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W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ
Statystyka wyjazdów do zdarzeń na terenie Powiatu Wołomin

Do końca 2022 roku na terenie Powiatu wołomińskiego miało miejsce 3763 zdarzenia 
- w roku 2021 było ich 3340 - czyli nastąpił wzrost o 423 zdarzenia.

Wśród zdarzeń w 2022 roku odnotowano:

• 1217 pożarów (1146 małych, 71 średnich),

• 2245 miejscowych zagrożeń (443 małych, 1790 lokalnych, 11 średnich i Iduże).

• 301 alarmów fałszywych (18 złośliwych, 209 w dobrej wierze, 74 z instalacji 
wykrywczych).

32,3 % zdarzeń stanowiły pożary.

59,7 % zdarzeń stanowiły miejscowe zagrożenia.

8 % zdarzeń stanowiły ałarmy fałszywe

Zdarzenia w 2022 roku

hi Pożary

hi Miejscowe
zagrożenia

Li Alarmy
fałszywe
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Zdarzenia w 2021 roku

H Pożary

u Miejscowe 
zagrożenia

U Alarmy 
fałszywe

Porównanie ilości zdarzeń w 2022 roku w stosunku do 2021 roku.

Rodzaj 
zdarzenia 2021 2022 Wzrost 

/spadek %

Pożary 896 1217 +35,8

Miejscowe 
zagrożenia 2152 2245

Alarmy 
fałszywe 292 301

Ogółem 3340 3763
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Zdarzenia w latach 2017 - 2022

Rok

M Zdarzenia ogółem H Pożary LJ Miejscowe zagrożenia ii Alarmy fałszywe

W roku 2022 w stosunku do roku 2021 wzrosła liczba wszystkich zdarzeń o 12,7%, 
miejscowych zagrożeń aż o 4,3%, liczba alarmów fałszywych o 3,1 %, natomiast 
największy przyrost obserwujemy w liczbie pożarów bo o 35,8%. Jak wskazuje linia 
trendu ogólna liczba zdarzeń w powiecie ma tendencję wzrostową

Przypuszczalna przyczyna powstania zdarzeń:

Pożary:
W 2022 roku najczęstszą przyczyną powstawania pożarów było:

• w 819 przypadkach podpalenia (umyślne) w tym akty terroru,

• w 129 przypadkach nie ustalono przyczyny postania pożaru,

• w 76 przypadkach nieprawidłowa eksploatacja urządzeń ogrzewczych na paliwo 
stałe,

• w 64 przypadkach inne przyczyny

• w 24 przypadkach - nieostrożność Osób Dorosłych (NOD) przy posługiwaniu się 
ogniem otwartym, w tym papierosy, zapałki.

• w 22 przypadkach - wady urządzeń i instalacji elektrycznych, w szczególności 
przewody, osprzęt oświetlenia, odbiorniki bez urządzeń grzewczych,
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w 22 przypadkach - wady środków transportu

Miejscowe zagrożenia:
W 2022 roku miejscowe zagrożenia najczęściej powstawały na skutek:

w 858 przypadkach huragany, silne wiatry, tornada,

w 632 przypadkach inne przyczyny,

w 364 przypadkach niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków 
transportu,

w 126 przypadkach nietypowe zachowania się zwierząt, owadów stwarzające 
zagrożenie,

w 56 przypadkach nieustalone,

w 45 gwałtowne opady atmosferyczne,

w 35 wady środków transportu,

w 31 przypadkach nieumyślne działanie człowieka,

w 23 celowe działanie człowieka.

