - marzec)
oraz powodzie opadowe (w miesiącach kwiecień i lipiec).

KATASTROFY NATURALNE – DZIAŁANIE SIŁ PRZYRODY

ok. 780
ok. 50
ok.
4 – 5 tys.

Zniszczenie lasów, upraw i
zabudowań, bezdomność
Zagrożone: Osiedle Leśne,
Błaszczyki, Malice, Ostrowy (m.
Blachownia) oraz m. Cisie
Zagrożone m.: Apolonka,
Bystrzanowice, Góry
Gorzkowskie, Huciska, Złoty
Potok

gm. Blachownia - kompleks leśny zachodnie tereny gminy

ok.
1 – 2 tys.

gm. Janów – kompleksy leśne w płn.wsch. część gminy

ok.20

gm. Kłomnice –obszary leśne
Jamrowizna, Przybyłów i Kuźnica oraz
torfowiska: Chmielarze, Garnek,
Zawada

ok. 2700

Zagrożone m.: Cegielnia,
Dąbczyna, Jamrowizna,
Przybyłów

ok. 150

Zagrożone m.: Michałów,
Teodorów , Aleksandrów oraz
budynki m. Koniecpol będące w
sąsiedztwie kompleksu leśnego

ok. 30

Zagrożone m.: Walaszczyki

ok.50

Zagrożone m.: Osiny, Rudnik
Wielki

gm. Koniecpol – kompleksy leśne we
wsch. części gminy
gm. Konopiska – kompleksy leśne w
płn. I płd. części gminy
gm. Kamienica Polska - obszary
leśne w płn. i płd. części gminy

60 %

30 %
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ANOMALIA POGODOWE
w związku z następującymi zmianami klimatu nasila się prawdopodobieństwo
wystąpienia kataklizmów pogodowych – odchylenia temperatury (susze, mrozy),
intensywne opady (deszcz, śnieg, grad), prędkości wiatru (burze, huragany,
trąby powietrzne – tornada).

Zagrożenie dla wszystkich gmin
powiatu częstochowskiego
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EPIDEMIE
(epizootia - wśród zwierząt, epifitia - wśród roślin)
- szybkie rozprzestrzenianie się ostrych chorób
zakaźnych i niezakaźnych. Epidemia może stać
się przyczyną klęski żywiołowej.

gm. Kruszyna – kompleks leśny w
płn. – wsch. części gminy
gm. Lelów – kompleksy leśne we
wsch. część gminy
gm. Mykanów – las na północy gminy
gm. Olsztyn – duże kompleksy leśne
w zach. i płn. części gminy
gm. Poczesna – kompleks leśny we
wschodniej części gminy
gm. Przyrów – kompleks leśny w
zachodniej części gminy

Zagrożenie dla wszystkich gmin
powiatu częstochowskiego
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-

-

ok. 70

Zagrożone m.: Gródek,
Bogumiłek
Zagrożone m.: Stary Broniszew

ok.100

Zagrożone m.: Odrzykoń

ok. 60

6

ok. 20

-

ok. 20

Zagrożone m.: Julianka, Osada
Stawki

Trudne do
określenia

Straty w uprawach i hodowlach,
brak wody. Możliwość
wystąpienia epidemii i epizootii.
Awarie sieci energet.,
wodociągowych,
ciepłowniczych, plagi,
uwolnienie substancji niebezp.
Zniszczenia drzewostanu,
budowli. Osuwisko gm.
Kłomnice

5%

Trudne do
określenia

Możliwość wystąpienia
pandemii. Trudności w
zabezpieczeniu logistycznym.

5%
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OSUWISKA
nagłe przemieszczenie się mas
ziemnych powierzchniowej
zwietrzeliny i mas skalnych podłoża

3

4

gm. Kłomnice – w rejonie m.
Karczewice - WGS 84;
sz. 50 53 04, dł. 19 25 05

Trudne do
określenia

5

Zatarasowanie biegu rzeki
Warta, lokalne podtopienia.

6

1%
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KATASTROFY KOMUNIKACYJNE
(drogowe, kolejowe, lotnicze) - postępująca cywilizacja, ciągła rozbudowa sieci komunikacyjnych
i różnorodność przewożonych ładunków potęgują zagrożenia powstania wypadków.

