Poważne awarie
1. Dz.U.2009.178.1380 -j.t. ustawa 1991.08.24 Ochrona przeciwpożarowa.
2. Dz.U.2009.124.1030 rozp. 2009.07.24 Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę
oraz drogi pożarowe.
3. Dz.U.2007.89.590 ustawa 2007.04.26 Zarządzanie kryzysowe.
4. Dz.U.2008.25.150 -j.t. ustawa 2001.04.27 Prawo ochrony środowiska.
5. Dz.U.2002.58.535 rozp.
2002.04.09
Rodzaje
i
ilość
substancji
niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu
go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
6. Dz.U.2003.104.970 rozp. 2003.05.29 Wymagania, jakim powinien odpowiadać
raport o bezpieczeństwie zakładu o dużym ryzyku.
7. Dz.U.2003.131.1219 rozp.
2003.07.17
Wymagania,
jakim
powinny
odpowiadać plany operacyjno-ratownicze.
8. Dz.U.2002.78.712 rozp.
2002.06.04
Szczegółowy
zakres
informacji
wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez komendanta
wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
9. Dz.U.2003.5.58 rozp. 2002.12.30 Poważne awarie objęte obowiązkiem
zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
10. Dz.U.2000.122.1321 ustawa 2000.12.21 Dozór techniczny.
11. Dz.U.2002.194.1632 rozp. 2002.11.08 Wymagania, jakim powinien
odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia
ludzkiego, mienia oraz środowiska naturalnego.
12. Dz.U.1953.23.93 dekret 1953.04.23 Świadczenia w celu zwalczania klęsk
żywiołowych.
13. Dz.U.1953.37.158 rozp.
1953.07.14
Wykonanie
art.
5
dekretu
o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych.
14. Dz.U.1999.55.573 rozp. 1999.06.08 Zasady oraz tryb ustalania i wypłaty
odszkodowań za szkody poniesione w związku z akcjami zwalczania klęsk
żywiołowych.
15. Dz.U.2002.62.558 ustawa 2002.04.18 Stan klęski żywiołowej.
16. Dz.U.2003.41.347 rozp.
2003.02.20
Szczegółowe
zasady
udziału
pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu.
17. Dz.U.2001.84.906 ustawa 2001.08.11 Szczególne zasady odbudowy,
remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych
w wyniku działania żywiołu.
18. Dz.U.2001.84.907 ustawa 2001.08.11 Szczególne rozwiązania prawne
związane z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz zmiana
niektórych ustaw.
19. Dz.U.2001.95.1046 rozp. 2001.09.04 Wykaz miejscowości dotkniętych
powodzią oraz miejscowości, na których obszarze wystąpiły osuwiska ziemne
lub huragany.
20. Dz.U.2003.121.1137 rozp. 2003.06.16 Uzgadnianie projektu budowlanego
pod względem ochrony przeciwpożarowej.
21. Dz.U.2006.80.563 rozp. 2006.04.21 Ochrona przeciwpożarowa budynków,
innych obiektów budowlanych i terenów.
22. Dz.U.1999.111.1311 rozp. 1999.12.29 Szczegółowe zasady organizacji
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

23. Dz.U.1998.121.798 rozp. 1998.09.14 Zakres, szczegółowe warunki i tryb
włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego.
24. Dz.U.2001.82.895 rozp. 2001.07.31 Szczegółowe zasady kierowania
i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział
w działaniu ratowniczym.
25. Dz.U.1998.94.598 rozp. 1998.07.17 Teren działania jednostek ochrony
przeciwpożarowej, okoliczności i warunki udziału tych jednostek w działaniach
ratowniczych poza terenem własnego działania oraz zakres, szczegółowe
warunki i tryb zwrotu poniesionych przez nie kosztów.
26. Dz.U.2006.58.405 rozp. 2006.03.22 Szczegółowe zasady zabezpieczenia
przeciwpożarowego lasów.
27. Dz.U.2009.12.68 -j.t. ustawa 1991.08.24 Państwowa Straż Pożarna.
28. Dz.U.1992.66.334 rozp. 1992.08.24 Zasady i tryb wykonywania zadań przez
Wojskową Ochronę Przeciwpożarową.
29. Dz.U.2000.93.1035 rozp. 2000.09.22 Szczegółowe zasady wyposażenia
jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.
30. Dz.U.2005.225.1934 rozp. 2005.10.24 Czynności kontrolno-rozpoznawcze
przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną.
31. Dz.U.2004.241.2416 -j.t. ustawa 1967.11.21 Powszechny obowiązek obrony
Rzeczypospolitej Polskiej.
32. Dz.U.2002.96.850 rozp. 2002.06.25 Szczegółowy zakres działania Szefa
Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.
33. Dz.U.1993.91.421 rozp. 1993.09.28 Powszechna samoobrona ludności.
34. Dz.U.1998.88.557 rozp. 1998.07.07 Sposób finansowania przedsięwzięć
związanych z zakwaterowaniem osób w przypadkach nadzwyczajnych.

