
                 
 

Informacja 
o stanie bezpiecze ństwa publicznego na terenie Powiatu Rawskiego. 

na dzień 31 października 2009 roku. 
 
 
 
 
               Państwo jest gwarantem zapewnienia bezpieczeństwa swoim 
obywatelom. Bezpieczeństwo to wolność od zagroŜeń, strachu lub ataku. 
Działaniu temu nie towarzyszy poczucie zagroŜenia. Jest procesem 
społecznym  w ramach którego podmioty działające starają się doskonalić 
mechanizmy poczucia bezpieczeństwa. Państwo jako organizacja realizuje  
dwa  zasadnicze zadania  a mianowicie utrzymuje porządek w zbiorowości  
oraz zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. Istotą 
bezpieczeństwa jest utrzymywanie w ciągłej gotowości struktur państwowych 
do przeciwstawiania się róŜnym  zagroŜeniom. W powiecie słuŜby Policji, 
Państwowej StraŜy PoŜarnej, Inspekcji Sanitarnej , Inspekcji Weterynaryjnej i 
Nadzoru Budowlanego odpowiedzialne są za zapewnienie bezpieczeństwa 
obywatelom.   
 
 Policja jako uzbrojona formacja odpowiedzialna jes t za stan 
bezpiecze ństwa w powiecie  
 
           W okresie styczeń – październik 2009 r. Komenda Powiatowa Policji 
w Rawie Mazowieckiej wszczęła 960 postępowań przygotowawczych, w 
wyniku  czego stwierdzono 1106 przestępstw (dynamika 110,5%), wykryto 
910 przestępstw. Wylegitymowano 14 364 osoby. Przeprowadzono 1664 
interwencji: 
       w tym miejscach publicznych       1220; 
                                   domowych          444; 
Doprowadzono do wytrzeźwienia:        
 
        do jednostki policji                         185 osób; 
        do prokuratury                                   8; 
        do sądu                                           20; 
        do zakładów karnych                      12; 
        do placówek słuŜby zdrowia           19; 
        do miejsca zamieszkania                15; 
        innych                                              27; 
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Przeprowadzono 684 wywiady z czego na polecenie: 
       sądu                                            165; 
       prokuratury                                   68; 
       komorników sądowych                 15; 
       organów wojskowych                   12; 
       policji                                           424; 
 
Wykonano 87 konwojów w tym na polecenie 
       sądu                                              42; 
       prokuratury                                    10; 
       innych                                            35; 
W konwojach uczestniczyło 195 policjantów którzy przejechali 4 200 km.. 
Policjanci zabezpieczyli  530 miejsc zdarzeń. Zatrzymano: 
      465 dowodów rejestracyjnych; 
      78 praw jazdy; 
Na gorącym uczynku zatrzymano 221 osób oraz 214 nietrzeźwych 
kierujących. Policja ujawniła 8 858 wykroczeń z czego: 
    7 415  przeciw bezpieczeństwu  i porządkowi  na drogach;  
     460    przeciw spokojowi publicznemu; 
     206    obyczajności publicznej; 
     205    mieniu ogółem; 
     159    kradzieŜy; 
     322    wychowaniu w trzeźwości; 
     39      bezpieczeństwu mienia i osób; 
     42      uszkodzeniu mienia; 
 
Do sądu skierowano 485 wniosków o ukaranie. Wspólnie z siłami  
pozapolicyjnymi  wykonano 392 słuŜby 
       z czego 370     ze StraŜą Miejską; 
                      20           StraŜą Leśną; 
                        2           StraŜą Rybacką;    
 
Ruch drogowy  
 
Za 10 miesięcy wydarzyły się na terenie powiatu 75 wypadki drogowe w 
których zginęło 8 osób a 90 zostało rannych. Zanotowano 431 kolizji 
drogowych. Głównymi przyczynami wypadków są :   
- nadmierna prędkość pojazdów nie dostosowana do warunków  
  atmosferycznych i drogowych ; 
- znaczna liczba kierowców zasiadających za kierownicą po spoŜyciu  
  alkoholu.  
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Nieletni  
 