KATASTROFY TECHNICZNE
Zagrożenie przede wszystkim dla gmin
powiatu częstochowskiego przez które
przebiegają główne szlaki komunikacji
drogowej i kolejowej.
gm. Blachownia – droga krajowa
nr 46 Częstochowa – Opole , linia
kolejowa Częstochowa - Opole
gm. Janów – droga krajowa nr 46
Częstochowa – Kielce, linia kolejowa
Częstochowa - Kielce
gm. Kłomnice –droga krajowa nr 91
Częstochowa – Radomsko, linia
kolejowa Śląsk – Warszawa
gm. Koniecpol – trasy drogowe i
kolejowe przebiegające przez m.
Koniecpol.
gm. Kamienica Polska – droga
krajowa DK 1 Warszawa - Katowice
gm. Kruszyna - droga krajowa DK 1
Warszawa – Katowice i nr 91
Częstochowa - Radomsko
gm. Lelów – droga krajowa nr 46
Częstochowa - Kielce, linia kolejowa
CMK
gm. Mstów – droga powiatowa
nr 786 Częstochowa - Koniecpol
gm. Olsztyn – droga krajowa nr 46
Częstochowa – Kielce, linia kolejowa
Częstochowa - Kielce
gm. Poczesna - droga krajowa DK 1
Warszawa – Katowice, linia kolejowa
Śląsk – Warszawa
gm. Przyrów - , linia kolejowa
Częstochowa - Kielce
gm. Rędziny - droga krajowa DK 1
Warszawa – Katowice i nr 91
Częstochowa - Radomsko
Zagrożenie w miejscach położenia tych
obiektów.
gm. Blachownia - ZOZ Szpital im.
Rudolfa Weigla, Dom Pomocy
Społecznej, Ośrodek Sportu i
Rekreacji, obiekty szkolne.

Pożary paliwa i przewożonych
ładunków, duża ilość rannych.
Strefa zagrożenia po obu
stronach trasy – do 3 km
odcinek 5 km

Trudne do
określenia

odcinek:
dr. - 20 km
kol. – ok.2 km
odcinek:
dr. - ok.20 km
kol. –10 km
odcinek:
dr. - ok.8 km
kol. –ok.6 km
odcinek:
ok.6 km
odcinek:
dr. - ok.10 km
kol. – ok.6 km
odcinek:
dr. - ok.20 km
kol. – ok.5 km
odcinek:
dr. - ok.18 km
odcinek:
dr. - ok.10 km
kol.– ok.14 km
odcinek:
dr. - ok.12 km
kol.– ok.6 km
odcinek:
ok.4 km
odcinek:
dr. - ok.4 i 10 km
kol.– ok.5 km

10 %
10 %
30 %
5%
30 %
10 %
3%
3%
10 %
60 %
0,5 %
20 %

ok. 7500
ok. 1000

Pożary miejscowe, straty w
ludziach, panika

0,5 %
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KATASTROFY BUDOWLANE
gwałtowne niezamierzone zniszczenie obiektu lub jego części (w tym wysokie budynki, wiadukty, mosty,
estakady, obiekty skupiające jednorazowo duże grupy ludzi – np. teatry, stadiony)
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gm. Dąbrowa Zielona – obiekty
szkolne, most drogowy w
Raczkowicach i Świętej Annie
gm. Kamienica Polska - most
drogowy na rz. Warcie w m. Romanów,
obiekty szkolne.
gm. Kłomnice – Dom Dziecka w
Chorzenicach, wiadukt drogowy w
Kłomnicach, obiekty szkolne.
gm. Koniecpol – obiekty szkolne,
hotel „Gościniec” w Koniecpolu, mosty
drogowe i kolejowe na terenie gminy.
gm. Konopiska – obiekty szkolne,
gm. Kruszyna – obiekty szkolne,
hotel „Zajazd Kruszyna”
gm. Lelów – obiekty szkolne,
Specjalny Ośrodek SzkolnoWychowawczy w Bogumiłku, Dom
Pomocy Społecznej w Lelowie, mosty
drogowe i wiadukty kolejowe na terenie
gminy
gm. Mstów – obiekty szkolne, most
drogowy na rz. Warcie w Mstowie
gm. Mykanów – obiekty szkolne,
mosty drogowe i kolejowe na terenie
gminy.
gm. Olsztyn – obiekty szkolne, Dom
Pomocy Społecznej w Turowie.
gm. Poczesna – obiekty szkolne, Dom
Dziecka we Wrzosowej, Centra
handlowe „Auchan” i „Ley Lor” w Nowej
Wsi, mosty drogowe w Poczesnej i
most kolejowy w Korwinowie.
gm. Przyrów – obiekty szkolne, mosty
drogowe na rz. Wiercicy w m. Knieja,
Przyrów, Wiercica i Zalesice.
gm. Rędziny – obiekty szkolne,
wiadukt drogowy w Rudnikach,
Cementownia "Rudniki" oraz Zakłady
Chemiczne "Rudniki"

AWARIE URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
awaria sieci: energetycznych,
telekomunikacyjnych,
informatycznych, wodociągowych i innych.

