
Katalog zagrożeń. Identyfikacja i opis potencjalnych zagrożeń na terenie gminy 

 

W poniższej tabeli przedstawiono oraz opisano katalog zagrożeń możliwych do wystąpienia na terenie 

Gminy Godów. Zagrożenia uporządkowano w kolejności alfabetycznej. 

 

Lp. Zagrożenie Opis, charakterystyka zagrożenia 

1 2 3 

1 
akty wandalizmu, 

zniszczenia 

Na terenie Gminy Godów co jakiś czas dochodzi aktów wandalizmu, które skutkują 

zniszczeniem zarówno mienia komunalnego, jak i prywatnego. Podstawowe 

odnotowane zdarzenia to uszkodzenie określonych przedmiotów w przestrzeni 

publicznej, kradzieże, wybicia szyb, włamania do obiektów.  

2 

awaria, uszkodzenie 

urządzeń 

telekomunikacyjnych 

Analizowane awarie mogą dotyczyć uszkodzeń fizycznych lub logicznych stacji 

telefonii komórkowej, przerwania sieci telefonicznych lub uszkodzeń światłowodów, 

co spowoduje dłuższe przerwy w łączności. W obecnych czasach, gdzie dominującą 

rolę odgrywa niezakłócony przepływ informacji, nawet krótkotrwałe przerwy 

w łączności mogą okazać się dotkliwe w skutkach. 

3 
awarie, rozszczelnienie 

sieci wodociągowych 

Awaria sieci wodociągowej wiąże się zasadniczo z dłuższą przerwą w dostawie 

wody pitnej do większej grupy mieszkańców zamieszkujących teren, na którym 

doszło do awarii. Awaria może również oznaczać miejscowe podtopienia oraz 

przedostanie się do wody pitnej niebezpiecznych substancji. Skażona woda może 

wywoływać wiele chorób, a w ekstremalnych przypadkach prowadzić do zgonów. 

Skażenie wody pitnej niebezpiecznymi bakteriami lub substancjami chemicznymi 

wymusza wstrzymanie jej dostaw i prowadzi do deficytu wody na obszarze 

dotkniętym kryzysem. 

4 

awarie, uszkodzenia 

instalacji i sieci 

energetycznych 

Źródłem zagrożenia jest najczęściej natura, jak silna wichura skutkująca łamaniem 

i przewracaniem drzew, które bezpośrednio uszkadzają słupy i naziemne przewody 

elektryczne oraz oblodzenie, które bezpośrednio uszkadza przewody średniego 

i niskiego napięcia. Uszkodzenie sieci energetycznej może być również celem grup 

terrorystycznych. Zerwanie przewodów grozi bezpośrednim porażeniem prądem 

elektrycznym, a wskazane zdarzenia skutkują przede wszystkim długimi przerwami 

w dostawach energii elektrycznej do mieszkańców. Do osób najbardziej wrażliwych 

na przerwy w dostawach prądu zalicza się osoby chore, użytkujące w warunkach 

domowych specjalistyczny sprzęt medyczny (respiratory, koncentratory tlenu, ssaki 

medyczne). Osoby te uzależnione są od sprzętu podtrzymującego ich funkcje 

życiowe, zatem ciągłość dostaw energii ma dla nich bardzo duże znaczenie. 

5 
awarie, uszkodzenia linii 

przesyłowych gazu 

Zagrożenie związane jest z rozszczelnieniem przewodów i wydobywaniem się lub 

ulatnianiem gazu. Sytuacja może skutkować przedostawaniem substancji 

toksycznych do wód, gleb oraz powietrza. W krytycznych sytuacjach może dojść do 

wybuchu i zniszczenia całych instalacji, uszkodzenia budynków itd. Ulatnianie się 

gazu w pomieszczeniach zamkniętych i nie wietrzonych grozi wzrostem stężenia 

gazów w powietrzu i eksplozją oraz zatruciami. 



6 
awarie, uszkodzenia 

sieci kanalizacyjnych 

Kolektory ściekowe podczas eksploatacji ulegają uszkodzeniom związanym głównie 

ze starzeniem się materiału, z jakiego są wykonane, błędami montażowymi, 

nieszczelnością połączeń, a także nadmiernym (w stosunku do założeń 

projektowych) statycznym lub dynamicznym obciążeniem gruntu nad przewodem. 

Część uszkodzeń powstaje już na etapie budowy kanalizacji, co jest związane 

z niewłaściwym składowaniem, transportem i układaniem przewodów w wykopie. 

