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zagrożenia 
Charakterystyka zagrożenia Planowane działania 

1 

Zanieczysz-
czenie 
powietrza, 
niska 
emisja, 
smog 

Na terenie Gminy Godów w okresie zimowym (grzewczym) 
dochodzi do ponadnormatywnego zanieczyszczenia 
powietrza, głównie wskutek przekroczenia stężenia pyłu 
zawieszonego PM10 oraz PM 2,5 w powietrzu. Wrażliwe 
grupy ludności to osoby cierpiące z powodu przewlekłych 
chorób serca (niewydolność serca, choroba wieńcowa), 
przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, 
przewlekła choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży 
oraz małe dzieci. Główne powody zanieczyszczenia 
powietrza to: 
1) niska emisja, używanie w domach zwykłych kotłów 

węglowych, zasypowych, 
2) bliskość elektrowni w Detmarovicach oraz okręgu 

karwińsko – ostrawskiego (Republika Czeska), 
3) bliskość Górnośląskiego i Rybnickiego okręgu 

przemysłowego, 
4) spaliny samochodowe. 

Realizacja działań 
krótkoterminowych 
 
Informowanie 
mieszkańców 
o zagrożeniu 
 
Kontrole posesji pod 
kątem spalanych 
materiałów 
 
Ograniczanie niskiej 
emisji (PONE) 

2 
Zatrucia 
tlenkiem 
węgla (CO) 

Gromadzący się w pomieszczeniu tlenek węgla (czad) jest 
niewidocznym, pozbawionym zapachu gazem, lżejszym od 
powietrza. Przekroczenie dopuszczalnej dawki oznacza 
śmierć. Zatrucie tlenkiem węgla (popularnie nazywane 
zaczadzeniem) jest najczęściej spotykanym zatruciem 
gazowym i najczęstszą przyczyną zgonów w okresie 
grzewczym. Podstawowe przyczyny zagrożenia to 
pomieszczenia o niesprawnej wentylacji, brak dopływu 
świeżego powietrza do instalacji, wadliwe piece gazowe, 
węglowe, kominki, niedrożne przewody kominowe 

Informowanie 
mieszkańców 
o możliwym zagrożeniu 
 
Poradniki na stronie 
internetowej 
 
Kampania „Czujka na 
straży Twojego 
bezpieczeństwa” 

3 
Śnieżyce 
i gołoledź 

Długotrwałe śnieżyce i gołoledź mogą spowodować 
poważne zakłócenia w komunikacji drogowej i zwiększenie 
ilości osób poszkodowanych w ruchu samochodowym.  
 
Podstawowe zagrożenia pochodne to kolizje i wypadki 
drogowe, brak przejezdności. Zagrożenie dotyczy także 
pieszych – poślizgnięcia, złamania kończyn, inne urazy. 

Akcja zima 
 
Informowanie 
mieszkańców 
o możliwym zagrożeniu 
 
Informowanie 
o konieczności 
usuwania śniegu 
z chodników 

4 
Utrudnienia 
w ruchu 
drogowym 

Warunki pogodowe mogą być przyczyną nieprzejezdności 
dróg, mają także ogólny negatywny wpływ na stan jezdni. 
W wyniku mrozów i zmian pogodowych może nastąpić 
pękanie nawierzchni jezdni, tworzenie się dziur, wyrw itp. 
Wzrost poziomu tego zagrożenia stymulowany jest 
rozbudową sieci infrastruktury drogowej. 

Akcja zima 
 
Informowanie 
mieszkańców 
o możliwym zagrożeniu 
 
Działania Policji 
 
Działania PZD 

5 
Wychłodze-
nie 

Wychłodzenie jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna 
ciała spada poniżej 35°C (przy  25°C następuje śmierć). 
Powodem wychłodzenia organizmu może być silny wiatr 
w połączeniu z niską temperaturą powietrza (tylko nieco 
poniżej 0°C) – mają one taki sam skutek, jak stojące 
powietrze o temperaturze minus 20°C. 

Informowanie 
o zagrożeniu, poradniki 
 
Pisma kierowane do 
GOPS w zakresie 
wzmożonej pomocy 
osobom wymagającym 
szczególnej opieki 



6 Odmrożenie 

Odmrożenie jest skutkiem oddziaływania zimna. W wyniku 
odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia najbardziej 
narażonych odmrożeniem części ciała.  
 
Typowymi objawami tego urazu jest zaczerwienienie, utrata 
czucia oraz bladość palców rąk i nóg, nosa, małżowin 
usznych. 

Informowanie 
o zagrożeniu, poradniki  
 
Pisma kierowane do 
GOPS w zakresie 
wzmożonej pomocy 
osobom wymagającym 
szczególnej opieki 
i wsparcia 

7 
Dzikie 
lodowiska 

Zamarznięta tafla lodowa miejscowych akwenów i cieków 
wodnych jest bardzo niebezpieczna. Miejsca te są 
niestrzeżone, dlatego wchodzenie na taflę lodową, zarówno 
przez dzieci jak i dorosłych, jest bardzo niebezpieczne. Jak 
wynika ze statystyk każdego roku w Polsce dochodzi do 
tragedii spowodowanych załamaniem lodu pod ciężarem 
nieostrożnej osoby. 

Informowanie 
mieszkańców 
o możliwym zagrożeniu, 
poradniki  
 
Kontrole prowadzone 
przez Policję 

8 
Awarie sieci 
wodociąg. 

Awaria tego typu może oznaczać miejscowe podtopienia 
oraz przedostanie się do wody pitnej niebezpiecznych 
substancji. 
 
Awarie przede wszystkim wiążą się z czasowym deficytem 
wody u odbiorców. 

Informowanie 
o możliwym zagrożeniu 
 
Usuwanie awarii 
(zadanie PWiK - 
przedsiębiorstwa 
dostarczającego wodę  
na teren gminy) 

9 
Awarie sieci 
energet. 

W przypadku wystąpienia ekstremalnych warunków 
atmosferycznych może dojść do awarii napowietrznej sieci 
dystrybucyjnej energii (w szczególności w zakresie średnich 
i niskich napięć). Na skutek oblodzenia może dochodzić do 
uszkodzenia, przerwania przewodów, złamania słupów 
podtrzymujących linie.  
 
Sytuacja wiąże się z czasową przerwą w dostawach 
energii. Zagrożenie pochodne – zagrożenie dla osób 
użytkujących w  warunkach domowych specjalistyczne 
urządzenia medyczne. 

Informowanie 
mieszkańców 
o możliwym zagrożeniu 
 
Usuwanie przeszkód 
powstających na liniach 
prądu (zadanie 
przedsiębiorstwa 
dostarczającego energię 
elektryczną) 

10 

Zaleganie 
śniegu 
i lodu na 
dachach 

Zalegający śnieg i lód na dachu, szczególnie obiektu 
wielkopowierzchniowego, może spowodować przeciążenie 
konstrukcji, wskutek czego doprowadzić do katastrofy 
budowlanej, zawalenia się stropu, dachu. 
 
Obowiązek usuwania śniegu dotyczy zarówno śniegu 
zalegającego na dachach jak i usuwania sopli lodu 
z dachów zabudowań. 

Informowanie 
o możliwym zagrożeniu 
 
Pisemne apele do 
właścicieli i zarządców 
nieruchomości 
o usuwanie z dachów 
zalegającego śniegu 
 
Kontrole prowadzone 
przez Policję 

 
 