1

Zagrożenie dla wszystkich gmin
powiatu częstochowskiego

4

5

6

Pożary miejscowe, straty w
ludziach, panika

0,5 %

Zniszczenie struktury
gospodarczej, panika,
niepokoje społeczne.

40 %

ok. 300
Trudne do
określenia
ok. 200
Trudne do
określenia
ok. 600
ok. 450

Trudne do
określenia

ok.1500
ok. 300

ok. 3000

Trudne do
określenia

Trudne do
określenia
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AWARIE CHEMICZNE
awarie instalacji przemysłowych czy też wypadki środków transportu
przewożących substancje niebezpieczne, rozszczelnienie rurociągów
przemysłowych.
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Zagrożenia dla gmin na terenie,
których znajdują się magazyny lub
zakłady posiadające TŚT
gm. Koniecpol – Koniecpolskie
Zakłady Płyt Pilśniowych
gm. Kłomnice – Przedsiębiorstwo
Farb Przemysłowych "PROCHEM"
gm. Poczesna – Fabryka Farb,
Lakierów i Kleju "STARKO" we
Wrzosowej
gm. Rędziny –Cementownia "Rudniki"
oraz Zakłady Chemiczne "Rudniki"
Gminy przez teren, których odbywa
się transport TST
Droga krajowa DK 1 - gminy:
Kruszyna, Mykanów, Poczesna,
Kamienica Polska
Droga krajowa nr 46 – gminy:
Blachownia, Olsztyn, Janów, Lelów
Droga powiatowa nr 904 - gminy:
Blachownia, Konopiska, Poczesna
Linia kolejowa 001 – gminy:
Poczesna, Rędziny, Kłomnice
Linia kolejowa 061 – gminy:
Blachownia, Olsztyn, Janów, Przyrów i
Koniecpol
Linia kolejowa 146 – gmina Mykanów
CMK – gmina Lelów (m. Nakło)

AWARIE I WYPADKI RADIACYJNE
wypadek w transporcie, wybuch „brudnej
bomby”, awaria technologiczna w elektrowni
jądrowej państw ościennych, znalezienie
substancji promieniotwórczej .
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Zagrożenie dla wszystkich gmin
powiatu częstochowskiego

4

5

6

Porażenia: śmiertelne, średnie,
lekkie i progowe
Strefa zagrożenia – do 3 km.

5%

Trudne do
określenia

Może nastąpić skażenie wody,
gleby lub powietrza.
Strefa zagrożenia – do 3 km

2%

Trudne do
określenia

uwolnienie do atmosfery
produktów radioaktywnych,

pow. 600
ok.200
ok.50
ok. 50
ok. 300

0,5 %
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KRYZYS SPOŁECZNY
destrukcyjne działania grup ludzi
(demonstracje, zamieszki,
strajki, blokady dróg)

AKTY TERRORU I INNE ZAGROŻENIA

Zagrożenie dla wszystkich gmin
powiatu częstochowskiego

Brak

Zagrożenie porządku
publicznego, zdrowia i życia
mieszkańców. Zakłócenie
ciągłości działania administracji
publicznej, utrudnienia w
transporcie i zaopatrzeniu.

30 %
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2

3

4

5
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TERRORYZM
podłożenie ładunku wybuchowego
(typ ABC), uprowadzenie środka
transportu, zajęcie obiektu i
przetrzymywanie zakładników

Zagrożenie przede wszystkim dla gmin
na terenie których znajdują się zakłady
przemysłowe i obiekty skupiające
znaczne ilości ludzi (centra handlowe,
obiektu kultu religijnego)

Trudne do
określenia

Znaczne zniszczenia, skażenie,
epidemie. Strefa zagrożenia –
0,5 – 3 km

1%
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UMYŚLNE SPOWODOWANIE ZAGROŻENIA
umyślne skażenia i zakażenia, umyślne
spowodowanie katastrofy technicznej, przesyłki
listowe zawierające niebezpieczne środki

Zagrożenie dla wszystkich gmin
powiatu częstochowskiego

Trudne do
określenia

Skażenia punktów czerpania
wody pitnej

0,5 %