Pożar mały - występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: obiekty 
lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, 
paliwa itp., o powierzchni do 70 m2 lub objętości do 350 m3, lasy, uprawy, trawy, 
torfowiska i nieużytki, o powierzchni nie większej niż 1 ha,
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Pożar średni - występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: obiekty 
lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, 
paliwa itp., o powierzchni od 71 do 300 m2 lub objętości od 351 do 1500 m3, lasy, 
uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 1 ha i nie większej niż 
10 ha,

Pożar duży - występuje, jeśli w jego wyniku zostały spalone lub zniszczone: obiekty 
lub ich części, ruchomości, składowiska materiałów, maszyny, urządzenia, surowce, 
paliwa itp., o powierzchni od 301 do 1000 m2 lub objętości od 1501 do 5000 m3, lasy, 
uprawy, trawy, torfowiska i nieużytki, o powierzchni powyżej 10 ha i nie większej niż 
100 ha,

Pożar bardzo duży - występuje, jeśli w jego wyniku spalone lub zniszczone 
powierzchnie lub objętości przekraczają wartości podane w punkcie

Miejscowe zagrożenie - to inne niż pożar zdarzenie wynikające z rozwoju cywilizacyjnego 
lub naturalnych praw przyrody stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia, albo środowiska, 
albo mienia, takie jak: katastrofy komunikacyjne, uszkodzenia budowli, zatarasowanie dróg 
drzewami połamanymi przez silne wiatry itp.:

Małe - jako nagłe, uszkodzenia elementów urządzeń, maszyn, pojazdów, obiektów, które 
mogą powodować zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, wymagające interwencji 
podmiotów systemu lub innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, a także gdy jednostki 
ochrony przeciwpożarowej wspomagają inne służby ratownicze, porządkowe, mogące także 
występować jako prawdopodobne, wymagające jednak rozpoznania tego zagrożenia

Lokalne - jako nagłe, uszkodzenia części obiektu, w szczególności budynku lub urządzenia 
technicznego powodujące przerwę w jego użytkowaniu lub utratę jego właściwości
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funkcjonalnych, stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia,
Średnie - jako nagłe zdarzenie, którego następstwem jest jednostkowe zagrożenie dla życia, 
zdrowia, mienia lub skażenie środowiska, występujące na niewielkim obszarze, powierzchni 
lub ograniczone do jednego obiekt

Duże - jako nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, podczas którego wystąpiło zbiorowe 
zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia dużej wartości lub środowiska naturalnego, 
występujące na znacznym obszarze

Gigantyczne lub klęski żywiołowe - jako zdarzenie losowe spowodowane siłami natury lub 
wynikające z działań człowieka, których następstwem jest powszechne zagrożenie dla życia, 
zdrowia lub mienia; może występować w szczególności w wyniku huraganów, powodzi, 
intensywnych opadów śniegu lub deszczu, trzęsień ziemi lub tąpnięć, dużych skażeń 
chemicznych, ekologicznych lub radiacyjnych, obejmujące duże obszary kraju, np. obszar 
gminy, dzielnicy miasta.

Wielkość strat i wartość uratowanego mienia w 2022 r. w tys. zł

Gmina Straty ogólne Straty budynkowe Wartość 
uratowanego mienia

Dąbrówka 1395,8 561,8 1112
Jadów 1396,4 609,4 963

Klembów 1487,1 206 1501
m. Kobyłka 461,6 135 915

m. Marki 4131,6 1796,5 6263
Poświętne 574 274 122
Radzymin 1412,1 210,3 876

Strachówka 3168,8 979,8 6483
Tłuszcz 1423,3 383,6 3697

Wołomin 3147 684,2 2243
m. Zielonka 1511 180,3 652

m. Ząbki 1175,6 202,9 2745
PODSUMOWANIE: 21284,3 6223,8 27572

Straty w poszczególnych zdarzeniach
Pożary:

> Ogółem straty wynoszą 9 552 000 zł w tym budynkowe 5 483 700 zł, 
> Uratowane mienie - 27 350 000 zł.
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Miejscowe Zagrożenia:

> Ogółem straty wynoszą 11 732 200 zł, w tym budynkowe 740 100 zł,

> Uratowane mienie - 222 000 zł

Na wielkość strat największy wpływ miał pożar budynku w zabudowie szeregowej w 
Markach przy ul. Szczęśliwej 10 z listopada ubiegłego roku, gdzie odnotowano ogółem ok. 
700 tys. PLN strat oraz zderzenie dwóch samochodów w Zielonce przy ul. Staszica z dnia 1- 
ego października, gdzie odnotowano ogółem ok. 600 tys. PLN strat.