Wszystkie uszkodzenia przewodów kanalizacyjnych można podzielić na sześć grup: 

nieszczelności, przeszkody przy przepływie, uszkodzenia korozyjne wewnątrz 

kanału, ścieralność ścian, odchylenia położenia, odkształcenia oraz uszkodzenia 

mechaniczne. Niektóre z uszkodzeń kanałów, głównie nieszczelności, odchylenia 

położenia oraz uszkodzenia mechaniczne mogą wywoływać infiltrację wód 

gruntowych do wnętrza kanału lub niebezpieczną eksfiltrację ścieków do gruntu. 

W obydwu przypadkach następuje osłabienie gruntu wokół kanału oraz 

powstawanie pustych przestrzeni, które z czasem mogą prowadzić do groźnych 

katastrof. 

7 
burze, wyładowania 

atmosferyczne 

Burze są jednymi z najniebezpieczniejszych zjawisk atmosferycznych w przyrodzie. 

Najczęstszą przyczyną występowania burz jest powstanie chmur burzowych na 

skutek silnych, pionowych ruchów powietrza. Zjawisko to ma miejsce najczęściej 

w okresie letnim. Burzy często towarzyszą wyładowania atmosferyczne, ulewy, 

gradobicia i wichury. Zagrożenia tego typu mogą powodować duże straty materialne 

i uciążliwość dla ludności zamieszkałej w rejonie wystąpienia zagrożenia. 

W przypadku wystąpienia wyładowań należy liczyć się z pożarami powstałymi 

wskutek uderzenia pioruna, uszkodzeniami linii energetycznych i stacji trafo. 

8 chemiczne zagrożenie 

Potencjalnym źródłem skażeń chemicznych terenu gminy mogą być wypadki 

drogowe z udziałem autocystern. Zagrożenia te wynikają z natężenia transportu 

wzdłuż autostrady A-1. Potencjalne wypadki jednostek przewożących materiały 

niebezpieczne grożą przedostaniem się mediów niebezpiecznych do środowiska, co 

zagraża skażeniem gruntów, wód podziemnych i powierzchniowych, powietrza. 

Innym źródłem potencjalnego skażenia chemicznego gminy mogą być katastrofy 

w obiektach przemysłowych. Wskazane awarie i katastrofy wiążą się zazwyczaj 

z pożarami i wybuchami oraz uwolnieniami do otoczenia substancji 

niebezpiecznych. Te występując w postaci gazów i par mogą być przenoszone 

przez wiatr na znaczne odległości, stanowiąc poważne zagrożenie dla ludzi i 

środowiska. Zagrożenie tego typu generuje pobliska przygraniczna 

elektrociepłownia w Detmarovicach (Czechy). 

9 

cyberterroryzm, 

zagrożenia 

w cyberprzestrzeni 

Na zagrożenie narażone są podmioty administracji samorządowej, a także każdy 

mieszkaniec gminy będący użytkownikiem sprzętu komputerowego podłączonego 

do sieci Internet. Zasadniczym źródłem zagrożenia jest człowiek. Do podstawowych 

zagrożeń w cyberprzestrzeni należą: ataki z użyciem szkodliwego oprogramowania 

(wirusy, robaki itp.), kradzieże tożsamości, kradzieże (wyłudzenia) pieniędzy, 

modyfikacje bądź niszczenie danych, blokowanie dostępu do usług, spam, ataki 

socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzanie poufnych informacji przez 

podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję). 



10 

dzikie kąpieliska, 

miejsca niebezpieczne 

na terenach wodnych 

Rzeki Olza i Piotrówka oraz występujące na terenie gminy stawy i dzikie zbiorniki 

wodne stwarzają w okresie letnim okazję do organizacji wypoczynku osób, 

w szczególności dzieci. Miejsca te stwarzają jednak zagrożenie, gdyż nie są 

strzeżone ani sprawdzone pod kątem bezpieczeństwa. 

11 dzikie lodowiska 

Dzikie lodowiska to zamarznięta tafla lodowa dzikich lub hodowlanych akwenów 

oraz cieków wodnych. Miejsca te są również 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. 

12 dzikie wysypiska śmieci 

Lasy, tereny zalesione oraz rzeki na terenie gminy stanowią nadal miejsce 

nielegalnego wysypywania śmieci przez nieuczciwych mieszkańców oraz osób 

zamieszkałych poza granicami gminy. Stanowi to zagrożenie ekologiczne 

(sanitarne) i jest niebezpieczne dla środowiska naturalnego, w szczególności 

negatywnie wpływa na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. 

