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KOMENDA POWIATOWA 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 

W KŁOBUCKU 



Charakterystyka poszczególnych rodzajów zagrożenia w szczególności związanego z: 
rodzajem zabudowy - przeważa zabudowa luźna, wiejska typu zagrodowego. Niewielka ilość 
budynków mieszkalnych wielorodzinnych  (bloków) zlokalizowana jest w mieście Kłobucku 
(osiedle przy ul. Rómmla) oraz we Wręczycy Wielkiej i Pankach. Ponadto występują 
pojedyncze przypadki tego typu zabudowy w pozostałych miejscowościach (w szczególności 
w Krzepicach i Przystajni). Dominuje zabudowa murowana, z wyjątkiem trzech obiektów 
sakralnych drewnianych (Truskolasy, Czarna Wieś, Mokra) oraz nielicznych budynków 
mieszkalnych i gospodarczych pozostałych we wsiach na terenie powiatu. Budynki wysokie 
nie występują, obiekty średniowysokie zlokalizowane są na trenie miasta Kłobucka (m.in. 
szpital rejonowy, budynek ZUS), zdecydowana większość budynków  to budynki niskie. Na 
terenie powiatu znajdują się trzy obiekty szpitalne (Kłobuck, Krzepice, Parzymiechy), 
kilkanaście przychodni i ośrodków zdrowia, dwa obiekty hotelowe (Kule) oraz dom dziecka 
(Kłobuck). Gminne ośrodki kultury w Kłobucku (także kino), Krzepicach, Lipiu, Wręczycy 
Wielkiej, kilka domów towarowych i większych sklepów, jedna funkcjonująca dyskoteka a 
także przyszkolne sale gimnastyczne to największe budynki kategorii zagrożenia ludzi ZL I. 
W każdej gminie znajduje się od kilku do kilkunastu szkół (razem ok. 100 w powiecie), po 
kilka przedszkoli (w tym wiele jednooddziałowych), niewielkie budynki administracyjno-
biurowe (siedziby lokalnych władz, urzędy pocztowe, placówki bankowe) a także kilkanaście 
przychodni i ośrodków zdrowia. 



funkcjonowaniem zakładów przemysłowych - na terenie powiatu występuje jeden 
zakład Fam-Gaz w Kłobucku zaliczany do zakładów o zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Innym obiektem stwarzającym 
zagrożenie, szczególnie ważnym dla bezpieczeństwa i obronności państwa jest 
znajdujące się miejscowości Łobodno ujęcie wody Przedsiębiorstwa Wodociągów i 
Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. gdzie wykorzystywany jest do 
uzdatniania wody podchloryn sodu (1000 l). Największe ośrodki przemysłowe 
skupione są w mieście oraz gminie Kłobuck (Baza magazynowa – Centrum 
Logistyczne POLOmarket o powierzchni 36736 m2), jeden z większych zakładów 
przemysłowych Maskpol S.A. znajduje się w gminie Panki. Materiały 
niebezpieczne to głównie: gaz propan-butan, podchloryn sodu, amoniak, kwasy, 
alkohol etylowy, ftalany, toluen, żywica poliuretanowa, adypinian, podtlenek 
azotu. Rodzaje i ilości substancji niebezpiecznych znajdujących się w zakładach 
nie przekraczają wartości progowych, których znajdowanie się w zakładzie 
decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o 
dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki. 



infrastrukturą komunikacyjną i transportową - kolejowe ciągi komunikacyjne w 
obszarze powiatu kłobuckiego to linia Śląsk - Porty o długości 35 km oraz Herby - 
Kępno o długości 30 km, dwie drogi krajowe jednopasmowe oraz sieć dróg 
wojewódzkich, powiatowych i lokalnych. Przez gminę Kłobuck przebiega sieć 
gazowa obejmująca trzy miejscowości (Biała Górna, Biała Dolna i Kopiec). 
Transport drogowy i kolejowy materiałów niebezpiecznych oceniany jest na 
średnim poziomie (brak dróg wielopasmowych, ekspresowych i autostrad, 
zawieszenie transportu na jednej z dwóch linii kolejowych). Nie występuje parking 
na który mogą być usuwane pojazdy przewożące towary niebezpieczne. Teren 
powiatu przecina także rurociąg naftowy PERN (o średnicy 273 mm, bez zasuw na 
terenie powiatu) przebiegający przez gminy Kłobuck i Wręczyca Wielka. 



