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INTERPELACJA 

dot.  obrony cywilnej ludności Szczecina, w tym systemu schronów, budowli 

ochronnych, bazy magazynowej, systemów alarmowych, ochrony ujęć wody 

pitnej, sprzętu obrony cywilnej, szkoleń i ćwiczeń w obszarze obrony cywilnej. 

 

Obrona cywilna to system, mający na celu ochronę ludności cywilnej 

przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych, klęsk 

żywiołowych lub katastrof, przezwyciężanie ich następstw i zapewnienie 

warunków koniecznych do przetrwania. W celu ochrony ludności 

wykorzystuje się między innymi zbiorowe: budowle ochronne, schrony i 

ukrycia.  

W wielu miejscach Szczecina znajdują się stare, opuszczone, 

zdewastowane schrony, które w planach zagospodarowania przestrzennego w 

dalszym ciągu są oznaczone jako budowle ochronne. Jeden z takich schronów 

znajduje się na osiedlu Bukowe-Klęskowo w pobliżu ulicy Romantycznej 

(zdjęcia załączone poniżej). Czy schrony w takim stanie mają zapewnić 

bezpieczeństwo mieszkańcom Szczecina na wypadek konfliktu zbrojnego bądź 

klęsk żywiołowych? 

 

http://dariuszmatecki.pl/
https://www.facebook.com/DariuszMateckiFanPage/
https://twitter.com/DariuszMatecki/


 

 

 



 

Na podstawie art. 24, ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wnoszę o 

udzielnie odpowiedzi na poniższe pytania, proszę udzielić odpowiedzi na 

każde z pytań z osobna, z racji na obszerność i znaczenie tych informacji 

proszę o udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, wykraczającym poza 14 -

dniowy, ustawowy czas na odpowiedź.  

 Proszę o wykaz wszystkich budowli ochronnych, schronów i 

budowli ukrycia znajdujących się na terenie Gminy Miasto 

Szczecin (GMS). W tabeli proszę wskazać czy dany obiekt jest 

zdatny do użycia przez mieszkańców, kiedy był modernizowany, 

jaką liczbę ludności może pomieścić, kiedy odbywały się w nim 

kontrole (m.in. w zakresie szczelności, układów i urządzeń 

filtrowentylacyjnych). 

 Proszę wskazać jaki procent ludności GMS nie ma zabezpieczenia 

w budowlach ochronnych.  

 Proszę o szczegółowe informacje dotyczące stanu bazy 

magazynowej obrony cywilnej (w formie tabeli).  

 Proszę o szczegółowe informacje dotyczące sprzętu obrony 

cywilnej. Proszę o szczegółowy wykaz ilości przydatnych do 

użycia: masek p-gaz., odzieży ochronnej, przyrządów rozpozn. 

chemicz. PChR-54M, kolorymetrów polowych PK-56, 

rentgenoradiometrów, rentgenometrów, radiometrów, 

sygnalizatorów prom., opatrunków osobistych, noszy sanitarnych, 

indywidualnych pakietów p.chem., syren alarmowych, folii p. 

powodziowych, worków na piasek, agregatów prądotwórczych. 

 

 

 



 

 Proszę o szczegółowe informacje dotyczące systemu wykrywania, 

ostrzegania i alarmowania. Jak taki system działa w Szczecinie? 

Kiedy był sprawdzany? Proszę o informację kiedy był 

modernizowany radiowy analogowy system alarmowania i 

powiadamiania ludności oparty o elektroniczne syreny alarmowe? 

 Proszę wskazać jak wygląda ochrona ujęć i urządzeń wodnych 

dostarczających zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia 

przez ludzi. 

 Czy GMS organizuje szkolenia/ćwiczenia dla mieszkańców w 

obszarze obrony cywilnej? Ile było takich szkoleń w latach 2006 – 

2019? Proszę o wykaz takich szkoleń. Proszę o informacje na kiedy 

planowane są kolejne szkolenia? 

 

 

Łączę wyrazy szacunku, 

Dariusz Matecki 

 