13 
epidemie, zagrożenie 

biologiczne 

Podstawowym źródłem zagrożeń epidemiologicznych jest natura (bakterie, wirusy, 

inne drobnoustroje). Epidemia to masowe szerzenie się określonej choroby, 

zwłaszcza zakaźnej, w zbiorowisku ludzkim w określonym czasie na obszarze, na 

którym choroba o tym samym nasileniu w poprzednich latach nie występowała. 

Masowe szerzenie się choroby zakaźnej wśród zwierząt nazywa się epizootią. 

Wystąpienie choć jednego przypadku groźnej choroby zakaźnej może sugerować 

początek epidemii. Szerzeniu się chorób zakaźnych sprzyjają przenosiciele 

drobnoustrojów (muchy, karaluchy, pchły, gryzonie). Do zakażenia może dojść 

również przez kontakty ludzi chorych ze zdrowymi. Źródłem zagrożeń 

epidemiologicznych może być także celowe działanie człowieka (np. grup 

bioterrorystycznych). Mianem zagrożenia biologicznego określa się organizmy lub 

substancje pochodzenia organicznego, które stanowią zagrożenie dla zdrowia 

człowieka. Mogą to być odpady medyczne, np. mikroorganizmy, wirusy lub toksyny 

pochodzenia biologicznego. 

14 
epizootie, ptasia grypa, 

inne choroby zwierzęce 

Źródłem chorób zwierząt jest natura. Choroby zakaźne zwierząt to choroby 

infekcyjne, będące następstwem zakażenia ustroju czynnikiem zakaźnym i złamania 

sił odpornościowych organizmu (lub w odwrotnej kolejności) lub obecności 

w organizmie bioaktywnych toksyn (jadów) drobnoustrojów. Przyczyną chorób 

zakaźnych zwierząt mogą być następujące czynniki etiologiczne: wirusy, priony, 

bakterie, grzyby. Epizootia (pomór, zaraza) to występowanie zachorowań na jedną 

z chorób zakaźnych, wśród zwierząt domowych lub dzikich na danym terenie, 

w zdecydowanie większej liczbie niż w poprzednich latach rejestracji danych. Ptasia 

grypa to choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków. Występuje na całym 

świecie i wszystkie gatunki ptaków są podatne na zarażenie się wirusem, choć 

niektóre gatunki są bardziej odporne od innych. Objawy choroby u ptaków to: brak 

apetytu, osłabienie, stroszenie piór i gorączka, obrzękłe grzebienie i korale, 

trudności z oddychaniem, biegunka, opieranie dziobów o ziemię. Rzadko przenosi 

się na ludzi. Objawy choroby u ludzi to gorączka, kaszel, ból gardła oraz obolałe 

mięśnie. 



15 gradobicia 

Grad to opad atmosferyczny w postaci bryłek lodu (nazywanych gradzinami lub 

gradowinami) o średnicy powyżej 5 mm. Opad gradu następuje zwykle w ciepłej 

porze roku z mocno rozbudowanych chmur typu cumulonimbus i bywa połączony 

z silnym opadem deszczu. Obfity grad ze szczególnie dużymi gradzinami może 

spowodować znaczące straty, w szczególności w mieniu prywatnym i w rolnictwie. 

16 
informacja o podłożeniu 

ładunku wybuchowego 

Informacja o podłożeniu bomby w czasie przed jej eksplozją to tzw. „incydent 

bombowy”. Potencjalna groźba to możliwa eksplozja materiału wybuchowego 

w obiekcie. Informacji takiej nie wolno lekceważyć, dlatego najważniejsza jest 

natychmiastowa ewakuacja. Właściwe zachowanie w przypadku wystąpienia 

incydentu jest niezwykle ważne dla minimalizacji potencjalnych skutków 

i przeciwdziałania zagrożeniu. 

17 katastrofy budowlane 

Na katastrofę budowlaną najbardziej narażone są wielkopowierzchniowe obiekty 

użyteczności publicznej, szczególnie w okresie zimowym, spowodowane 

zalegającym na dachu śniegiem. Ryzyko stwarzają także stare, nieremontowane 

budynki i budowle. Podstawowa groźba to zawalenie się obiektu, przysypanie 

użytkowników, osoby ranne i ofiary śmiertelne. W przypadku katastrofy budowlanej 

często pojawiają się zagrożenia wtórne od wewnętrznych instalacji i sieci. Instalacja 

elektryczna może powodować porażenie prądem, dodatkowo może inicjować 

zapalenie się materiałów oraz wybuch. Instalacja wodociągowa stwarza zagrożenie 

zalania i utonięcia ofiar znajdujących się w niższych częściach budynku. 