Zdarzenia występujące w poszczególnych gminach Powiatu Wołomińskiego w rozbiciu 
na wielkości i rodzaje w 2022 roku

Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe

LP. Powiat / gmina RAZEM małe średnie RAZEM małe lokalne średnie duże Razem Złośliwe
W dobrej 
wierze

Z inst. 
wykr.

Ogółem 
zdarzeń

1 wołomiński 1217 1146 71 2245 443 1790 11 1 301 18 209 74 3763
2 Dąbrówka 99 91 8 98 19 76 3 0 10 0 6 4 207
3 Jadów 80 77 3 99 25 74 0 0 11 0 11 0 190
4 Klembów 92 86 6 118 8 110 0 0 12 1 11 0 222
5 m. Kobyłka 45 45 0 184 38 145 1 0 29 2 21 6 258
6 m. Marki 85 82 3 286 60 225 1 0 36 1 27 8 407
7 Poświętne 93 84 9 75 9 66 0 0 6 0 1 5 174
8 Radzymin 186 177 9 450 76 374 0 0 49 7 36 6 685
9 Strachówka 14 12 2 33 3 29 1 0 4 0 4 0 51
10 Tłuszcz 187 177 10 194 46 146 2 0 20 0 20 0 401
11 Wołomin 229 211 18 412 73 337 2 0 51 3 33 15 692
12 m. Zielonka 36 33 3 131 31 99 0 1 29 2 20 7 196
13 m. Ząbki 71 71 0 165 55 109 1 0 44 2 19 23 280
RAZEM: 1217 1146 71 2245 443 1790 11 1 301 18 209 74 3763

Wśród gmin Powiatu Wołomińskiego największą liczbę zdarzeń zanotowano:

w gminie Wołomin - 692 zdarzeń,

a następnie Radzymin - 685 zdarzeń,

i Marki - 407 zdarzeń.

Na kolejnych miejscach są

Tłuszcz - 401 zdarzeń,

i Ząbki - 280 zdarzeń.
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Zdarzenia w podziale na gminy

0 200 400 600 800
■ Alarmy fałszywe Miejscowe zagrożenia ■ Pożary ■ Ogółem
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Poszkodowani w akcjach

Podczas 3763 akcji, które miały miejsce w 2022 roku

> 46 osoby poniosło śmierć na miejscu zdarzenia
> 288 osób odniosło obrażenia ciała (w tym 26 dzieci).

Wśród osób, które poniosły śmierć podczas zdarzenia 7 osób utraciło życie w pożarach (20 
rannych, w tym jeden strażak), natomiast 39 osób poniosło śmierć w miejscowych 
zagrożeniach (268 rannych, w tym 1 strażak PSP i 1 OSP).

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych:

W ubiegłym roku:

> 675 zdarzenia zlikwidowano jedynie siłami PSP,

> 2099 zdarzeń zlikwidowano wspólnie siłami PSP i OSP,

> 989 zdarzeń zlikwidowano jedynie siłami OSP.

■ 2021 ■ 2022

Z powyższych wykresów wynika, że procentowy udział zdarzeń usuniętych tylko 
przez jednostki OSP jest prawie identyczny jak w roku 2021 (różnica 0,59%). Wynika 
także, że więcej zdarzeń realizowanych było wspólnie przez JRG Wołomin i jednostki 
OSP z terenu powiatu.

Jednostki Państwowej Straży Pożarnej brały udział w 73,72 % ogólnej liczby 
zdarzeń co w porównaniu z rokiem 2021 stanowi jest wynikiem identycznym.
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Ochotnicze Straże Pożarne

Na terenie działania KP PSP Wołomin znajduje się obecnie 48 jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych [OSP], w tym 47 typu „S” (posiadających, co najmniej 
1 samochód gaśniczy na wyposażeniu). Do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego 
należy obecnie 24 jednostki. Dwie jednostki OSP Zagościniec i OSP Zabraniec zostały 
włączone w 2022 roku,.

