
                              ZARZĄDZENIE NR 2694/2007
      PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

                              Z DNIA 14 grudnia 2007 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1038/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 
2004 roku w sprawie powołania pododdziałów ratowniczych obrony cywilnej na terenie 
Miasta Krakowa (z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 , art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 241 poz. 2416 z późn. zm.), § 3 pkt. 7
i § 4 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (tekst jedn. Dz. U. 
 Nr 96 poz. 850), Wytycznych Wojewody Małopolskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 21 września 
2007r. w sprawie likwidacji formacji obrony cywilnej pierwszej pomocy medycznej, zarządza się co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Nr 1038/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 
czerwca 2004 roku w sprawie powołania pododdziałów ratowniczych obrony cywilnej na 
terenie Miasta Krakowa wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale I pkt 1 wykreśla się ppkt. 2, a dotychczasowy ppkt. 3 oznacza się jako 
ppkt. 2,

2) w rozdziale II w tabelach: nr 1) Rejon działania pododdziału ratowniczego -
CENTRUM (dzielnice od I - VII), nr 2) Rejon działania pododdziału ratowniczego -
PÓŁNOC (dzielnice od XIV - XVIII), nr 3) Rejon działania pododdziału ratowniczego 
- POŁUDNIE (dzielnice od VIII - XIII), w kolumnach: Formacja Obrony Cywilnej 
(FOC) wykreśla się „Oddział Pierwszej Pomocy Medycznej typu B (OPPM-B)” oraz 
zakłady tworzące te formacje,

3) w rozdziale III pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„Zorganizowane są na bazie zakładów pracy:
- Elektrociepłownia – Kraków S.A. 31-587 Kraków ul. Ciepłownicza 1 do 

prowadzenia akcji ratunkowej w rejonach zalewowych,
- Krakowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 30-105 Kraków ul. 

Dojazdowa 4 do prowadzenia akcji ratunkowej w rejonach zalewowych,
- POLREMACO Sp. z o.o. Kraków ul. Stoczniowców 3 do prowadzenia akcji 

ratunkowej w rejonie zalewowym III, 
- HYDROSOLAR Sp. z o.o. Kraków ul. Stoczniowców 5 do prowadzenia akcji 

ratunkowej w rejonie zalewowym III, 
- Krakowskie Zakłady Naprawy Maszyn Budowlanych „ZREMB” Sp. z o.o. Kraków 

ul. Stoczniowców 3 do prowadzenia akcji ratunkowej w rejonie zalewowym III.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

       / - /