Rozszczelnienie sieci gazowej stwarza zagrożenie wybuchem. Do katastrof 

budowlanych możliwych do wystąpienia na terenie gminy należy także zaliczyć 

potencjalne katastrofy obiektów inżynierskich, np. mostów. Przy silnych 

obciążeniach związanych z transportem, intensywnej eksploatacji i ograniczonych 

remontach, degradacja techniczna tych obiektów postępuje stosunkowo szybko, a 

jej efekty mogą być bardzo groźne. 

18 
komunikacyjne 

zagrożenia 

Wypadki komunikacyjne to zdarzenia w ruchu drogowym, w których uczestniczą 

pojazdy oraz są ranni lub ofiary śmiertelne. Gdy nie ma ofiar w ludziach, a straty są 

wyłącznie materialne, mamy do czynienia z kolizją. Najczęstsze przyczyny 

wypadków drogowych to nadmierna prędkość, nieprzestrzeganie przepisów ruchu 

drogowego (gł. pierwszeństwa przejazdu), zły stan jezdni i dróg, alkohol. Na terenie 

gminy wzrost poziomu zagrożenia stymulowany jest zarówno rozwojem 

cywilizacyjnym jak i rozbudową sieci infrastruktury drogowej. Przez teren Gminy 

Godów przebiega autostrada A-1. Odcinek jej poprowadzi przez sołectwa Łaziska, 

Podbucze, Krostoszowice i Skrzyszów. W przypadku kolizji z udziałem cystern 

przewożących niebezpieczne środki chemiczne może dojść do lokalnego skażenia 

chemicznego terenu. 



19 
mróz, wychłodzenie, 

odmrożenie 

Silne mrozy i utrzymująca się niska temperatura w miesiącach zimowych mogą 

spowodować oblodzenia dróg, co może wpłynąć na sparaliżowanie transportu 

drogowego. Bezpośrednim następstwem dla zdrowia ludzi jest wychłodzenie lub 

odmrożenie organizmu. Wychłodzenie jest stanem, gdy temperatura wewnętrzna 

ciała człowieka spada poniżej 35°C (przy  25°C następuje śmierć). Powodem 

wychłodzenia organizmu może być silny wiatr w połączeniu z temperaturą powietrza 

tylko nieco poniżej 0°C, co ma taki sam skutek, jak stojące powietrze o temperaturze 

- 20°C. Odmrożenie jest skutkiem oddziaływania zimna (choć niekoniecznie mrozu) 

na ciało człowieka. W wyniku odmrożenia mogą wystąpić trwałe uszkodzenia 

najbardziej narażonych części ciała. Typowymi objawami urazu jest 

zaczerwienienie, utrata czucia oraz bladość palców rąk i nóg, nosa, małżowin 

usznych. Stopnie odmrożenia: I stopień – zaczerwienie, ból, uszkodzenie naskórka. 

II stopień - pęcherze, uszkodzenia skóry właściwej. III stopień – martwica skóry, 

uszkodzenie nerwów. 

20 
niebezpieczne rośliny, 

barszcze kaukaskie 

Niebezpieczne rośliny, jak barszcze kaukaskie, to typowe zagrożenia naturalne. 

Barszcz Sosnowskiego to gatunek rośliny zielnej z rodziny selerowatych. Zawarte 

w wodnistym soku oraz w wydzielinie włosków gruczołowych związki chemiczne 

stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi. Związki te w kontakcie ze skórą i w 

obecności światła słonecznego, w szczególności ultrafioletowego, powodują 

oparzenia II i III stopnia. Objawy pojawiają się przy naświetleniu promieniowaniem 

ultrafioletowym już po kilkunastu minutach od kontaktu, przy czym największa 

wrażliwość i natężenie pojawiania się objawów następuje w ciągu od 30 minut do 2 

godzin od kontaktu z rośliną. Na terenie Gminy Godów w roku 2015 stwierdzono 

pojedynczy przypadek występowania Barszczu Sosnowskiego w korycie rzeki 

Piotrówka. Podjęto działania w zakresie likwidacji rośliny. Rozprzestrzenianie się 

Barszczu Sosnowskiego na dzień dzisiejszy nie stanowi dla gminy problemu. Nie 

wystąpiły zdarzenia związane ze szkodliwym działaniem tego gatunku na ludzi i 

zwierzęta. 

