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Wstęp
Teren Gminy Borne Sulinowo obejmuje obszar, który od wielu lat był aktywny pod
względem wojskowym. Południową część gminy obejmuje obszar byłego poligonu wraz
z placami ćwiczeń i strzelnic. Praktycznie na całej powierzchni byłego poligonu
prowadzono ćwiczenia. Ponadto rozmieszone były w lasach obiekty do składowania
środków wojskowych na terenie m.in. Nadleśnictwa Borne Sulinowo, Czarnobór.
Przez teren gminy przebiegają umocnienia Wału Pomorskiego.
Ocenia się, że na terenie Gminy występuje duże prawdopodobieństwo znalezienia
wszelkiego rodzaju amunicji, pocisków, bomb, itp. oraz innych niebezpiecznych
środków, które mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.
Systematyczne znajdowane są niewypały m.in. w czasie robót budowlanych zwłaszcza
w miejscowości Borne Sulinowo. Potwierdzeniem tego jest znalezisko beczki z
iperytem w latach poprzednich i ilości wydobytych niebezpiecznych przedmiotów
podczas aktualnie realizowanego rozminowania przez Nadleśnictwo Borne Sulinowo.
Żadne znalezisko nie może być pozostawione samo sobie.
Przedmioty wybuchowe i niebezpieczne pozostawione same sobie mogą spowodować
ciekawość ludzi interesujących się militariami, ciekawość dzieci, i w konsekwencji
doprowadzić do tragedii. Należy przy tym zauważyć, że amunicja powojskowa stanowi
źródło zaopatrzenia się przestępców w materiały wybuchowe.
Respektowanie zasad bezpieczeństwa i prawidłowe postępowanie w przypadku
znalezienia przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych jest w interesie
bezpieczeństwa mieszkańców Gminy i naszych Gości.
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1. Procedura aktywacji użycia Patrolu Rozminowania
W Siłach Zbrojnych RP obowiązują następujące procedury działania patroli
rozminowania:
 przyjęcie od organów administracji państwowej lub samorządowej i Policji
(dopuszcza się przyjęcie zgłoszenia również od Państwowej Straży Pożarnej,
Straży Granicznej, Sił Zbrojnych RP, Lasów Państwowych lub Straży Miejskiej),
zgłoszenia o wykryciu przedmiotu wybuchowego i niebezpiecznego (PWiN)
(obowiązkowo informacja o osobie, która wykryła niewybuch lub niewypał,
miejscu i terminie wykrycia oraz okolicznościach zdarzenia);
 przyjęcie zgłoszenia wpisywane jest przez oficera dyżurnego JW do „Książki
ewidencji zgłoszeń”, a następnie – niezwłocznie – rejestrowane w systemie
SI PATROL (automatycznie powiadamiany jest dowódca patrolu);
 w razie wykrycia PWiN w wodach śródlądowych, gdzie głębokość zalegania
niewybuchu lub niewypału wyklucza interwencję lądowego patrolu
rozminowania, który przyjął zgłoszenie, jest ono przekazywane za pomocą
SI PATROL właściwej terytorialnie grupie nurków – minerów MW. Po
przekazaniu zgłoszenia, lądowy patrol rozminowania i GNM nawiązują
współpracę w zakresie usunięcia PWiN. Odpowiedzialnym za koordynację oraz
przebieg akcji jest dowódca jednostki (odpowiada między innymi
za: nawiązanie współpracy z organem samorządowym i służbami mundurowymi
(policja, straż pożarna, straż miejska), zabezpieczenie medyczne,
zabezpieczenie
przeciwpożarowe
oraz
przestrzeganie
przepisów
bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadania. We współdziałaniu uczestniczy
komendant Wojskowego Oddziału Gospodarczego, z której wydzielony jest
lądowy patrol rozminowania.
 Patrole rozminowania i GNM działają interwencyjnie, podejmując i niszcząc
przedmioty wybuchowe i niebezpieczne pochodzenia wojskowego, zgłoszone
przez uprawnione instytucje. Każdy niewypał lub niewybuch powinien być
usunięty w czasie do 72 godzin, przy czym usuwanie PWiN w miejscach
publicznych (szkoły, drogi, budowy) uważane jest za interwencję pilną,
do realizacji w czasie 24 godzin.
 GNM odpowiadają za obszary morskie 3 Flotylli Okrętów i 8 Flotylli Obrony
Wybrzeża oraz podejmowanie PWiN w wodach śródlądowych, gdzie głębokość
zalegania niewybuchu lub niewypału wyklucza interwencję lądowego patrolu
rozminowania.
 Patrol rozminowania Sił Powietrznych realizuje wyłącznie zgłoszenia z rejonu
poligonu lotniczego w Nadarzycach.
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 Policja Państwowa odpowiada za ochronę miejsca znalezionego niewybuchu
do czasu przyjazdu patrolu rozminowania.
 Podjęty przez patrol rozminowania niewybuch lub niewypał przewożony jest
do miejsca wysadzania.
Uwaga:
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej mają obowiązek oczyszczenia z przedmiotów
wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego terenów oraz obiektów
zaplanowanych do przekazania Agencji Mienia Wojskowego. Realizacja tego
zadania wykonywana jest głównie przez jednostki wojsk inżynieryjnych, zgodnie
z opracowanymi w rodzajach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej planami.