Na terenie powiatu nieletni dopuścili  się popełnienia 159 czynów karalnych. 
Do najczęściej popełnianych czynów naleŜą: 
- kradzieŜ i kradzieŜe z włamaniem               17 czynów; 
- bójki i pobicia                                               13 czynów; 
- uszkodzenia mienia                                       3 czyny; 
- rozbój, wymuszenie rozboju                         13 czynów  
- przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu  16 czynów; 
-   narkotykowych                                           58 czynów; 

W ramach działań profilaktycznych policja zorganizowała 75 spotkań z 
uczniami szkół. Przeprowadzono 33 rozmowy profilaktyczne z uczniami 
szkół i 30 rozmów z rodzicami. Ponadto spotykano się z dyrektorami szkół i 
pedagogami szkolnymi. Policja rawska włączyła się do wielu akcji  miedzy 
innymi: 
- zachowaj trzeźwy umysł za kierownicą; 
- bezpieczne ferie; 
- bezpieczne wakacje; 
- nielat; 
- dziecko nad wodą; 
- kapok; 
- alkohol nieletnim wzbroniony; 
- pilnuj dziecka; 
Pomimo osiąganych wyników , wymierne efekty przynoszą 
ponadnormatywne patrole policji, finansowane przez samorządy miast i 
gmin. W ramach ponadnormatywnych patroli organizowanych na terenie 
Miasta Rawa Mazowiecka wykonano miedzy innymi: 
- wylegitymowano        1953 osoby; 
- skontrolowano             225 pojazdów; 
- ukarano mandatami karnymi  193 osoby  na kwotę 21 140 złotych; 
- zatrzymano 10 dowodów rejestracyjnych; 
- przeprowadzono 102  interwencje publiczne; 
- skontrolowano 17  melin; 
Pomimo  optymistycznych  danych  statystycznych  opinia  społeczna  jest  
innego zdania. Społeczeństwo oczekuje od policji pełnego zapewnienia 
wszystkim mieszkańcom  poczucia bezpieczeństwa. Zachodzi konieczność 
zwiększenia  udziału  policjantów  w  słuŜbie  patrolowej  i  obchodowej. 

Pilną  sprawą jest poinformowanie społeczeństwa o dzielnicowych, 
którzy powinni współpracować z mieszkańcami. Społeczeństwo oczekuje od 
policji efektywnego eliminowania i wykrywania szczególnie dokuczliwych 
kradzieŜy.  
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Państwowa Powiatowa Stra Ŝ PoŜarna   odpowiedzialna  jest  za  szeroko 
rozumiane bezpieczeństwo poŜarowe, zapobieganie  klęskom Ŝywiołowym 
oraz prowadzenie  działań ratowniczych obywateli. 
Na przestrzeni  10 m-cy  br.  na obszarze powiatu  nie zanotowano  poŜarów 
duŜych czy bardzo duŜych. Wystąpiły  115 poŜary z czego 102 to tzw. małe i 
13 zaliczone do średnich. Jednostki PSP brały udział w 359 miejscowych 
zdarzeniach. Odnotowano 18 fałszywych alarmów . W poszczególnych 
gminach powiatu zanotowano za 10 miesięcy br. następującą  ilość poŜarów: 
- w mieście Rawa Mazowiecka        42; 
- w mieście i gminie Biała Rawska   33; 
- w gminie Cielądz                            10; 
- w gminie Rawa Mazowiecka          22; 
- w gminie Regnów                             2; 
- w gminie Sadkowice                         6;   
 
PoŜary ujawniono w następujących obiektach: 
 
uŜyteczności publicznej                       3; 
obiektach mieszkalnych                    18; 
obiektach magazynowych                   3; 
w środkach transportu                         5; 
w lasach                                              6; 
w uprawach rolniczych                      34; 
 
Głównymi przyczynami poŜarów były między innymi: 
 
- nieostroŜność  osób dorosłych z papierosami,          66; 
  zapałkami i otwartym ogniem                                      
 
- nieostroŜność małoletnich z papierosami,                   2; 
  zapałkami i otwartym ogniem                                        
 
- w wyniku wad urządzeń i instalacji                              8; 
 
