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Zarządzenie Nr 10072022 
Wójta Gminy Łysomice 

z dnia 18 października 2022 r.

w sprawie wprowadzenia do użytku „Gminnego planu dystrybucji tabletek jodku 
potasu w przypadku wystąpienia zdarzeń radiacyjnych na terenie Gminy Łysomice”.

Na podstawie art. art. 22 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 
i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 135, 655,1504) , art. 90 
pkt. 3 i art. 91a ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1941, z 2022 r. poz. 974) oraz § 3 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. 
w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych 
na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 741, ze zm.), § 2 Zarządzenia Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr 121/2021 z dnia 28 
lipca 2021r. w sprawie wprowadzenia do użytku Wojewódzkiego planu dystrybucji tabletek 
potasu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Województwa Kujawsko Pomorskiego 
oraz § 2 i 3 Zarządzenia nr 39/2021 Starosty Toruńskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w 
sprawie wprowadzenia do użytku Powiatowego planu dystrybucji tabletek potasu w 
przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Powiatu Toruńskiego zarządza się, co następuje:

§ 1. Niniejsze zarządzenie określa sposób dystrybucji i wydawania preparatu jodowego na 
terenie Gminy Łysomice w sytuacji wystąpienia realnego zagrożenia promieniowaniem 
jonizującym.

§ 2. Uruchomienie procedury dystrybucji i podania tabletek jodowych jest realizowane 
w ramach działań interwencyjnych, po przekazaniu przez Prezesa Państwowej Agencji 
Atomistyki informacji, ze w wyniku zdarzenia radiacyjnego może wystąpić przekroczenie 
poziomów interwencyjnych.

§ 3. Wprowadzenie dystrybucji tabletek jodowych związanych ze zdarzeniem radiacyjnym 
nastąpi na podstawie rozporządzenia wydanego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego 
w sprawie wprowadzenia działań interwencyjnych na obszarze Województwa Kujawsko- 
pomorskiego.

§ 4. W sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego uruchamia się „Gminny plan dystrybucji 
preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia 
radiacyjnego na terenie Gminy Łysomice” stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Za aktualizowanie co najmniej raz w roku do 31 lipca wg. stanu na dzień 30 czerwca 
dotyczących liczby ludności Gminy Łysomice z podziałem na grupy ryzyka 
odpowiedzialnym czynię pracownika ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. I
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