
Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia 
ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji, w 
przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Jej prowadzenie może mieć miejsce w 
różnych stadiach zdarzeń niebezpiecznych. W praktyce najczęściej przeprowadza się 
ewakuację osób poszkodowanych lub bezpośrednio zagrożonych (także zagrożonego 
mienia) po wystąpieniu zdarzenia niebezpiecznego (np. pożaru, wybuchu lub innego 
miejscowego zagrożenia) w obiektach lub na terenach. Ewakuacja może mieć również 
charakter prewencyjny, tzn. może być prowadzona z terenów i obiektów, w przypadku 
zbliżającego się zagrożenia, np. związanego z rozprzestrzenianiem się zaistniałych zdarzeń 
niebezpiecznych (powódź, katastrofa chemiczna itp.) lub groźbą prowadzenia działań 
militarnych, w przypadku zagrożeń wojennych. 

Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdują się w rejonie zagrożenia. Pierwszeństwo 
ewakuacji obejmuje m.in.: matki i dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne, osoby 
przebywające w zakładach opiekuńczych, domach dziecka, podopiecznych opieki 
społecznej, itp. 

Po powiadomieniu o ewakuacji, mieszkańcy podlegający temu procesowi 
powinni przygotować się do opuszczenia rejonu zagrożonego poprzez 
zabranie ze sobą:

✔ niezbędnych dokumentów (dowód osobisty, paszport, osoby 
niepełnosprawne legitymacje osoby niepełnosprawnej),

✔ śpiworu lub koca,
✔ środków higieny osobistej,
✔ żywności z długim terminem przydatności do spożycia na 3 dni (nie 

wymagająca podgrzewania),
✔ wody (dla małych dzieci zapas mleka),
✔ odzieży i bielizny zamiennej,
✔ osoby przewlekle chore - zapas leków.

Bagaż powinien być spakowany w sposób umożliwiający łatwe jego 
przenoszenie. Ogólna waga bagażu nie powinna przekraczać 20 kg na 
osobę dorosłą. 

Rodzice (opiekunowie) powinni włożyć do kieszeni dzieci kartkę papieru 
z informacją nt. imienia i nazwiska dziecka, rodziców (opiekunów) oraz 
adresu zamieszkania, tel. kontaktowy (w miarę możliwości informację nt. 
grupy krwi i ewentualnie przewlekłego schorzenia). 

Poradnik dla ludności.

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle



Nr 
PZ

Osiedle Rejon

1 Osiedle Azoty w rejonie Hotelu „Solidaris”, ul. Waryńskiego 7, 

2 Osiedle Blachownia w rejonie Domu Kultury „Lech”, ul. Wyzwolenia  7b,

3 Osiedle Południe rejon skrzyżowania ul.Głubczycka i Raciborska

4 Osiedle Koźle Stare Miasto Pl Raciborski

5 Osiedle Koźle Zachód ul.Piastowska rejon dworca kolejowego Koźle-Zachód

6 Osiedle Koźle Zachód skrzyżowanie ulic: Krasińskiego i Chrobrego

7 Osiedle Koźle Zachód skrzyżowanie ulic: Filtrowa i Chrobrego

8 Osiedle Rogi ul. Główna (była restauracja „LINDA”)

9 Osiedle Rogi ul.Stoczniowców (przystanek MZK nr 196)

10 Osiedle Kłodnica ( Port) ul.Jasna (boisko)

11 Osiedle Koźle Kłodnica ul. Sportowa (stadion)

12 Osiedle Koźle Kłodnica ul. Kłodnicka 32a  rejon Domu Kultury 

13 Osiedle Pogorzelec ul. Partyzantów 30  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 11

14 Osiedle Pogorzelec Pl Surzyckiego

15 Osiedle Pogorzelec ul. Kozielska (parking Carfura)

16 Osiedle Sławięcice ul. Sławięcicka Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16

17 Osiedle Miejsce Kłodnickie skrzyżowanie ulic: Szpaków i Czajki

18 Osiedle Cisowa skrzyżowanie ulic: Fredry i Barbary

19 Osiedla Śródmieście Al. Jana Pawła II Park Pojednania

20 Osiedle Śródmieście ul.Grunwaldzka rejon dworca PKP

21 Osiedle Śródmieście ul.Stalmach  Publiczna Szkoła Podstawowa  nr 6

22 Osiedle Piastów rejon skrzyżowania Al. Lisa i ul.Krzywoustego

23 Osiedle Piastów rejon skrzyżowania Al. Jana Pawła II i ul.K.Jadwigi

24 Osiedle Piastów rejon skrzyżowania ul.Krzywoustego i ul.K.Jadwigi

25 Osiedle Przyjaźni rejon skrzyżowania ul.Przyjaźni 41 i Bocznej (przystanek 
MZK nr 24)

26 Osiedle Kłodnica (Żabieniec) rejon skrzyżowania ul.Jagiellońskiej i Promyk

27 Osiedle Kuźniczka rejon skrzyżowania ul.Grunwaldzkiej i Ogrodowa

28 Osiedla Lenartowice rejon skrzyżowania ul.Nowowiejskiej i Tołstoja 
(przystanek MZK nr 47)

Informacja dla ludności.

Rozmieszczenie punktów ewakuacyjnych (załadowczych).
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