występowaniem na danym obszarze cieków i zbiorników wodnych lub budowli 
hydrotechnicznych - zagrożenie powodziowe występuje wzdłuż rzeki Liswarty  na 
terenie gmin: Krzepice, Popów, Miedźno, Lipie, Przystajń oraz rzek: Pankówka, 
Opatówka na terenie gmin: Opatów, Panki. Na tych obszarach nie wystąpi potrzeba 
masowej ewakuacji, natomiast zachodzi konieczność przemieszczenia ludności 
zagrożonej na tereny wyżej położone w obrębie poszczególnych gmin lub nawet 
sąsiednich ulic w danej miejscowości. W przypadku gmin: Opatów, Panki, Miedźno 
zagrożenie utrzymywało się będzie przez okres kilku dni natomiast w przypadku 
gmin: Popów, Lipie, Krzepice, Przystajń, zagrożenie może trwać przez kilka 
tygodni (jest to spowodowane powolnym spływem wód z dużego obszaru). Ze 
względu na specyfikę sytuacji hydrologicznej na obszarze powiatu (występowanie 
intensywnych opadów deszczu powodujących w krótkim okresie czasu wezbrania 
rzek i innych cieków wodnych) zachodzi konieczność ciągłego monitorowania 
sytuacji powodziowej, korzystając z danych i obserwacji Stacji Meteo w 
Częstochowie, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach i 
Warszawie, służby dyspozytorskiej zbiornika „Poraj”, służb dyżurnych i 
dyspozytorskich powiatowych służb, inspekcji i straży oraz osób funkcyjnych w 
poszczególnych urzędach gmin. W związku z tym, że na obszarze powiatu sytuację 
powodziową kształtują powodzie roztopowe i opadowe (charakteryzujące się 
gwałtownym przyborem i odpływem wód powierzchniowych) zachodzi potrzeba 
utrzymywania stałej gotowości do wydawania zasobów sprzętowych niezbędnych 
do prowadzenia akcji powodziowej.  



zagrożeniem  utonięciami ze względu na rozwój turystyki weekendowej dotyczy 
w szczególności zbiorników wodnych w Ostrowach, Kłobucku - Zakrzewie oraz  
przecinającej powiat rzeki Liswarta, nad którą zlokalizowane są ośrodki 
wypoczynkowe w gminach Miedźno i Popów  
występowaniem na danym terenie obszarów leśnych -                           
Nadleśnictwo Kłobuck - lasy nadleśnictwa należą do I kategorii zagrożenia 
pożarowego, łączna ich powierzchnia wynosi 20126,82 ha, w tym lasów 
niepaństwowych nadzorowanych przez nadleśnictwo 4240,92 ha. Ilość, 
dostępność oraz jakość źródeł zaopatrzenia wodnego w ostatnich latach nie 
ulega zmianie. Bardzo ważnym źródłem wody gaśniczej są hydranty na sieciach 
wodociągowych wiejskich w pobliżu kompleksów leśnych. Istniejące zbiorniki 
wody w Nowym Folwarku, Lipiu, Zajączkach, Zakrzewie oraz drogi dojazdowe 
do nich są oznakowane. Nadleśnictwo utrzymuje jedną bazę główną sprzętu w 
Kłobucku w tym samochód patrolowo-gaśniczy oraz dwie uzupełniające – 
Nowy Folwark i Kleśniska, w których znajduje się tylko sprzęt lekki (łopaty, 
tłumice, szpadle, motyki). Ilość i dostępność sprzętu ciężkiego jest zgodna z 
wymaganiami w tym zakresie. Obserwacja lasów Nadleśnictwa Kłobuck 
prowadzona jest z trzech wież betonowych w obrębie Kłobuck, leśnictwach 
Nowy Folwark i Pierzchno oraz w obrębie Parzymiechy, leśnictwo Wapiennik.  