- wad urządzeń  mechanicznych                                    2; 
 
- podpaleń                                                                     16; 
 
W zdarzeniach poszkodowanych zostało: 
 - 9 osób poniosło śmierć; 
 - 145 zostało rannych w tym: 
    3 dzieci.   
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Na przestrzeni 10 miesięcy br.  straŜacy brali udział w zdarzeniach 
zaistniałych w poszczególnych gminach:  
w mieście Rawa Mazowiecka         181; 
w mieście i gminie Biała Rawska      65; 
w Cielądzu                                        13 ; 
w Rawie Mazowieckiej                      79; 
w Regnowie                                        4; 
w Sadkowicach                                 17; 
W poŜarach śmierć poniosła w br. 1 osoba,  2 osoby zostały ranne. 
Wszystkie jednostki OSP w powiecie w tym roku uczestniczyły w zawodach 
doskonalących umiejętności niezbędne podczas prowadzonych akcji 
ratowniczych. Najlepsze wyniki osiągnęły w tym roku: 
    OSP Kurzeszyn; 
    OSP Biała Rawska;   
    OSP Regnów; 
 
           Państwowa  StraŜ  PoŜarna była  organizatorem konkursu wiedzy  
poŜarniczej. W eliminacjach brało udział 33 uczestników ze szkół powiatu 
rawskiego. MłodzieŜ poznawała przepisy przeciwpoŜarowe, posługiwanie się 
sprzętem gaśniczym, oraz zasady profilaktyki przeciwpoŜarowej. W miesiącu 
czerwcu br. Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej 
zorganizowała ćwiczenia doskonalące słuŜb ratowniczych z udziałem 
jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ochrony PrzeciwpoŜarowej. 
Celem ćwiczeń było zapoznanie  obserwatorów z Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego i członków Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z 
zadaniem realizowanym przez słuŜby ratownicze w przypadku wystąpienia 
poŜaru  w obiekcie  wielokondygnacyjnym. W br.  zakupiony został nowy 
samochód poŜarniczy, który słuŜył będzie poprawie bezpieczeństwa 
poŜarowego w powiecie rawskim. 

Oprócz działań operacyjnych PSP zajmuje się w ramach czynności 
kontrolno-rozpoznawczych kontrolami obiektów. W  br.  przeprowadzono: 
16 kontroli na obiektach uŜyteczności publicznej; 
182 kontrole w obiektach zamieszkania zbiorowego; 
190 kontroli w obiektach produkcyjnych i magazynach; 
Cztery kontrole przeprowadzono w lasach oceniając stan bezpieczeństwa 
poŜarowego. Czynnościami kontrolnymi objęto budynki mieszkalne  
wielorodzinne  jak  i  sieć  hydrantów  w  Rawie  Mazowieckiej. 

Oceniając stan bezpieczeństwa poŜarowego powiatu stwierdzić naleŜy, 
Ŝe nastąpiła jego poprawa. Państwowa StraŜ PoŜarna wspólnie z OSP w 
powiecie posiadają zdolności bojowe słuŜące zabezpieczeniu potrzeb 
mieszkańców powiatu.  
 
 
 



 6 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  odpowiedzialn y  jest  za  
zapewnienie wła ściwego stanu sanitarnego  w powiecie 
 
I. W dziedzinie zapobiegania i zwalczania  chorób nie odnotowano chorób 
niebezpiecznych  dla zdrowia mieszkańców  powiatu. Za analizowany okres 
10 miesięcy  wynika, Ŝe wystąpił spadek zachorowań na takie choroby  jak: 
- ospa wietrzna  34 przypadki (2008 r. wystąpiły 162 przypadki); 
- róŜyczka 7 przypadków( 2008 r. 23 przypadki); 
- świerzb  2 przypadki (2008 r. 6 przypadków). 
Nie zanotowano zachorowań mieszkańców  powiatu na takie choroby jak: 
- świnka; 
- róŜa; 
- czy zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; 
Wystąpił wzrost  zachorowań na : 
- Salmonellę. Za badany okres zanotowano aŜ 48 przypadków tego     
   zakaŜenia; 
- gruźlicę – stwierdzono 11 przypadków; 
- wirusowe zapalenie wątroby typu C – 2 przypadki; 
- wirusowe zapalenie wątroby typu B – 4 przypadki. 
Zrejestrowano 3 przypadki nosicielstwa HCV i 2 nosicielstwa  HBS. 
Wystąpiły 64 przypadki pokąsania przez zwierzęta z czego 9 osób poddano 
szczepieniom ochronnym. 
 