21 niewybuchy i niewypały 

Na terenie Gminy Godów regularnie zdarzają się incydenty związane z natrafieniem 

na pozostałości ładunków wybuchowych lub pocisków po II Wojnie Światowej. Na 

środki te najczęściej natrafia się w trakcie prowadzenia różnych prac 

wykopaliskowych, np. podczas prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej czy 

innej infrastruktury komunalnej. Na terenie gminy najczęściej mamy do czynienia 

z pociskami artyleryjskimi, rzadziej z bombami lotniczymi. Należy mieć świadomość, 

że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie 

odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie 

od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.  

22 powódź 

Zagrożenie powodziowe na terenie Gminy Godów to typowe zagrożenie naturalne. 

Ze względu na ukształtowanie geograficzne gminy oraz fakt, iż jej teren opada 

w kierunku zlewisk czterech rzek (Olza, Szotkówka, Leśnica, Piotrówka), zagrożenie 

powodziowe jest bardzo prawdopodobnym zagrożeniem naturalnym. Szczegółowy 

opis zagrożenia powodziowego i procedury reagowania w tym zakresie zawiera 

„Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią Gminy Godów” stanowiący załącznik do 

PZK. 



23 

pozostawiona paczka 

niewiadomego 

pochodzenia w obiekcie 

Znamionami podejrzanej przesyłki mogą być nietypowy stempel pocztowy, brak 

nadawcy, wysypujący się proszek lub wyciek substancji, nakłucia, nacięcia i plamy 

na opakowaniu, dziwny zapach lub dźwięki, zbyt duży ciężar przesyłki w stosunku 

do wymiarów, wyczuwalne przewody, granulat albo konsystencja galarety. 

Przesyłka może zawierać materiał wybuchowy, substancję łatwopalną, czynnik 

biologiczny (np. przetrwalniki wąglika), chemiczny lub promieniotwórczy. W związku 

z powyższym incydent tego typu może się wiązać z miejscowym zagrożeniem 

wybuchem, miejscowym skażeniem biologicznym, chemicznym lub radiologicznym. 

24 
pożary przestrzenne 

(traw, lasów) 

Na terenie Gminy Godów zidentyfikowano zagrożenie pożarami przestrzennymi 

wynikające z występowania łąk, nieużytków oraz naturalnych kompleksów leśnych. 

Źródłem analizowanego zagrożenia może być natura (wyładowanie atmosferyczne) 

oraz człowiek (celowe podpalenia, nieostrożność podczas wypalania traw, 

wypalanie ściernisk przez rolników w okresach jesiennych itp.). Zasadnicze strefy 

zagrożeń to kompleksy leśne (pogranicze Godowa, Skrzyszowa i Gołkowic, 

Krostoszowic i Skrzyszowa, przygraniczne zadrzewienia na pograniczu Godowa, 

Łazisk i sąsiedniej gminy Gorzyce. 

25 
pożary punktowe 

(budynków) 

Na terenie gminy istnieje zagrożenie pożarowe punktowe, wynikające ze zwartej 

budowy wiejskiej, nasycenia sieci i instalacji gazowych. Źródłem analizowanego 

zagrożenia może być natura (wyładowanie atmosferyczne), infrastruktura (awaria 

instalacji elektrycznej, zwarcie i zaiskrzenie, wybuch instalacji gazowej, pożar sadzy 

kominowej itp.) oraz człowiek (celowe podpalenia, nieostrożność podczas 

prowadzenia prac domowych z użyciem ognia). Zidentyfikowane strefy zagrożeń 

pożarowych to posesje prywatne ogrzewane tradycyjnie (pożar sadzy) oraz gazowo, 

stacje paliw (Łaziska, Krostoszowice), drewniane kościoły (Łaziska, Gołkowice), 

inne obiekty należące do strefy ochrony konserwatorskiej oraz zabytki, inne obiekty. 