Ilość i położenie wież obserwacyjnych zapewnia możliwość prowadzenia 
obserwacji całego obszaru leśnego. Obserwację lotniczą uruchamia Dyrekcja 
Regionalna w Katowicach w przypadku dużego zagrożenia pożarowego. Ilość i 
rodzaj utrzymywanych pasów przeciwpożarowych nie zmienia się w ostatnich 
latach, łączna długość utrzymywanych pasów z jedną bruzdą w powiecie 
kłobuckim wynosi 38 km. Sposób postępowania na wypadek powstania pożaru 
lasu” został zaktualizowany przez zespół pracownika nadleśnictwa i komendy 
powiatowej. „Sposób...” zawiera mapę przeglądową nadleśnictwa w skali 1: 50 
000. Prac gospodarczych w lesie z posługiwaniem się ogniem otwartym nie 
prowadzi się, w wyjątkowych przypadkach zgodę na te prace wydaje 
każdorazowo Nadleśniczy po wcześniejszym wyznaczeniu osoby 
odpowiedzialnej. Organizacja łączności – w oparciu o telefony stacjonarne i 
komórkowe oraz siedem radiotelefonów, w tym jeden w SKKP Kłobuck. Poziom 
realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ostatnich latach 
utrzymuje się na stałym poziomie, nadleśnictwo zaplanowało na ten rok 
wyremontowanie 50km dróg. Mineralizacja pasów przeciwpożarowych 
prowadzona jest w miesiącu kwietniu. Parkingi leśne w Grodzisku i Wręczycy 
Wielkiej oznakowane są zgodnie z wymaganiami tablicami z zakresu 
bezpieczeństwa pożarowego w lesie.  



Nadleśnictwo Herby - powierzchnia obszarów leśnych w powiecie kłobuckim 
należących do Nadleśnictwa Herby  wynosi 5362ha ,w tym lasy niepaństwowe 
zajmują 1117ha. Lasy nadleśnictwa należą do I kategorii zagrożenia pożarowego. 
Pasy przeciwpożarowe wykonywane są przez nadleśnictwo zgodnie z 
wymogami. Poszczególne kompleksy leśne są dostępne dzięki sieci dróg 
asfaltowych i gruntowych, zachodzi jednak potrzeba udrożnienia niektórych 
linii gospodarczych i oddziałowych oraz poprawa nawierzchni drogi publicznej 
przecinającej główny kompleks leśny w obrębie Panki prowadzącej z Kamińska 
do Kulejów. Nadleśnictwo utrzymuje bazę sprzętu przy siedzibie nadleśnictwa, 
która na swym wyposażeniu posiada zarówno sprzęt ciężki (samochód 
patrolowo-gaśniczy, dwa pługi, brona talerzowa, koparko – spycharka) jak i 
lekki oraz bazę sprzętu lekkiego w Leśnictwie Kuleje. Cały obszar leśny w 
powiecie kłobuckim objęty jest obserwacją, dzięki dostrzegalni usytuowanej w 
obrębie Panki, leśnictwo Łebki oddz. 118b oraz znajdującej się bezpośrednio przy 
granicy powiatu w gminie Blachownia, Leśnictwo Herby. Organizacja łączności 
jest zrealizowana w oparciu o telefony stacjonarne i komórkowe oraz 
radiotelefony, nadleśnictwo nie utrzymuje radiotelefonu  w siedzibie SKKP. 
Dozorowanie pożarzysk organizują leśniczowie zgodnie z podziałem 
administracyjnym. „Sposób postępowania na wypadek pożaru lasu” został 
zaktualizowany w całym zakresie przez zespół pracownika nadleśnictwa i 
komendy powiatowej. 



. „Sposób...” zawiera podstawowe informacje n/t podziału administracyjnego, 
charakterystyki pożarowej, wykazu sił i środków nadleśnictwa oraz jednostek 
straży (OSP), punktów czerpania wody, łączności. Prac gospodarczych w lesie z 
udziałem ognia otwartego nie prowadzi się, rozdrabnianie gałęzi odbywa się 
przy pomocy rębarki. Na terenie powiatu kłobuckiego w Nadleśnictwie Herby 
nie występują parkingi leśne.                                          
Ponadto w obszarze Powiatu Kłobuck leży 20 ha lasów niepaństwowych 
nadzorowanych przez Nadleśnictwo Olesno, województwo opolskie (poza 
obrębem dróg publicznych, przylegających do kompleksu leśnego Leśnictwa 
Sternalice.                                                                                                           
W roku 2013 Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach wykonał pasy 
przeciwpożarowe wzdłuż linii kolejowych nr 181 Herby Nowe –Krzepice oraz                  
Nr 131 Herby Nowe - Działoszyn biegnących przez teren powiatu kłobuckiego.  
inne zagrożenia specyficzne dla danego obszaru (np.: tereny podatne na 
osunięcia, tereny górnicze, obszary górskie lub nadmorskie, miejsca zgromadzeń 
ludzkich, itd.) – nie występują 



PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Stopień zagrożenia poszczególnych gmin utrzymuje się na porównywalnym 
poziomie - 7 gmin zostało zaklasyfikowanych do II stopnia zagrożenia, dwie 
(Kłobuck i Popów) do III stopnia zagrożenia. Kryterium (czynnikiem), które 
zdecydowało o wyższym stopniu zagrożenia  gminy Kłobuck jest występowanie 
na terenie gminy większej aniżeli w innych gminach liczby zakładów 
przemysłowych (w tym zakładu Fam-Gaz). W gminie Popów czynnikiem tym jest 
występowanie dwóch większych rzek i związanego z tym zagrożenia 
powodziowego i utonięciami. Stopień zagrożenia powiatu określono na poziomie 
ZIIP 
Rodzaj zagrożeń o najwyższym poziomie - w większości gmin jest to 
występowanie kompleksów leśnych o pow. przekraczającej 1 000 ha zaliczonych 
do I kategorii zagrożenia pożarowego lasów.  



Obiektem z punktu widzenia systemu ratowniczego wymagającym użycia dużej 
ilości sił i środków w przypadku powstania zagrożenia jest: w mieście Kłobuck  
zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej 
Fam-Gaz oraz Baza magazynowa – Centrum Logistyczne POLOmarket, 
natomiast w Krzepicach zakład produkcji pasz i karmy dla zwierząt Cargill 
(Polska) Sp. z o.o. Oddział Krzepice. Ponadto w obiektach szpitalnych, 
zamieszkania zbiorowego, dyskotece i innych kategorii ZL I i ZL II zagrożenia 
ludzi należy zwracać  uwagę na bezpieczeństwo szczególnie w aspekcie 
ewakuacji. 
  
Wnioski dot. poprawy stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych: 
• konsekwentne egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych dot. stanu 

zagrożenia życia ludzi w użytkowanych budynkach istniejących, 
• sprawowanie nadzoru nad obowiązkiem dotyczącym wykonania pasów 

przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych biegnących przez teren powiatu 
kłobuckiego, 

• sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem i konserwacją hydrantów 
zewnętrznych na sieciach wodociągowych 



Etapy włączania jednostek do ksrg 

Lp. Jednostka Gmina Nr decyzji Data włącz. Typ jedn. 

1 OSP KRZEPICE Krzepice 8/17/KSRG 15-03-1995 S3 

2 OSP ŁOBODNO Kłobuck 8/19/KSRG 15-03-1995 S1 

3 OSP PRZYSTAJŃ Przystajń 8/24/KSRG 15-03-1995 S3 

4 OSP TRUSKOLASY Wręczyca Wielka 8/29/KSRG 15-03-1995 S2 

5 OSP PANKI Panki 8/45/KSRG 01-07-1997 S3 

6 OSP OSTROWY Miedźno 8/46/KSRG 01-07-1997 S2 

7 OSP MOKRA Miedźno 8/47/KSRG 01-07-1997 S2 

8 OSP MIEDŹNO Miedźno 8/48/KSRG 01-07-1997 S3 

9 OSP GRODZISKO Wręczyca Wielka 8/49/KSRG 01-07-1997 S2 

10 OSP BIAŁA Kłobuck 8/50/KSRG 01-07-1997 S2 

11 OSP WILKOWIECKO Opatów XII/19/KSRG 10-06-2000 S2 

12 OSP KALEJ Wręczyca Wielka XII/20/KSRG 10-06-2000 S3 

13 OSP WALEŃCZÓW Opatów XII/55/KSRG 04-09-2001 S2 

14 OSP RĘBIELICE KRÓLEWSKIE Popów XII/56/KSRG 04-09-2001 S2 

15 OSP GÓRKI STANY Przystajń XII/57/KSRG 04-09-2001 S1 

16 OSP WRZOSY BRZEZINY Przystajń XII/58/KSRG 04-09-2001 S1 

17 OSP WRĘCZYCA WIELKA Wręczyca Wielka XII/59/KSRG 04-09-2001 S3 

18 OSP LIPIE Lipie XII/79/KSRG 04-09-2001 S2 

19 OSP CZARNA WIEŚ Wręczyca Wielka XII/146 KSRG 10-12-2013 S2 



Wykaz jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przewidzianych do realizacji zadań 
wynikających z podstawowego zakresu ratownictwa specjalistycznego na terenie powiatu. 