II. Oceniając stan techniczny naleŜy stwierdzić, Ŝe  w najgorszym stanie 
technicznym  znajdują się obiekty Samodzielnego Publicznego  Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej. Obiekty słuŜby zdrowia naleŜące 
do N.ZOZ wykazują dobry stan  sanitarny. Pozytywnie oceniana jest  
prowadzona sterylizacja narzędzi zarówno w SP ZOZ jak i  N.ZOZ. Inspekcja 
Sanitarna nie wnosi uwag do gromadzenia, transportu, usuwania i 
unieszkodliwiania odpadów stałych  przez  SP ZOZ jak i N.ZOZ  w  powiecie. 
III. W zakresie nadzoru  sanitarnego nad  warunkami  produkcji, 
przechowywania i sprzedaŜy Ŝywności nadzorem objęto 394  zakłady 
produkcyjne. Przeprowadzono 428 kontroli w 260 obiektach. Wydano 49 
decyzji administracyjnych w tym 5 dotyczyło  czasowego unieruchomienia 
działalności obiektu i odsunięcia od pracy osób tam zatrudnionych. 
Wstrzymano produkcję w następujących zakładach: 
- Cukiernia Ewy i Zbigniewa Rochalów  odsuwając od pracy 3 pracowników  
  u których stwierdzono zakaŜenie pałeczkami Salmonelli; 
- PPHU  MARINEX Sc Annosław 30  gdzie odsunięto od pracy  
  współwłaścicielkę  zakładu po stwierdzeniu  zakaŜenia pałeczkami 
  Salmonelli; 
W sklepie  spoŜywczym „Kubuś” w Rawie Maz. ul. K. Wielkiego 28  wydana 
została decyzja  nakazująca wycofanie z  obrotu  artykułów  spoŜywczych 
bez  opakowań  jednostkowych. W  sklepie  spoŜywczo-przemysłowym   w  
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Wojskiej Starej 12 wydano decyzję  o zawieszenie działalności po 
stwierdzeniu w sklepie gryzoni i sprzedaŜy towarów po upływie przydatności 
do spoŜycia. Za nieprawidłowy stan  sanitarno- higieniczny  nałoŜono  49 
mandatów karnych na sumę 9.100 zł.. Karanie mandatowe stosowano 
między innymi z powodu: 
- braku ciepłej wody w pomieszczeniach  zakładu; 
-niewłaściwego przechowywania artykułów spoŜywczych; 
- obecności w zakładach  szkodników; 
- nieaktualnych orzeczeń lekarskich do celów sanitarno – 
  epidemiologicznych; 
- braku  odzieŜy  ochronnej; 
- nie zachowania stanu sanitarno-higienicznego  pomieszczeń, urządzeń  
  i sprzętu; 
Szczególnym nadzorem sanitarnym objęto placówki gastronomiczne w 
okresie letnim. Przeprowadzono w nich 48 kontroli nakładając za ujawnione 
nieprawidłowości  12  mandatów  karnych  na  sumę  2.400  złotych. 
Przeprowadzono 10 kontroli  targowisk i placów handlowych. Stwierdzono 
nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymogów sanitarno-
higienicznych, braku ciepłej wody czy braku orzeczeń lekarskich do celów  
sanitarno-epidemiologicznych. 
  Pilną sprawą jest uregulowanie ze względów higieniczno-zdrowotnych 
handlu na targowisku  miejskim i częściowe przeniesienie podmiotów 
wprowadzających  środki spoŜywcze  do obrotu  na plac handlowy. W 
okresie od I. do X. 2009 r. zbadano 112 prób Ŝywności, z czego 
zdyskwalifikowanych zostało 16  w tym 10 zakwestionowano ze względu  na 
niewłaściwe oznaczenie, natomiast 6 prób z uwagi na zakaŜenie pałeczkami 
Salmonelli. 