2.
Zasady
postępowania
i niebezpiecznymi.

z

przedmiotami

wybuchowymi

a) Klasyfikacja – podstawowe pojęcia
Przedmioty wybuchowe to wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia wojskowego,
które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem przy
niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie rzucanie itp.). Są to w
szczególności: zapalniki, pociski, bomby lotnicze, naboje artyleryjskie i karabinowe,
pancerzownice, granaty, miny wszelkich typów, ładunki materiałów wybuchowych,
złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.
Przedmioty niebezpieczne to wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały pochodzenia
wojskowego, przemysłowego lub innego, które mając właściwości łatwopalne, żrące,
trujące grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem
albo wysoką temperaturą. Zaliczyć do nich można: płyn łatwopalny, żrący i trujący;
zawartość butli stalowych, gaśnic; resztki rozmaitych substancji w aparaturze
laboratoryjnej itp.
Niewypał – nabój, który nie został odpalony wskutek zacięcia się broni, wadliwej lub
uszkodzonej amunicji.
Niewybuch – pocisk, który po uderzeniu w cel nie eksplodował. Za niewybuchy uważa
się również środki wybuchowe pozbawione właściwego nadzoru i kontroli, np. gdzieś
ukryte, niewiadomego pochodzenia uszkodzone, przeterminowane itp.
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b) Ogólne zasady postępowania podczas przebywania na terenach zagrożonych
PWiN i podczas znalezienia podejrzanego niebezpiecznego przedmiotu:
 nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń,
strzelnice, magazyny, i inne rejony lub obiekty).
 nie dotykaj, nie manipuluj przy znalezionych podejrzanych przedmiotach
(bombach, pociskach, amunicji, granatach, i innych przedmiotach nieznanego
pochodzenia).
 zapoznaj swoje dzieci ze sposobem postępowania (podaj znane ci przykłady
lekkomyślności dzieci i młodzieży w tym względzie).
 nie dotykaj go, a w szczególności nie podnoś, nie przesuwaj, nie używaj wobec
przedmiotu jakichkolwiek narzędzi.
 powiadom niezwłocznie Policję lub Straż Miejską.
 do czasu przyjazdu Policji lub Straży Miejskiej pozostań w pobliżu znaleziska –
nie dopuszczaj innych osób do przedmiotu.