Nazwa jednostki  
Rodzaj 

jednostki 

    
rodzaj ratownictwa, który jednostka 

będzie realizować 

Włączona do KSRG 
[tak/nie] 

W obszarze 
dojazdu najbliższej 
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JRG Kłobuck JRG Tak nie dotyczy Tak Tak Tak Tak Tak 

OSP LIPIE 
OSP 

KSRG 
Tak Nie Tak Nie Tak Tak Tak 

OSP MIEDŹNO 
OSP 

KSRG 
Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak 

OSP PRZYSTAJŃ 
OSP 

KSRG 
Tak Nie Tak Tak Tak Nie Tak 

OSP PANKI 
OSP 

KSRG 
Tak Nie Nie Nie Nie Tak Nie 

OSP KRZEPICE 
OSP 

KSRG 
Tak Nie Tak Tak Nie Nie Tak 

OSP POPÓW OSP Nie Nie Tak Nie Nie Nie Tak 

OSP OSTROWY 
OSP 

KSRG 
Tak Nie Tak Nie Nie Nie Tak 

OSP 
PARZYMIECHY 

OSP Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak 

OSP 
WILKOWIECKO 

OSP 
KSRG 

Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak 

OSP BIAŁA 
OSP 

KSRG 
Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak 

OSP WRĘCZYCA 
WIELKA 

OSP 
KSRG 

Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak 

OSP CZARNA 
WIEŚ 

OSP Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak 

OSP 
TRUSKOLASY 

OSP 
KSRG 

Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak 

OSP WRZOSY 
BRZEZINY 

OSP 
KSRG 

Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak 



Wykaz i rodzaj jednostek OSP poza ksrg oraz pojazdów pożarniczych 

Lp
. 

Gmina 

Jednostek 
OSP poza 

ksrg 

Typ jednostki Rodzaj pojazdów 

S3 S2 S1 M ciężk
ie 

śred
nie 

lekkie inne 

1 Kłobuck 5   1 4     2 4   
2 Krzepice 6   2 4     5 4   
3 Lipie 11   0 9 2   5 4   
4 Miedźno 3   1 2   2   3   
5 Opatów 5   1 4   4 1 1 1 (SLKw) 
6 Panki 10   1 9     5 5 1 (SLRt) 

7 Popów 5 1 1 3   1 4 1 

2  
(GLBA–Rt, 

SLOn) 
8 Przystajń 7     7   1 5 1   

9 
Wręczyca 

Wielka 
14   2 11 1   12 5   

powiat kłobucki 66 1 10 53 3 8 39 28 4 



Wyposażenie jednostek OSP poza ksrg w sprzęt specjalistyczny  

motopompy do wody czystej    111 szt. (do grudnia 2012 – 4 mniej) 
motopompy szlamowa        22 szt. (od grudnia 2012 – 9 więcej) 
motopompy pływająca        18 szt. (od grudnia 2012 – 5 więcej) 
piły do drewna         53 szt. (od grudnia 2012 – 15 więcej) 
piły do betonu i stali         5 szt. (od grudnia 2012 – bez zmian) 
narzędzia hydrauliczne          5 kpl. (od grudnia 2012 – bez zmian) 
aparaty powietrzne nadciśnieniowe  11 szt. (w 6 jednostkach – bez zmian) 
agregaty prądotwórcze       26 szt. (od grudnia 2012 – 10 więcej) 
 
 



W „Założeniach do rozwoju sieci jednostek OSP w KSRG (2011 – 2015)  
z marca 2011r.  

proponuje się minimalny standard podstawowy w zakresie wyszkolenia dla 
jednostek OSP włączonych do KSRG w zakresie prowadzenia działań podczas 
gaszenia pożarów w tym pożarów wewnętrznych oraz ratownictwa 
technicznego, w tym podczas wypadków drogowych 
  
Szkolenie podstawowe ( szkol. Część. I  i  Część II lub szkolenie jednostopniowe 
zakończone ćwiczeniem w komorze dymowej) 12 strażaków , 
  
W tym. 
szkolenie dowódców  - 2 strażaków, 
szkolenie z zakresu ratownictwa technicznego – 4 strażaków, 
szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu – 3 strażaków, 
szkolenie z kwalifikowanej pierwszej pomocy – 6 strażaków, 
naczelników – 2 strażaków 