W  okresie 10 miesięcy  Inspekcja Sanitarna otrzymała 5 interwencji z 
czego 1 przekazano do Powiatowego Lekarza Weterynarii. Dotyczyły one 
obecności szkodników w pomieszczeniach sklepu, sprzedaŜy po terminie 
przydatności do spoŜycia  artykułów spoŜywczych, czy sprzedaŜy mleka w 
butelce PET z samochodu osobowego. W wyniku interwencji  zastosowano 
karanie mandatowe na sumę 700 złotych. 

W zakresie nadzoru sanitarnego nad higieną środowiska w sezonie 
letnim co dwa tygodnie badana była woda w Zalewie Rawskim, nie 
stwierdzając nieprawidłowości w tym zakresie. Badano stan sanitarny 
obiektów hotelowych w powiecie, nie stwierdzając nieprawidłowości. 

Nadzorem sanitarnym objęto 55 zakładów fryzjerskich , kosmetycznych 
i odnowy biologicznej nie stwierdzając  nieprawidłowości. Kontrole stanu 
sanitarnego prowadzono w obiektach uŜyteczności publicznej nie 
stwierdzając powaŜniejszych uchybień. 
Oddział higieny przeprowadził 94 kontrole sanitarne w 215 obiektach oraz 
jeden wywiad w związku z podejrzeniem choroby zawodowej. Wydano 17 
decyzji terminowych, które dotyczyły głównie: 
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- nakazu przeprowadzenia pomiaru czynników szkodliwych dla zdrowia 
 ( hałasu, zapylenia ,drgań  mechanicznych); 
- nakazu obniŜenia poziomu hałasu na stanowiskach pracy; 
- załoŜenia rejestru wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
  zdrowia; 
- posiadania zaktualizowanych kart charakterystyki stosowanych  
   substancji i preparatów chemicznych; 
- sporządzenie  kart oceny ryzyka zawodowego. 
W zakładzie FAM Cynkowanie Ogniowe stwierdzono przekroczenie wartości 
dopuszczalnej  hałasu. Przekroczenie hałasu stwierdzono w firmach: Herco, 
Belle Poland  oraz  PKS. W stosunku do tych podmiotów wydano decyzje  o 
wyeliminowanie stwierdzonych  nieprawidłowości  z terminem do realizacji  
VI 2010 rok.  
Czynniki rakotwórcze występują w dwóch zakładach mianowicie:    
- w Galwinie, który posiada bezwodnik kwasu chromowego; 
- w SP ZOZ – promieniowanie jonizujące. 
W br. rozpatrzono trzy przypadki podejrzenia chorób zawodowych. W 
jednym przypadku stwierdzono chorobę zawodową – gruźlicę u pracownika 
słuŜby zdrowia. W dwóch pozostałych Państwowy Powiatowy Inspektor 
Sanitarny wydał decyzję odmowną z braku podstaw stwierdzenia chorób 
zawodowych. 

Państwowa Inspekcja Sanitarna w Rawie Mazowieckiej sprawuje 
bieŜący nadzór nad czterdziestoma placówkami oświatowo-wychowawczymi 
w powiecie. Nieprawidłowości dotyczą miedzy innymi: 
- nie objęcia doŜywianiem dzieci we wszystkich placówkach szkolnych. Nie 
  prowadzi się doŜywiania w szkołach w Trębaczewie i Kłopoczynie; 
- nieprawidłowego oświetlenia w placówkach szkolnych. Tylko 75 %  
  placówek oświatowych posiada zgodnie z normą oświetlenie; 
- palenie papierosów w placówkach oświatowych. Pomimo zakazu nie jest  
  on w pełni przestrzegany. 

Pracownicy Inspekcji Sanitarnej aktywnie biorą udział prowadząc akcje 
profilaktyczne w szkołach takie jak: „Czyste powietrze wokół nas”, „Trzymaj 
formę”, „Program Profilaktyki  chorób zakaźnych i pasoŜytniczych”, 
Bezpieczne wakacje, RóŜowa wstąŜeczka, Zapobiegaj  astmie, Zadbaj o 
swoje płuca. Przedstawiona ocena stanu sanitarnego powiatu przez 
Państwowego Inspektora Sanitarnego wskazuje, Ŝe jest on dobry a podmioty 
działające tu, starają się przestrzegać przepisów sanitarnych, dąŜąc do 
realizacji zadań w tym zakresie. 
 