Zestawienie wyjazdów jednostek OSP z terenu powiatu wołomińskiego

Braki wyjazdów jednostek OSP w 2022 roku
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Wyjazdy jednostek OSP w 2022 roku
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Wybrane akcje ratowniczo - gaśnicze z 2020 roku

• 27 czerwca 2022 - Zielonka, ul. Piłsudskiego

> Zderzenie autobusu z samochodem ciężarowym

> Na miejscu 15 zastępów straży pożarnej i 75strażaków

• 5 maja 2022 - Pieńki, gm. Klembów

> Pożar pokrywy gleby w lesie (6 ha)

> Na miejscu 15 zastępów straży pożarnej i 63 strażaków

• 3 lipca 2022 - Postoliska, ul. Jadówska

> hale magazynowe, w których substancjami chemicznymi

> Na miejscu 9 zastępów straży pożarnej i 31 strażaków

Ćwiczenia na obiektach

lp- Obiekt Miejscowość Data Charakter Jednostki
1. Inter Europol Małopole, 

gm. Dąbrówka
1, 2,3 
marzec

Zakład 
produkcyjny

JRG x 4

2. DjChem Chemicals
Poland

Wołomin 26, 27, 28 
kwiecień

Zakład 
produkcyjny

JRG x 3
OSP Wołomin, 
OSP Kobyłka 
OSP Zagościniec

3. Centrum
Medyczne Szpital

Radzymin 21, 27, 23 
czerwiec

Szpital JRG x 3
OSP Radzymin
OSP Zawady
OSP Stare Załubice

4. ' „Zegrze 2022" Stare Załubice 6,7,8 lipiec Ćwiczenia 
wodne

JRG x 3
OSP Radzymin
OSP Kuligów
OSP Stare Załubice

5. PERN Emilianów Rasztów, 
gm. Klembów

27, 28, 29 
wrzesień

Baza paliwowa JRG x3
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Kadry
W 2022 r. przeprowadzono szkolenia wg poniższego wykazu:

Lp Nazwa szkolenia

Przeszkolono w 2022 r.

zKSRG z poza KSRG Razem Liczba 
szkoleń

1. Szkolenie podstawowe 
strażaków ratowników OSP 39 28 67 2

2. Szkolenie kierowców 
konserwatorów sprzętu 

ratowniczego OSP
14 6 20 1

3. Szkolenie kierujących 
działaniem ratowniczym dla 
członków OSP (dowódców 

OSP)

10 4 14 3

Szkolenia realizowano w obszarach, w których występowało największe zapotrzebowanie.
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Prewencja
Informacje z działalności prewencyjnej w 2022 r.

Działania i podejmowane akcje edukacyjne i profilaktyczne w 2022 r.:

1. Liczba skontrolowanych obiektów i odbiorów budynków w 2022 r.:

Liczba skontrolowanych obiektów i odbiorów łącznie: 154 (w tym 71 odbiorów budynków)

Kontrole i odbiory z podziałem na główne rodzaje obiektów:
• Obiekty użyteczności publicznej: 66

w tym m.in.:
- szkoły - 18
- przedszkola i żłobki - 25
- budynki administracyjno-biurowe - 5
- domy towarowe i supermarkety - 12
- dyskoteki i lokale gastronomiczne - 3
- pozostałe obiekty użyteczności publicznej - 6

• Obiekty zamieszkania zbiorowego: 10
w tym m.in.:

- hotele - 1
- domy opieki - 9

• Budynki mieszkalne wielorodzinne: -17
• Obiekty produkcyjne i magazynowe: 56

w tym m.in.:
- stacje paliw i gazu płynnego - 3
- rozlewnie gazu płynnego - 1
- budynki produkcyjne - 23
- magazyny i hurtownie - 23
- place składowe - 4
- pozostałe obiekty produkcyjne - 2

• Lasy: na terenie Nadleśnictwa Drewnica i Łochów - 2
• Inne (np. sieci wodociągowe, pasy ppoż. wzdłuż linii kolejowych itp.): 5.

Łącznie w 78 obiektach stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej.