Interwencje za lata 2004-2013  



Interwencje w poszczególnych gminach 2012-2013 
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Wyjazdy jednostek OSP w KSRG 

    2012 
2013 

Jednostka Gmina P MZ AF ZR Razem P MZ AF Razem 

OSP BIAŁA Kłobuck 59 16 1 16 92 16 21 0 37 

OSP ŁOBODNO Kłobuck 12 2 0 0 14 17 14 1 32 

OSP KRZEPICE Krzepice 60 50 2 0 112 41 32 2 75 

OSP LIPIE Lipie 21 24 0 0 45 10 20 1 31 

OSP MIEDŹNO Miedźno 69 23 1 0 93 28 22 0 50 

OSP MOKRA Miedźno 15 0 1 0 16 5 5 0 10 

OSP OSTROWY Miedźno 56 9 1 0 66 27 12 0 39 

OSP WILKOWIECKO Opatów 11 3 0 0 14 9 11 0 20 

OSP WALEŃCZÓW Opatów 14 0 0 1 15 3 2 0 5 

OSP PANKI Panki 24 6 2 0 32 9 12 4 25 

OSP RĘBIELICE KRÓLEWSKIE Popów 39 2 2 0 43 24 9 0 33 

OSP PRZYSTAJŃ Przystajń 29 37 0 0 66 8 22 1 31 

OSP WRZOSY BRZEZINY Przystajń 8 4 0 0 12 9 4 0 13 

OSP GÓRKI STANY Przystajń 5 1 0 0 6 2 1 0 3 

OSP GRODZISKO Wręczyca Wielka 15 2 0 0 17 11 5 0 16 

OSP TRUSKOLASY Wręczyca Wielka 61 14 0 0 75 29 17 0 46 

OSP KALEJ Wręczyca Wielka 19 8 1 0 28 11 10 0 21 

OSP WRĘCZYCA WIELKA Wręczyca Wielka 35 66 2 5 108 18 36 0 54 

OSP CZARNA WIEŚ Wręczyca Wielka X X X X X 20 14 1 35 

Podsumowanie 552 267 13 22 854 297 269 10 576 



Przyczyny pożarów w rozbiciu na gminy 2013 

Przyczyny miejscowych zagrożeń w 2013 r. w rozbiciu na gminy 



Działalność kontrolno - rozpoznawcza 

W 2013r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku, 
realizując zadania kontrolno - rozpoznawcze przyjęte na ten rok, 
przeprowadziła ogółem 103 kontrole. W rozbiciu na rodzaj – tematykę 
przeprowadzanych czynności kontrolno – rozpoznawczych: 
• Podstawowych – 91 
• Oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym – 3 
• Sprawdzających - 9   
  
Kontrole objęły 149 obiektów, w tym: 
• 45 obiektów użyteczności publicznej w tym m.in.: 
• 19 szkół (podstawowych i średnich)  
• 13 żłobków lub przedszkoli 
• 7 domów towarowych i marketów; 
• 5 dyskotek i lokali gastronomicznych; 
• 1 szpital. 
• 1 obiekt zamieszkania zbiorowego 
• 36 obiektów wypoczynku dzieci i młodzieży 
• 50 obiektów produkcyjnych i magazynowych ; 
• 16 obiektów resortu leśnictwa; 
• 1 budynek mieszkalny wielorodzinny ; 



W wyniku czynności kontrolno - rozpoznawczych stwierdzono nieprawidłowości  
m.in. w: 
 
• 33 obiektach produkcyjnych i magazynowych; 
• 43 obiektach użyteczności publicznej; 
• 8 obiektach resortu leśnictwa; 
  
Najwięcej nieprawidłowości dotyczyło: 
 
• opracowania  i aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (29 
obiektów); 
• wyposażenia w podręczny sprzęt gaśniczy (17 obiektów); 
• stanu instalacji użytkowych (24 obiektów); 
• zaznajomienia z przepisami przeciwpożarowymi (17 obiektów); 
• instalacji wodociągowych przeciwpożarowych (24 obiektów); 
• stanu dróg ewakuacyjnych i oznakowania znakami bezpieczeństwa (10 
obiektów); 
• zaopatrzenia wodnego obiektów (7 obiektów); 



Na podstawie przeprowadzonych działań kontrolnych, w celu usunięcia 
stwierdzonych nieprawidłowości przez właścicieli, zarządzających i 
użytkowników obiektów lub terenów: 
• wydano 69 decyzji administracyjnych,  
• skierowano 3 sprawy do egzekucji z zastosowaniem środka egzekucyjnego; 
• skierowano 4 wystąpienia do innych instytucji i organów. 
  