Odpowiedzialnym za bezpiecze ństwo weterynaryjne powiatu jest 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej 
 
Bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa zaleŜne jest od spoŜywania 
bezpiecznej  Ŝywności  i  prawidłowo  prowadzonego  Ŝywienia.  
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Inspektor Weterynarii odpowiedzialny jest za wykonanie  zadań z zakresu 
ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwo produktów pochodzenia 
zwierzęcego. Zadania realizuje poprzez: 
a) zwalczanie – chorób zakaźnych zwierząt,  w tym zapobieganie  
    wystąpieniu, wykrywanie i likwidowanie ognisk chorobowych; 
-   zoonoz ( włośnicy , wścieklizny, Salmonellozy); 
b) kontrole higieny i bezpieczeństwa Ŝywności poprzez: 
    kontrolę zakładów zajmujących się produkcją środków spoŜywczych  
    pochodzenia  zwierzęcego, środków transportu w zakresie wymagań  
    weterynaryjnych; 
c) sprawowanie nadzoru: 
 -  nad produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami     
     przeznaczonymi dla zwierząt; 
 -   nadzoru nad Ŝywieniem zwierząt i stosowania środków Ŝywienia. 
d) prowadzenie współpracy z: 
     Powiatową  Inspekcją  Sanitarną , Agencją  Restrukturyzacji  i  
     Modernizacji Rolnictwa   w  zakresie  weterynaryjnej ochrony  zdrowia 
     działalności szkoleniowej lekarzy weterynarii i personelu pomocniczego 
     w  zakresie obowiązujących  przepisów  zwalczania  chorób  zakaźnych,  
     bezpieczeństwa  Ŝywności. 
 
Za 10 miesięcy inspektorzy weterynaryjni  przeprowadzili  86 kontroli w 
zakładach mięsa czerwonego i zakładzie mleczarskim, 562 kontrole środków  
transportu wykorzystywanego do przewoŜenia produktów pochodzenia 
zwierzęcego  oraz  540  kontroli  mięsa  przeznaczonego  na  eksport.     

 Prowadzono monitoring sytuacji weterynaryjnej w powiecie. 
Przebadano 2357 sztuk bydła w kierunku gruźlicy, 1496 bydła w kierunku 
brucelozy, 1256 w kierunku enzootycznej białaczki bydła. W jednym 
gospodarstwie u 2  sztuk bydła  stwierdzono białaczkę. Podjęto 
natychmiastowe działania zapobiegające szerzeniu się choroby u innych 
zwierząt. Dokonano 18 kontroli środków Ŝywienia zwierząt . Przebadano 43 
próbki pasz. Badaniami objęto 105 907 szt. trzody chlewnej nie stwierdzając 
włośnicy. Przebadano 5 050 szt. bydła w kierunku gąbczastej encefalopatii 
bydła  BSE, nie stwierdzając  wyniku  dodatniego. 
Monitorowano  choroby  zwierząt  przenoszone  na ludzi  jak: 
- pryszczycę – pobrano 9 próbek; 
- pomór świń – 11 próbek; 
- choroby pęcherzykowatej świń - 8 prób;  
We wszystkich przypadkach stwierdzono wynik ujemny. Badaniu poddano 
43 lisy na obecność  wścieklizny. Nie stwierdzono  występowania tej choroby 
na terenie powiatu rawskiego. 
 W br. kontynuowano program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. 
Pobrano 9 661 prób z 808 stad świń. U ośmiu zwierząt z pięciu stad 
stwierdzono ognisko tej choroby. Z 55 stad w których stwierdzono wirusa 
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choroby Aujeszkyego pozostało na terenie powiatu 20 stad zakaŜonych. 
Problemem nadal jest brak trwałego oznakowania świń w gospodarstwach. 
Program zwalczania choroby Aujeszkyego prowadzony będzie do 2013 roku. 
Inspektor Weterynaryjny w Rawie Mazowieckiej ocenia stan bezpieczeństwa 
weterynaryjnego powiatu jako dobry. 
  
