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ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
ZNALEZIENIA NIEWYPAŁU LUB NIEWYBUCHU
Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło ponad pół wieku, to nadal
spotykamy się w życiu codziennym jej pozostałościami. Znajdujemy wiele przedmiotów
niekiedy bliżej nam nie znanych lub mających znamiona uzbrojenia wojskowego. Nasza
nadmierna ciekawość doprowadza do wielu niepotrzebnych nieszczęść, a nawet śmierci.
„ZARDZEWIAŁA ŚMIERĆ CIĄGLE GROŹNA" KATEGORYCZNIE NIE WOLNO
PODNOSIĆ, ODKOPYWAĆ, PRZENOSIĆ, WRZUCAĆ DO OGNISKA ANI DO MIEJSC
TAKICH JAK STAWY, GŁĘBOKIE ROWY ZNALEZIONYCH NIEWYBUCHÓW
Należy mieć świadomość, że materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej
w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunki atmosferyczne
i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe.
Niewybuch – to każdy przedmiot zawierający ładunek wybuchowy lub materiał wybuchowy w
stanie wolnym, który powinien zdetonować, jednak pomimo stworzenia warunków koniecznych
do tego procesu nie doszło do wybuchu.
Niewypał – amunicja zawierająca ładunek miotający, która nie wypaliła mimo stworzenia
odpowiednich warunków do tego procesu. Pojęcia niewypału używa się wobec dwóch rodzajów
amunicji: wybuchającej z siłą mniejszą od detonacji, oraz zapalającej się.

ZASADY ZGŁOSZEŃ
W przypadku znalezienia niewybuchu, niewypału lub bomby należy powiadomić :
• POLICJĘ – tel. 997 lub ,
• Urząd Miasta i Gminy (Miejsko-Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego)
– tel. 54 2878524; 695500703; 54 2878521
• STRAŻ POŻARNĄ tel. 998

OSOBY PRZEKAZUJĄC ZGŁOSZENIE / ZAWIADOMIENIE POWINNY PODAĆ
DYŻURNEMU POLICJI LUB URZĘDOWI MIASTA I GMINY:
- opis przedmiotu (długość, średnica);
- dokładne miejsce i data wykrycia;
- dane osoby, która wykryła niewybuch i może wskazać dokładne miejsce jego położenia.
Również należy powiadomić Policję o każdym wypadku powstałym w skutek działania tych
przedmiotów.
Za pilne zgłoszenia należy uważać takie, które donoszą o wykryciu przedmiotów wybuchowych
i

niebezpiecznych,

które

stanowią

szczególne

niebezpieczeństwo

dla

ludzi.

Pilne zgłoszenia będą realizowane natychmiast, to znaczy nie później niż w ciągu 24 godzin,
pozostałe realizuje się nie później niż w ciągu 72 godzin. Patrol rozminowania odpowiedzialny
za oczyszczanie terenu naszego miasta z niewybuchów lub niewypałów znajduje się w JW w
Inowrocławiu, ul. Dworcowa 56: 2 p. inż. (realizuje rozminowanie tylko po zgłoszeniu przez
Policję, Urząd Miasta i Gminy lub leśnictwo)
Po zgłoszeniu należy w miarę możliwości zabezpieczyć teren przed dostępem dzieci i innych
osób.
Zadania (przedsięwzięcia, czynności) realizowane przez jednostkę Policji:
1. Przyjęcie informacji o zdarzeniu.
2. Wysłanie na miejsce zdarzenia patrolu w celu zebrania dodatkowych, szczegółowych
informacji związanych ze zdarzeniem oraz zabezpieczenia miejsca ujawnienia niewypału
lub niewybuchu.
3. Powiadomienie patrolu saperskiego oraz, w zależności od zaistniałej sytuacji, innych
służb i inspekcji.
4. W razie potrzeby w trybie alarmowym skierowanie na miejsce zdarzenia dodatkowych
funkcjonariuszy.
5. W razie potrzeby powołanie i organizacja pracy doraźnego sztabu kryzysowego.
6. Przeprowadzenie czynności wyjaśniających (dochodzeniowo-śledczych).
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