Zajęto stanowisko w zakresie odbioru i rozpoczęcia użytkowania 3 obiektów 
wobec których stwierdzono zgodność wykonania z projektem oraz z 
przepisami ochrony p.poż.   



Wyniki inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP poza  KSRG w 2013 r. 

WAŻNIEJSZE UWAGI I ZALECENIA: 
Brak na wyposażeniu pojazdów dokumentacji operacyjnej zgodnej z rozporządzeniem o ksr-
g, mapy terenu działania (powiatu ) 
Braki w wyposażeniu w środki ochrony indywidualnej (pasy strażackie lub szelki 
bezpieczeństwa, kominiarki niepalne, rękawice specjalne)  
Brak przeszkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej. 
Brak przeglądu aparatów powietrznych bądź butli do aparatów. 
Brak normatywnego wyposażenia pojazdów pożarniczych w węże pożarnicze, piły do 
drewna oraz drabiny pożarnicze 
W wyniku inspekcji gotowości operacyjnej jednostek OSP włączonych do KSRG oraz 
jednostek OSP nie włączonych do KSRG poniższe jednostki otrzymały ocenę negatywną co 
skutkuje wycofaniem jednostek z podziału bojowego (Stanowisko Kierowania Komendanta 
Powiatowego nie będzie dysponować jednostek do działań) 

Kuźnica Stara – gmina Przystajń 
Dąbrowa – gmina Przystajń 
Nowa Wieś – gmina Kłobuck 
Lgota – gmina Kłobuck 
Kałmuki – gmina Panki 
Cyganka – gmina Panki 
Aleksandrów – gmina Panki 
Zbrojewsko – gmina Panki 
Kleśniska  – gmina Lipie 
Natolin  – gmina Lipie 

         Stanisławów  – gmina Lipie 



Zakupy z dotacji 2013 roku 

Lp. Jednostka w KSRG 

Liczba 
wyjazdó
w OSP w 

2012r. 

Kwota na wydatki 
bieżące 

Kwota dotacji na 
wydatki 

inwestycyjne 

przedmiot dotacji celowej - sprzęt 
RAZEM na 
jednostkę 

razem razem 
  
  

1 OSP KRZEPICE 112 9 402,00 zł     9 402,00 zł 

2 
OSP WRĘCZYCA 
WIELKA 

108 9 191,00 zł     
9 191,00 zł 

3 OSP MIEDŹNO 93 8 400,00 zł 14 000,00 zł zestaw narz. hydraul. 22 400,00 zł 

4 OSP BIAŁA 92 8 348,00 zł     8 348,00 zł 

5 OSP TRUSKOLASY 75 7 452,00 zł     7 452,00 zł 

6 OSP PRZYSTAJŃ 66 6 978,00 zł 20 000,00 zł doposażenie zestawu hydraul. 26 978,00 zł 

7 OSP OSTROWY 66 6 978,00 zł     6 978,00 zł 

8 OSP LIPIE 45 5 871,00 zł     5 871,00 zł 

9 
OSP RĘBIELICE 
KRÓL. 

43 5 766,00 zł 4 500,00 zł zestaw PSP-R1 
10 266,00 zł 

10 OSP PANKI 32 5 186,00 zł     5 186,00 zł 

11 OSP KALEJ 28 4 975,00 zł     4 975,00 zł 

12 OSP GRODZISKO 17 4 396,00 zł     4 396,00 zł 

13 OSP MOKRA 16 4 343,00 zł 12 500,00 zł 
aparaty powietrzne - 4 szt. 
zestaw PSP-R1 16 843,00 zł 

14 OSP WALEŃCZÓW 15 4 290,00 zł 8 000,00 zł aparaty powietrzne - 4 szt. 12 290,00 zł 

15 OSP ŁOBODNO 14 4 238,00 zł 2 500,00 zł pompa szlamowa 6 738,00 zł 

16 OSP WILKOWIECKO 14 4 238,00 zł 4 500,00 zł zestaw PSP-R1 8 738,00 zł 

17 
OSP WRZOSY 
BRZEZINY 

12 4 132,00 zł 15 000,00 zł 
aparaty powietrzne - 4 szt. 
zestaw PSP-R1 
pompa szlamowa 19 132,00 zł 

