NIEWYPAŁY NIEWYBUCHY
POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA

W naszym otoczeniu znajdujemy wiele przedmiotów, które są pozostałościami po II wojnie
światowej. Niektóre z nich nie są bliżej nam znane, inne bez problemu udaje się
zidentyfikować jako uzbrojenie wojskowe. Niestety ludzka ciekawość i nie zachowanie
odpowiednich środków bezpieczeństwa w konsekwencji może prowadzić do trwałego
kalectwa, a nawet do śmierci. Powinniśmy mieć świadomość, iż materiały wybuchowe są
całkowicie odporne na warunki atmosferyczne, dlatego zachowują swoje właściwości
niezależnie od daty produkcji.
W przypadku odnalezienia podejrzanego przedmiotu:
• nie dotykać go, a w szczególności nie podnosić, nie przesuwać, nie używać wobec
przedmiotu jakichkolwiek narzędzi;
• w miarę możności zabezpieczyć miejsce znalezienia przed ingerencją innych osób;
• powiadomić policję;
• do czasu przyjazdu policji pozostać w pobliżu znaleziska - nie dopuścić innych osób do
manipulowania przedmiotem.
Do przedmiotów wybuchowych zaliczamy wszelkiego rodzaju przedmioty pochodzenia
wojskowego, które ze względu na swe właściwości wybuchowe grożą niebezpieczeństwem
przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi (ruszanie, rozkręcanie rzucanie itp.). Są to w
szczególności:
- zapalniki,
- pociski,
- bomby lotnicze,
- naboje artyleryjskie i karabinowe,
- pancerzownice,
- granaty,
- miny wszelkich typów,
- ładunki materiałów wybuchowych,
- złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych.
Natomiast za przedmioty niebezpieczne uważamy wszelkiego rodzaju urządzenia (materiały
pochodzenia wojskowego, przemysłowego lub innego, które mając właściwości łatwopalne,
żrące, trujące grożą niebezpieczeństwem przy manipulowaniu lub zetknięciu się z powietrzem
albo wysoką temperaturą.
Zaliczyć do nich można:
- płyn łatwopalny, żrący i trujący,
- zawartość butli stalowych, gaśnic,
– resztki rozmaitych substancji w aparaturze laboratoryjnej itp.

PAMIĘTAJ
• Nie wchodź na tereny oznakowane zakazem wstępu (poligony, place ćwiczeń,
strzelnice, magazyny),
• Kategorycznie nie podnoś, nie odkopuj, nie przenoś, nie rozmontowuj, nie
wrzucaj do ogniska, stawów lub głębokich rowów znalezionych niewybuchów,
• Naucz swoje dzieci zasad postępowania w sytuacji znalezienia niewypału,
niewybuchu.

Unieszkodliwianiem materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych zajmują się
Minerskie Patrole Oczyszczania Terenu (MPOT), które działają na określonych obszarach.
W przypadku znalezienia takich przedmiotów należy niezwłocznie powiadomić Urząd Gminy
lub Policję, która sprawdzi czy znaleziony przedmiot jest wybuchowy i niebezpieczny,
zawiadomi o tym fakcie jednostkę wojskową i zabezpieczy miejsce do czasu przybycia
patrolu minerskiego.
Teren Gminy Sulęczyno oczyszczany jest przez:
Lp.

Numer
patrolu

Jednostka wojskowa
wydzielająca patrol

Telefon Dyżurnego

1.

6

1BOT LĘBORK

(058) 862 82 77

Wszystkie zgłoszenia dotyczące oczyszczania terenów z przedmiotów wybuchowych patrole
realizują niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od daty otrzymania zgłoszenia.
Zgłoszenia pilne realizują natychmiast tzn. nie później niż w ciągu doby.
Za pilne zgłoszenia należy uważać takie zgłoszenia, które donoszą o wykryciu przedmiotów
wybuchowych lub niebezpiecznych wszędzie tam, gdzie stwarzają one szczególne
niebezpieczeństwo dla ludności, powodują wstrzymanie pracy, nauki itp., a więc np. na
terenie szkół, na ulicach miast, w zakładach pracy itp.

