Zarządzenie Nr . . / R B i Z K / 2 0 1 6
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia .r^.ll.Yuakj,,
2016 r.
w sprawie powołania zespołów do spraw opracowania, wdrożenia i aktualizacji
„Planu Bezpieczeństwa Wody w Słupsku"
Na podstawie art. 7 ust. l, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. póz. 446 oraz art. 19 ust. l i 2 pkt l, 5, 6 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2013 r. póz. 1166, z 2015 r. póz. 1485, z 2016 r. póz. 266)
zarządzani, co następuje:
§1-

1. W celu identyfikacji wszystkich zagrożeń bezpieczeństwa wody przeznaczonej do
wykorzystywania i spożycia przez mieszkańców Słupska oraz inne podmioty, oceny ich
ryzyka oraz podjęcia działań mających na celu ich minimalizacje, a także realizacji
patronatu Prezydenta Miasta Słupska przystępuje się do opracowania .,Planu
Bezpieczeństwa Wody w Słupsku", zwanego dalej „Planem".
2. Plan będzie obejmować swoim zakresem cały system zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
od obszaru zlewni ujęć wody, aż po instalacje wewnętrzne włącznie.

§2.
1. W celu opracowania, wdrożenia i aktualizacji Planu powołuję zespoły, zwane dalej
"Zespołami".
2. Zespoły są odpowiedzialne za opracowanie, wdrożenie i aktualizację Planu oraz będą pełnić
funkcję opiniodawczo - doradczą.
3. Skład poszczególnych Zespołów określa załącznik do niniejszego zarządzenia.
4. W zależności od rodzaju poszczególnych etapów w pracach Zespołów mogą uczestniczyć
także inne instytucje, osoby wskazane lub zaproszone przez przewodniczącego Zespołu.

§3.
Do zadań Zespołów w trakcie przygotowania i opracowania Planu Bezpieczeństwa Wody
należy w szczególności:
1) podjęcie działań planistycznych i organizacyjnych;
2) przeprowadzenie analizy i oceny zagrożeń występujących na obszarze miasta
niezbędnej do opracowania koncepcji działania systemów;
3) zebranie danych potrzebnych do opracowania Planu;
4) przekazywanie informacji podmiotom zaangażowanym w proces opracowania Planu;
5) opracowanie oraz wdrożenie i aktualizowanie Planu.
§4.

Miejscem pracy Zespołów są pomieszczenia Spółki "Wodociągi Słupsk" lub inne miejsce ustalone
przez przewodniczącego Zespołu.

§5.

1. Funkcję przewodniczącego każdego Zespołu będzie pełnił przedstawiciel Spóki "Wodociągi
Słupsk".
2. Kierownicy podmiotów wchodzących w skład Zespołów wyznaczą do udziału
w posiedzeniach swoich stałych przedstawicieli.

§6.
Realizację zadań zawartych w opracowywanym Planie polecam Prezesowi Zarządu Spółki
"Wodociągi Słupsk", przy współudziale służb, inspekcji i straży, komórek organizacyjnych Urzędu
Miejskiego w Słupsku oraz innych jednostek organizacyjnych miasta.
§7.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Samodzielnego Referatu
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Słupsku.

Bezpieczeństwa

§8.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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UZASADNIENIE
1. Wyjaśnienie potrzeb i celu wprowadzenia regulacji, zmiany.
Spółka „Wodociągi Słupsk" podjęła się współopracowania i wdrożenia prewencyjnego systemu
zarządzania bezpieczeństwem dostaw wody w Słupsku. W tym celu tworzy się Plan
Bezpieczeństwa Wody w Słupsku (PBW). PBW to plan zaproponowany przez Światową
Organizację Zdrowia. Ma na celu zapewnienie skutecznej kontroli systemu tak aby dostarczać
nieprzerwanie wodę odpowiedniej jakości i w odpowiedniej ilości. PBW obejmuje cały system
wód od źródła wody (rzeka, jezioro, zbiornik wód podziemnych), poprzez ujęcie, uzdatnianie, sieć
dystrybucji, sieć wewnętrzną aż do kranu konsumenta. Ma on objąć swym zakresem cały łańcuch
systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę tzn. od terenu zlewni ujęć wody po instalacje
wewnętrzne włącznie.
W celu opracowania, wdrożenia i późniejszej aktualizacji PBW niezbędne jest powołanie
wykwalifikowanych zespołów roboczych, w skład których wejdą osoby mające odpowiednią
wiedzę, doświadczenie i kompetencję.
Ze względu na to, że system zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZW) można podzielić na trzy
etapy (pierwszy - etap terenu zlewni, drugi - etap produkcji i dystrybucji wody oraz trzeci - etap
instalacji wewnętrznych), powołuje się trzy Zespoły robocze.
2.Wskazanie przewidywanych skutków finansowych.
Udział w pracach Zespołów jest nieodpłatny.

Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego

Załącznik
do Zarządzenia Nr. .^/RBiZK/ 2016
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia &A(..Wu£^.2
SKŁAD OSOBOWY ZESPOŁÓW
„PLANU BEZPIECZEŃSTWA WODY"
I.

Etap I - teren zlewni:

L.p.

Nazwa instytucji

1.

„Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.

2.

Samodzielnego Referatu
Miejskiego w Słupsku

3.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku

4.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

Bezpieczeństwa

i

Zarządzania

Kryzysowego

Urzędu

Zaproszone podmioty

1.

Starostwo Powiatowe w Słupsku, Wydział Środowiska i Rolnictwa
Urząd
•
•
•

Gminy Słupsk:
stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki ziemią,
stanowisko ds. ochrony środowiska,
stanowisko ds. gospodarki komunalnej.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku, Delegatura w Słupsku
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Nadzór Wodny Słupsk
Pomorski Ośrodek Doradztwa
w Słupsku

II.

Rolniczego w Gdańsku, Biuro Powiatowe ODR

Etap II - produkcja i dystrybucja wody:

L.p.

Nazwa instytucji

1.

„Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.

2.

Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miejskiego w Słupsku

3.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

4.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku

III.

L.p.

Etap III - instalacje wewnetrze:
Nazwa instytucji

1.

„Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.

2.

Samodzielnego Referat
Miejskiego w Słupsku

3.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku

4.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Słupsku

5.

Wydział Polityki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Słupsku

6.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku

Bezpieczeństwa

i

Zarządzania

Kryzysowego

Zaproszone podmioty
1.

Przedstawiciele spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych w Słupsku
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