18 OSP GÓRKI STANY 6 3 816,00 zł 29 000,00 zł 

zestaw narz. hydraul. 
aparaty powietrzne - 4 szt. 
zestaw PSP-R1 
pompa szlamowa 32 816,00 zł 

Razem 854 108 000,00 zł 110 000,00 zł 
  218 000,00 

zł 



Z przeprowadzonej analizy pokrycia powiatu kłobuckiego (pod względem 80 % 
populacji oraz odpowiedniego czasu dojazdu) dla poszczególnych dziedzin 
ratownictwa wynika: 
  
W zakresie gaszenia pożarów w czasie dojazdu do 15 minut Jednostka 
Ratowniczo - Gaśnicza jest w stanie objąć zasięgiem obszar około 30% 
powierzchni powiatu. Biorąc pod uwagę zasięgi dojazdu istniejących Jednostek 
OSP włączonych do KSRG należy przyjąć, iż w celu zapewnienia całkowitego 
pokrycia powiatu zasadnym byłoby włączenie następujących jednostek OSP do 
Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego tj: OSP Popów lub Wąsosz gmina 
Panki, OSP Starokrzepice gmina Krzepice, OSP Parzymiechy gmina Lipie. 
Włączenie powyższych Jednostek OSP do systemu KSRG pozwoli na 
zabezpieczenie powiatu kłobuckiego w 100% biorąc pod uwagę dojazd w czasie 
15 minut.  



W zakresie ratownictwa specjalistycznego (poziom podstawowy) zgodnie z 
zasadami Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie 
organizacji ratownictwa specjalistycznego analizując zasięg (obszar do którego 
Straż Pożarna jest w stanie dojechać) do 25 minut zostały wyznaczone 
następujące jednostki do realizacji poszczególnych dziedzin ratownictwa w celu 
zapewnienia 80% pokrycia powierzchni i populacji powiatu kłobuckiego. 
  
- do ratownictwa wodnego wyznaczono następujące jednostki: OSP Lipie, OSP 
Przystajń, OSP Krzepice, OSP Popów (poza KSRG), OSP Ostrowy. Wyznaczone 
jednostki z terenu gmin gdzie występują lokalne powodzie i podtopienia. 
  
- do ratownictwa wysokościowego wyznaczono następujące jednostki: OSP 
Miedźno, OSP Przystajń, OSP Krzepice.  
  
- do ratownictwa chemiczno – ekologicznego wyznaczono następujące 
jednostki: OSP Lipie, OSP Miedźno, OSP Przystajń, OSP.  
  
- do działań poszukiwawczo – ratowniczych wyznaczono następujące jednostki: 
OSP Lipie, OSP Miedźno, OSP Panki. 



- do ratownictwa technicznego ze względu na zagrożenia występujące na 
terenie powiatu (linie kolejowe, drogi krajowe i wojewódzkie) przyjęto czas 
na dojazd do miejsca zdarzenia 20 minut w uwzględniając 80% pokrycie 
powierzchni i populacji powiatu kłobuckiego wyznaczono następujące jednostki: 
OSP Lipie, OSP Miedźno, OSP Przystajń, OSP Krzepice, OSP Popów (poza 
KSRG), OSP Ostrowy, OSP Parzymiechy (poza KSRG), OSP Wilkowiecko, OSP 
Biała, OSP Wręczyca Wielka, OSP Czarna Wieś, OSP Truskolasy, OSP Wrzosy 
Brzeziny. 
  
W związku z powyższym należy doposażyć Jednostki OSP wyznaczone do 
poszczególnych dziedzin ratownictwa specjalistycznego w sprzęt niezbędny do 
prowadzenia działań na poziomie podstawowym, określony w zasadach 
Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wyznaczone w analizie 
zabezpieczenia operacyjnego Jednostki i ich zasięgi dojazdu zakładają 100% 
dyspozycyjność tych jednostek co  w praktyce może się nie sprawdzić.  
  
Jednostki OSP realizujące ratownictwo techniczne powinny w możliwie 
najkrótszym czasie uzupełnić szkolenie z zakresu kwalifikowanej pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 




