
ZARZĄDZENIE Nr OrG.120.11.2022 

 

WÓJTA GMINY ZĘBOWICE - SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem na wypadek wystąpienia 

zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Zębowice 

 

 

Na podstawie art. 7 ust.1  pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2022.559) , art. 90 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1792 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 117/2021 Wojewody 

Opolskiego z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie sposobu dystrybucji preparatów ze stabilnym 

jodem na wypadek wystąpienia zdarzenie radiacyjnego na terenie województwa Opolskiego, 

zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

Zarządzenie określa organizację i sposób współdziałania w zakresie dystrybucji preparatów 

jodowych w formie tabletek na terenie gminy Zębowice w oparciu o „Plan dystrybucji 

preparatu stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu w gminie Zębowice” stanowiący 

niepublikowany załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Tabletki jodowe są przeznaczone do ratowania życia i zdrowia ludności w gminie 

Zębowice w przypadku wystąpienia zdarzenia radiacyjnego powodującego zagrożenie 

publiczne, którego skutkiem może być przekroczenie poziomów interwencyjnych. 

2. Grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach zawiera 

załącznik nr 2. 

3. Uruchomienie procedury dystrybucji i podania tabletek jodowych jest realizowane w 

ramach działań interwencyjnych po przekazaniu przez Prezesa Państwowej Agencji 

Atomistyki informacji, że w wyniku zdarzenia radiacyjnego może wystąpić 

przekroczenie poziomów interwencyjnych. 

4. Wprowadzenie działań interwencyjnych poprzez podanie preparatów ze stabilnym 

jodem w związku ze zdarzeniem radiacyjnym, którego zasięg skutków nie przekracza 



województwa opolskiego, zgodnie z art. 89 ust.1 Ustawy Prawo atomowe, następuje w 

drodze rozporządzenia wydanego przez Wojewodę Opolskiego. 

5. Transport z tymczasowego punktu przechowywania i wydawania tabletek jodowych z 

OUW do wyznaczonego punktu wydawania tabletek jodowych na terenie gminy 

Zębowice zabezpiecza Starosta Oleski. 

6. Koncepcję dystrybucji tabletek jodowych na terenie gminy Zębowice w związku ze 

zdarzeniem radiacyjnych określa załącznik nr. 3 niniejszego zarządzenia.  

 

§ 3 

Upoważniam Kierownika Referatu Do Spraw Obywatelskich Gminy Zębowice oraz 

pracownika do spraw obrony cywilnej do nanoszenia zmian i aktualizacji  w razie potrzeb, nie 

rzadziej niż raz w roku  do „Planu dystrybucji preparatu stabilnego Jodu w postaci tabletek 

jodku potasu w gminie Zębowice”  

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Zębowice  

                                                                                                /-/ Waldemar Czaja 