3. Tryb postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu lub
niewypału:
 znalazca po stwierdzeniu, że jest to przedmiot, który może być niebezpieczny
nie powinien dotykać go, przesuwać i nie manipulować przy nim;
 znalazca (niewybuchu lub niewypału) w miarę możliwości powinien
niezwłocznie (najlepiej gdy znajduje się przy tym przedmiocie w bezpiecznej
odległości) zgłosić znalezienie uprawnionym do przyjęcia zgłoszenia organom
(Urząd Miejski w Bornem Sulinowie, Komisariat Policji w Bornem Sulinowie,
Państwowa Straż Pożarna, Nadleśnictwo Borne Sulinowo, Nadleśnictwo
Czarnobór, Straż Miejska);
 dokonując zgłoszenia należy podać fakt (okoliczności) wykrycia, miejsce
i termin wykrycia oraz informację o osobie, która wykryła (znalazła) i może
wskazać
miejsce
znajdowania
się
przedmiotów
wybuchowych
i niebezpiecznych;
 w miarę możliwości znalazca powinien oznakować miejsce znalezienia PWiN
oraz drogę dojścia dojazdu do nich;
 uprawnione organy przekazują zgłoszenie oficerowi dyżurnemu Jednostki
Wojskowej nr 1696 w Złocieńcu (2BZ), w której znajduje się patrol
rozminowania właściwy do usuwania przedmiotów wybuchowych i
niebezpiecznych;
 po otrzymaniu zgłoszenia oficer dyżurny JW ewidencjonuje je i o powyższym
fakcie powiadamia dowódcę patrolu rozminowania, który realizuje zgłoszenie
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bezzwłocznie, zgodnie z przyjętym priorytetem (w trybie pilnym lub
zwykłym);
 po wskazaniu miejsca znalezienia przedmiotu jest ono zabezpieczane przez
właściwe służby do czasu przyjazdu patrolu rozminowania.

Pamiętaj
Kategorycznie zabrania się ruszania, dotykania lub podnoszenia
z miejsca przedmiotów niebezpiecznych przez osoby do tego
nieuprawnione. Przez osoby uprawnione należy rozumieć
przeszkolonych i przygotowanych w tym zakresie żołnierzy.
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Przykładowe obrazy dla przedmiotów niebezpiecznych
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Na obszarze gminy działania związane z usuwaniem przedmiotów wybuchowych
i niebezpiecznych prowadzi Patrol nr 4 z 2 Brygady Zmechanizowanej ze Złocieńca

4.

Przepisy prawne

Oczyszczanie terenu kraju z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego realizowane jest na podstawie przepisów ustawy z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o
gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji
Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, ze zm.), ustawy z dnia 22
czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679, ze zm.), ustawy z
dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, ze zm.)
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich
usuwaniu (Dz. U. Nr 41, poz. 347).
Podstawę prawną do realizacji zadań specjalistycznych w ramach nadzoru
saperskiego stanowi art. 11 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o
przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych
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Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 570, ze zm.), w oparciu o
sporządzoną umowę cywilnoprawną między dowódcą jednostki wojskowej i
przedstawicielem władzy samorządowej

5.

Wykaz telefonów
L.p.
1

2

3
4

5

6
7

8

Wyszczególnienie

Nr telefonów

Uwagi

2 Brygada
Zmechanizowana –
Oficer dyżurny JW.
Patrol Rozminowania
Urząd Miejski w
Bornem Sulinowie

94-3537600
94-3637700
727016489
727016488
94-3734120
94-3734123
94-3734154
602183542
94-3734148
662252258
94-3753455
997

całodobowo

94-373 07 60
998

całodobowo

Straż Miejska w
Bornem Sulinowie
Komisariat Policji w
Bornem Sulinowie
(Policja)
Państwowa Straż
Pożarna w Szczecinku
Nadleśnictwo Borne
Sulinowo
Nadleśnictwo
Czarnobór

94-3733122 do 24

Telefon alarmowy

112

w godzinach
pracy

całodobowo

94-374 30 22

całodobowo

Opracowano na podstawie materiałów dostępnych na stronach
internetowych MON, WSzW Szczecin, 2BZ i obowiązujących przepisów.
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