26 
promieniowanie 

elektromagnetyczne 

Rozwijająca się telefonia komórkowa i budowane kolejne maszty stacji bazowych 

oznaczają wzrost natężenia pola elektromagnetycznego. W telefonii komórkowej 

wykorzystywane są fale radiowe w częstotliwościach 900 MHz, 1800 MHz 

i wyższych. Moc nadajnika stacji bazowej sięga zwykle 60 W, wykorzystuje on 

kierunkowe anteny, obejmujące po 120 stopni horyzontu, z czego po ok. 90 stopni 

przypada na region maksymalnego promieniowania, a po bokach występują wstęgi 

boczne o mniejszej gęstości mocy. Istnieją badania naukowe na temat negatywnego 

wpływu promieniowania wytwarzanego przez stacje bazowe na zdrowie 

mieszkańców, których posesje zlokalizowane są najbliżej tych nadajników. 



27 
promieniowanie 

radioaktywne 

Źródłem zagrożenia może być infrastruktura (awaria elektrowni jądrowej i uwolnienie 

znacznej ilości pyły radioaktywnego do atmosfery oraz człowiek (celowa detonacja 

bomby atomowej lub niewłaściwe składowanie materiałów radioaktywnych). 

Zagrożenia radiologiczne będące następstwem awarii elektrowni mają charakter 

zewnętrzny. W promieniu do ok. 310 km od granic Polski występuje 10 czynnych 

elektrowni jądrowych (25 bloków – reaktorów energetycznych) o łącznej elektrycznej 

mocy zainstalowanej brutto ok. 17 GWe. Potencjalne zagrożenie dla Gminy Godów 

stanowią przede wszystkim elektrownie jądrowe pracujące na terytorium Czech 

i Słowacji. Elektrownie jądrowe obejmują: 

14 reaktorów WWER-440 (każdy o mocy 440 MWe): 

    2 bloki elektrowni Równe (Ukraina), 

    4 bloki elektrowni Paks (Węgry), 

    2 bloki elektrowni Mochovce (Słowacja), 

    2 bloki elektrowni Bohunice (Słowacja), 

    4 bloki elektrowni Dukovany (Czechy), 

6 reaktorów WWER-1000 (każdy o mocy 1000 MWe): 

    2 bloki elektrowni Równe (Ukraina), 

    2 bloki elektrowni Chmielnicki (Ukraina), 

    2 bloki elektrowni Temelin (Czechy), 

4 reaktory BWR: 

    1 blok elektrowni Krümmel (RFN) o mocy 1316 MWe, 

    3 bloki elektrowni Oskarshamn (Szwecja) - o mocach 487, 623 i 1197 MWe, 

1 reaktor RBMK - 1 blok elektrowni Ignalina (Litwa) 1300 MWe. 

W przypadku awarii elektrowni jądrowej dochodzi do wycieku promieniotwórczego 

z instalacji jądrowych (zwykle substancji chłodzącej reaktor) oraz emisji 

radioaktywnych gazów na skutek przegrzania stosu (lub wybuchu) w elektrowni. 

Przemieszczająca się chmura oraz opad radioaktywny mogą stanowić bardzo 

poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, jeżeli dotrą do terenu gminy. 

Nastąpi wtedy znaczny wzrost aktywności promieniotwórczej przedmiotów, 

organizmów żywych, budynków i obszarów. Skażona żywność nie nadaje się do 

spożycia, gdyż w ten sposób niebezpieczne substancje mogą zostać związane 

w komórkach organizmu. Nie jest też możliwe uzdatnienie skażonej żywności ani 

wody w warunkach domowych. Zasadniczo na skażonym obszarze nie ma środków 

do życia. Zboża i rośliny uprawne giną lub wchłonąwszy substancje 

promieniotwórcze same stają się źródłem napromieniowania. 



28 

sanitarne zagrożenia 

(nielegalny zrzut 

nieczystości 

komunalnych) 

Zasadnicze źródło zagrożenia to działanie człowieka – nie stosowanie prawidłowych 

technik składowania odpadów komunalnych, zrzut nieczystości komunalnych do 

rzek, zbiorników wodnych, na pola. W efekcie może dojść do skażenia środowiska 

naturalnego, terenu, wody powierzchniowej i podziemnej, przedostania się 

niebezpiecznych substancji do ujęć wody. Zagrożeniom sanitarnym na terenie 

gminy mogą sprzyjać powodzie, które powodują zaburzenia równowagi biologicznej 

poprzez zalanie składowisk śmieci, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnych itp. 

Ważniejszymi chorobami zakaźnymi wśród ludności na terenach objętych powodzią 

i terenach popowodziowych mogą być: dur brzuszny, zatrucia pokarmowe, 

czerwonka bakteryjna, biegunki dziecięce, wirusowe zapalenie wątroby typu A i B 

oraz tężec. Ponadto ze względu na brak czystej i nieskażonej wody może dochodzić 

do rozwoju chorób skóry takich jak: róża, ropowice, zakażenia gronkowcowe, 

grzybice, świerzb, itp.  