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego odpowiedzia lny jest za 
stan bezpiecze ństwa budowlanego w powiecie  
 
 Do końca października 2009 r. przeprowadzonych zostało 129 kontroli 
w zakresie przestrzegania przepisów „ Prawo Budowlane”. 
Kontrole dotyczyły  w szczególności: 
- lokali gastronomicznych , w których wykonywane były prace budowlane; 
- placów zabaw dla dzieci; 
- dróg oraz obiektów inŜynierskich; 
- obiektów zagroŜonych intensywnymi opadami śniegu; 
- obiektów w których odbywają się zajęcia w okresie ferii zimowych i  
   letnich; 
- obiektów przed przystąpieniem do uŜytkowania; 
- samowolnie wykonanych robót budowlanych; 
- obiektów samowolnie uŜytkowanych; 
-  prawidłowości przebiegu procesu budowlanego; 
- utrzymanie obiektów we właściwym stanie technicznym. 

W br. inspektor budowlany przeprowadził 12 kontroli  w obiektach 
naraŜonych ryzykiem zalegania śniegu na dachu. Nie stwierdzono w tym 
zakresie  nieprawidłowości. Kontroli  poddano  8 placów  zabaw  Ponadto 
skontrolowano jeden obiekt wypoczynku letniego nie stwierdzając 
nieprawidłowości.  Wspólnie z PSP  inspektor  przeprowadził kontrole 
budynków socjalnych, hoteli pracowniczych po poŜarze w Kamieniu 
Pomorskim. Skontrolowano 168 lokali socjalnych , 8 budynków zamieszkania 
zbiorowego oraz 5 obiektów hotelowych. Kontroli poddano ksiąŜki obiektów 
w celu ustalenia wykonania obowiązku przeprowadzenia kontroli doraźnych 
tych budynków oraz oceny ich stanu technicznego. Skontrolowane obiekty 
są budynkami  murowanymi wybudowanymi tradycyjną technologią . Nie 
stwierdzono ryzyka zagroŜenia katastrofą budowlaną. W br. inspektor 
nadzoru budowlanego wszczął  9 postępowań w sprawie stanu technicznego 
budynków. Nie wydano w tym roku Ŝadnej decyzji rozbiórkowej ze względu 
na zły stan techniczny groŜący katastrofą budowlaną. 

 Za 10 miesięcy br. inspektorat przyjął 121 zawiadomień o zakończeniu 
budowy i  284 zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia  robót. 
Wydał  48 decyzji, 25  postanowień oraz  przyjął  380 interesantów. 
W postępowaniach  dotyczących samowoli budowlanej doprowadzono do 
wykonania 5 rozbiórek obiektów budowlanych. 
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W przedłoŜonym sprawozdaniu inspektor nadzoru budowlanego 
stwierdza, Ŝe nie wystąpiły raŜące nieprawidłowości a stan techniczny 
kontrolowanych obiektów nie stwarza bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia i 
zdrowia mieszkańców. Podnosi, Ŝe zgodnie z ar. 61 prawo budowlane to 
właściciel, zarządca jest obowiązany do uŜytkowania obiektu zgodnie z 
przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz do utrzymania 
obiektu w naleŜytym stanie technicznym i estetycznym. Inspektor moŜe 
wpływać na terminowe przestrzeganie obowiązku wykonywania kontroli 
rocznych i pięcioletnich obiektów budowlanych po to aby nie dopuścić do 
nadmiernego pogorszenia właściwości uŜytkowych obiektu. 
Ocenił, Ŝe stan bezpieczeństwa budowlanego powiatu jest pozytywny. 

Na podstawie  informacji uzyskanych z powiatowych słuŜb, straŜy i 
inspekcji uznać naleŜy, Ŝe powiat rawski  jest jednym z bezpieczniejszych w 
województwie łódzkim. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     Podpisał  
 Starosta  
  Józef Matysiak 
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