
34 ZARZĄDZENIE Nr .. „„„„/2017 

Burmistrza Opoczna z dnia ... -2.'§. .. lutego 2017 rok 

w sprawie sposobu dystrybucji preparatów 'ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku 

potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Opoczno. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 

r. ,poz. 446 z późn. zm.), art. 90 pkt. 3, art. 91 pkt. 1, art. 91a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo 

atomowe (Dz. U. z 2014, poz. 1512 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1 

Zarządzenie określa organizację i sposób współdziałania w zakresie dystrybucji preparatów jodowych 
w formie tabletek na terenie gminy Opoczno w oparciu o „Gminny plan dystrybucji tabletek jodku 

potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie gminy Opoczno" (zwany dalej Planem) stanowiący 

niepublikowany załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2 

1. Tabletki jodowe są przeznaczone dla ratowania życia i zdrowia ludności gminy w wyniku 

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 do niniejszego zarządzenia. 

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 dystrybucji tabletek jodowych, w związku ze zdarzeniem radiacyjnym, którego 

zasięg nie przekracza obszaru województwa, następuje w drodze rozporządzenia wydanego 
przez Wojewodę Łódzkiego w sprawie wprowadzenia działań interwencyjnych na obszarze 

województwa łódzkiego, w związku z tym zdarzeniem. 

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

do wyznaczonych punktów wydawania tabletek jodowych na terenie gminy Opoczno 

zabezpiecza Starosta Opoczyński. 

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

radiacyjnym określa „Gminny Plan Dystrybucji Tabletek Jodku Potasu stanowiący załącznik do 

niniejszego zarządzenia. 

§3 

1. Upoważniam podinspektora w Zespole do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu 

Miejskiego w Opocznie do nanoszenia zmian i aktualizacji co najmniej raz w roku Planu. 



2. Kierownika Zespołu do Spraw Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Miejskiego 

w Opocznie zobowiązuję do uczestniczenia w aktualizacji Planu w zakresie uaktualniania liczby 

ludności gminy w poszczególnych grupach ryzyka. 

§4 

Do wykonania zarządzenia oraz koordynowania wszelkich czynności organizacyjnych z nim 

związanych upoważniam podinspektora w Zespole do Spraw Społecznych i Ochrony Ludności 

Urzędu Miejskiego w Opocznie. 

§5 

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz 