29 
sanitarne zagrożenie 

(awarie instalacji) 

Zasadniczym źródłem zagrożenia jest infrastruktura – awarie i katastrofy 

oczyszczalni ścieków, uszkodzenia instalacji sanitarnych w wyniku awarii 

technicznych. Nieszczelne szamba, uszkodzenia kanalizacji sanitarnej itp. stanowią 

poważne zagrożenie szczególnie dla jakości wód gruntowych i powierzchniowych. 

30 

substancje 

psychotropowe, 

dopalacze, narkotyki 

Substancje psychotropowe, dopalacze, narkotyki to typowe zagrożenia, których 

źródłem jest człowiek. Dopalacze (narkotyki projektowane bądź syntetyczne) to 

środki o bardzo różnym działaniu i składzie chemicznym. Na ogół działają one 

podobnie do narkotyków, niekiedy również silniej. Substancje psychotropowe, 

dopalacze, narkotyki stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób. 

31 susza 

Susze wywołane są przez wysokie temperatury i brak opadów. Susza jest procesem 

rozciągniętym w czasie. W trakcie suszy dochodzi do zakłóceń w gospodarce 

wodnej,  w tym nadmiernego wysuszenia gleby, obniżenia poziomu wód 

gruntowych, obniżenia poziomu wody w ciekach. Susze są przyczyną poważnych 

strat w gospodarce rolnej. Wysychanie upraw rolnych prowadzi do radykalnego 

ograniczenia hodowli bydła i trzody chlewnej przez rolników. Z kolei deficyty wody 

mogą doprowadzić do jej racjonowania. Wystąpienie długotrwałych susz 

(szczególnie w okresach letnich), może również prowadzić do wystąpienia pożarów 

w kompleksach leśnych. Do głównych przyczyn pożarów w tym zakresie należy 

zaliczyć zwiększoną palność ściółki w kompleksach leśnych, zwiększoną palność 

torfowisk i użytków rolnych. 

32 śnieżyce i gołoledź 

Tego typu zagrożenia mogą wystąpić w sytuacji szczególnego załamania się 

warunków pogodowych w okresach późnej jesieni, zimy i wczesnej wiosny. 

Długotrwałe wystąpienie śnieżyc i gołoledzi może spowodować poważne 

zagrożenia. Obfite śnieżyce lub gołoledź mogą spowodować blokadę ruchu na 

drogach (zaspy, oblodzenia, połamane drzewa), uszkodzenie linii energetycznych 

na skutek nadmiernego oblodzenia, zakłócenia w dostawie artykułów 

żywnościowych dla ludności. Skutkiem mogą być wypadki i katastrofy drogowe, 

zakłócenia w komunikacji, zwiększenie ilości osób poszkodowanych, ofiary 

śmiertelne. 



33 
terroryzm i działania 

przestępcze 

Podstawowe zagrożenia o charakterze przestępczo – terrorystycznym to 

wtargnięcie do obiektu użyteczności publicznej napastnika lub masowego mordercy, 

zajęcie obiektu i wzięcie zakładników, blokada dróg i szlaków komunikacyjnych, 

blokada budynku urzędu gminy, GOPS, podłożenie ładunku wybuchowego, 

podpalenie. Na terenie Gminy Godów występuje małe prawdopodobieństwo 

typowego aktu terrorystycznego ze względu na prowincjonalny charakter 

miejscowości. Bardziej prawdopodobne są pospolite działania przestępcze 

(kradzieże, rozboje, pobicia). 

34 tlenek węgla - zatrucia 

Podstawowa przyczyna zatruć tlenkiem węgla to wadliwa instalacja grzewcza oraz 

nieostrożność człowieka. Zatruciom sprzyja użytkowanie pieców gazowych, 

węglowych oraz silników spalinowych przy jednoczesnym wadliwym funkcjonowaniu 

instalacji wentylacyjnej lub niesprawnej, niewystarczającej wentylacji. Przypadki 

zatrucia tlenkiem węgla nasilają się w okresie trwania sezonu grzewczego.  Tlenek 

węgla (czad, CO) ze względu na sposób działania na organizm ludzki, zwany jest 

cichym, perfidnym zabójcą. Gaz nie posiada smaku, zapachu, barwy, przez co jest 

trudny do wykrycia bez specjalistycznego oprzyrządowania. Jest nieco lżejszy od 

powietrza (gęstość 0,967), przez co łatwo przenika przez ściany, stropy i warstwy 

ziemi. Zatrucie tlenkiem węgla (popularnie nazywane zaczadzeniem) jest 

najczęściej spotykanym zatruciem gazowym i przyczyną zgonów. 

