
ZARZĄDZENIE NR 82/2022 
WÓJTA GMINY ANDRESPOL 

z dnia 6 października 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia „Planu dystrybucji preparatów jodowych w postaci tabletek jodku potasu na 
wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Gminy Andrespol” 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 
583, 1005, 1079), art. 90 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1941; z 2022 r. poz. 974) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 261, 583) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie  określa  organizację  i sposób  współdziałania  w zakresie  dystrybucji  preparatu  jodowego 
w formie tabletek na terenie Gminy Andrespol w oparciu o „Plan dystrybucji preparatów jodowych w postaci 
tabletek  jodku  potasu  na  wypadek  wystąpienia  zagrożenia  radiacyjnego  w Gminie  Andrespol”  stanowiący 
załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. W  celu  właściwego  przygotowania  do  podjęcia  działań  interwencyjnych  w przypadku  wystąpienia 
promieniowania jonizującego, mającego na celu podanie ludności przebywającej na terenie gminy Andrespol 
preparatów jodowych organizuje się i przygotowuje: 

1) Punkt nr 1 wydawania tabletek jodowych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Wiśniowej 
Górze, ul. Tuszyńska 32; 

2) Punkt nr 2 wydawania tabletek jodowych w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wiśniowej 
Górze, ul. Tuszyńska 32; 

3) Punkt  nr  3 wydawania  tabletek  jodowych  w Szkole  Podstawowej  z oddziałami  przedszkolnymi  im. Jana 
Brzechwy w Justynowie, ul. Łódzka 17; 

4) Punkt nr 4 wydawania tabletek jodowych w domu parafialnym (sali lokalu wyborczego) w Bedoniu 
Przykościelnym, ul. Kościelna 25; 

5) Punkt nr 5 wydawania tabletek jodowych w OSP ANDRESPOL ,ul Ceramiczna 1; 

6) Punkt nr 6 wydawania tabletek jodowych w OSP JUSTYNÓW, ul. Główna 74; 

7) Punkt nr 7 wydawania tabletek jodowych w OSP WIŚNIOWA GÓRA, ul. Tuszyńska 96; 

8) Punkt nr 8 wydawania tabletek jodowych w OSP BEDOŃ WIEŚ, ul. Słowiańska 96; 

9) Punkt  nr  9 wydawania  tabletek  jodowych  w Gminnej  Przychodni  Zdrowia  w Andrespolu,  ul. Rokicińska 
125. 

§ 3. Wykonanie  i realizację  zarządzenia  powierzam  Inspektorowi  d/s  Zarządzania  Kryzysowego,  Obrony 
Cywilnej, Informacji Niejawnych i BHP. 

§ 4. Traci  moc  zarządzenie  Nr 47/2017  Wójta  Gminy  Andrespol  z dnia  21 września  2017 r.  w sprawie 
wprowadzenia do użytku Gminnego Planu dystrybucji preparatów tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia 
radiacyjnego na terenie Gminy Andrespol. 
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

z up. Wójta Gminy Andrespol 
Zastępca Wójta Gminy 

Andrespol 
 
 

Agnieszka Janik 
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