35 upały 

Upał to pojęcie meteorologiczne opisujące stan pogody, gdy temperatura powietrza 

przy powierzchni ziemi przekracza +30°C. Tak wysokie temperatury niszczą 

nawierzchnie dróg, tory kolejowe oraz linie energetyczne, mają także negatywny 

wpływ na zdrowie i życie szczególnie osób starszych, chorych. 

36 
wichury, trąby 

powietrzne 

Silny wiatr może zrywać dachy, burzyć budynki, niszczyć uprawy, łamać i wyrywać 

drzewa z korzeniami, zrywać mosty oraz przyczyniać się do ofiar śmiertelnych. 

Szczególnym rodzajem silnego wiatru jest trąba powietrzna (tornado). Jest ona 

wirem atmosferycznym o stosunkowo małej średnicy, lecz wyjątkowo dużej sile. 

Wirujące w trąbie powietrze osiąga ogromną prędkość, w Polsce dochodzącą do 

200 km/h. Cały układ obraca się w kierunku przeciwnym ruchowi wskazówek 

zegara. W przypadku wystąpienia tego typu zagrożeń należy liczyć się z 

uszkodzeniem sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, uszkodzeniem 

drzewostanu, zatarasowaniem dróg, uszkodzeniem budynków. 

37 
zabójstwa, gwałty, 

rozboje 

Z uwagi na fakt, iż Gmina Godów jest gminą przygraniczną, otwarcie granic 

i swobodny przepływ ludności może narazić gminę na napływ nielegalnych 

imigrantów ekonomicznych i uchodźców z innych państw. Migracja uchodźców 

może mieć związek z planową ewakuacją z terenu objętego kryzysem u 

południowych sąsiadów lub może być związana z masową ucieczką z rejonu 

prowadzenia działań zbrojnych. Pojawienie się na masową skalę ludności odrębnej 

etnicznie i kulturowo, w szczególności płci męskiej, może prowadzić do rozwoju 

pospolitej przestępczości, kradzieży, gwałtów itp. 



38 
zajęcie obiektu przez 

napastnika 

Większość obiektów administracji publicznej i samorządowej gminy czynnych jest 

w dni robocze od poniedziałku do piątku. W godzinach pracy obiekty te są otwarte, 

co umożliwia swobodne wejście i przemieszczanie się osób postronnych. 

W przypadku zajęcia obiektu przez osobę (osoby) uzbrojone możemy mieć do 

czynienia z napastnikiem, którego celem jest wzięcie zakładników lub z masowym 

mordercą. W przypadku zakładników napastnik jest najczęściej uzbrojony w karabin, 

pistolet. Osoba uzbrojona zaatakuje przede wszystkim osoby umundurowane (np. 

funkcjonariuszy SM znajdujących się w obiekcie). Następnie zmusi pozostałe osoby 

do położenia się na podłodze z głową zwróconą w dół. Z kolei masowy morderca 

może być uzbrojony w karabin, pistolet, broń białą oraz narzędzia takie jak nóż, 

siekiera itp. Celem napastnika jest zazwyczaj zabicie jak największej ilości osób. 

Osoba uzbrojona atakuje przede wszystkim osoby umundurowane. Następnie 

strzela do przypadkowych osób. 

39 

zanieczyszczenie 

powietrza, niska emisja, 

smog 

Zanieczyszczenie powietrza, niska emisja, smog to zagrożenia, których źródłem jest 

człowiek. Powietrze zanieczyszczają głównie dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, 

tlenki azotu oraz pyły. Zanieczyszczenia powietrza są wchłaniane przez ludzi 

głównie w trakcie oddychania. Przyczyniają się do powstawania różnych schorzeń, 

w tym układu oddechowego, alergii itd. Zanieczyszczenia powietrza powodują także 

korozje metali i materiałów budowlanych. Na terenie Gminy Godów zagrożenie to 

najbardziej widoczne jest w okresie zimowym, w sezonie grzewczym. Najbardziej 

zagrożony obszar gminy to nizinna część sołectwa Godów, Gołkowice, Łaziska. 

 