W sumie wydano:

• 11 decyzji administracyjnych nakazujących usunięcie stwierdzonych 
nieprawidłowości i uchybień,

• 71 stanowisk w sprawie oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym w zakresie ochrony przeciwpożarowej

w tym: 32 sprzeciwów i stanowisk z uwagami lub zastrzeżeniami,
• 72 opinie - w drodze decyzji administracyjnych, postanowień z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej lub zaświadczeń.
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2. W 2022 r. przeprowadzono następujące działania edukacyjne propagujące bezpieczne 
zachowania:

• Kampania informacyjno-edukacyjna „Stop pożarom traw”.

• Kampania informacyjna przypominająca jak przetrwać w gorące dni

• Kampania informacyjno-edukacyjna „Bezpieczny wypoczynek nad wodą”.

• Kampania informacyjna dot. pożarów sadz w przewodach kominowych.

• Przed i w czasie ferii zimowych 2022r. zamieszczono na stronie internetowej 
i w lokalnych mediach artykuły, w których poruszono temat dotyczący kampanii 
społecznej “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, której celem jest przede 
wszystkim promowanie montowania czujek dymu i czujek tlenku węgla w budynkach 
jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych obiektów wielorodzinnych. Ponadto 
zamieszczono link do ogólnopolskiej akcji Komendy Głównej PSP dot. ogłoszenia 
konkursów kalendarzowych PSP 2022 dla dzieci i młodzieży.

• W ramach ogólnopolskiej akcji szczepień przeciw COVID-19 strażacy z powiatu 
wołomińskiego pomagali dotrzeć do punktów szczepień osobom, które nie mogą tam 
dojechać we własnym zakresie. Akcja jest prowadzona we współpracy z punktami 
szczepień oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

• W czasie wakacji 2022 r. prowadzono działania edukacyjne na terenie Jednostki 
Ratowniczo-Gaśniczej w Wołominie i w sali edukacyjnej „OGNIK” przy KP PSP 
w Wołominie. W działaniach edukacyjnych na terenie JRG w Wołominie w ww. 
zajęciach udział wzięło łącznie 126 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz grupa 
20 osób niepełnosprawnych z ośrodka Caritas.

• W trakcie trwania ferii letnich strażacy z powiatu wołomińskiego (PSP i OSP) brali 
udział w festynach i uroczystości odbywające się na terenie poszczególnych gmin (m.in. 
„Spotkanie z samorządowcami 2022”), a także podczas akcji „Lato w mieście” w SP nr 3 
w Wołominie. Podczas powyższych wydarzeń propagowali bezpieczne zachowania 
związane z wypoczynkiem podczas ferii letnich oraz zapoznawali dzieci i młodzież z 
numerami alarmowymi i procedurami wzywania służb ratowniczych itd. Treść 
przekazywanych informacji była dostosowana do wieku osób uczestniczących.

3. We współdziałaniu z Policją, OSP i organizatorami planowanych imprez 
masowych/uroczystości kościelnych prowadzono działania kontrolne polegające na 
lustracji terenów i obiektów, gdzie były planowane imprezy masowe. Kontrolowano 
między innymi:
• Teren uroczystości związanych z Rekonstrukcją Bitwy Warszawskiej 1920 w 

Ossowie,
• Teren związany z imprezą: „Obchody 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku i 

Święta Wojska Polskiego w Radzyminie”,
• Teren imprezy masowej „Dożynki Gminne” w Klembowie.
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• Teren imprezy masowej „Dni Tłuszcza 2022” w Tłuszczu,
• Teren imprezy masowej „Pożegnanie Lata w Ząbkach” 

i inne

4. W ramach monitoringu obszarów leśnych oraz działań mających na celu 
zminimalizowanie zagrożenia pożarowego skontrolowano dojazdy pożarowe, pasy 
przeciwpożarowe, zbiorniki wodne oraz bazy sprzętu w Nadleśnictwie Drewnica 
i Jabłonna. Tutejsza Komenda uczestniczyła w corocznym procesie uzgadniania 
dokumentów: Sposoby postępowania na wypadek pożaru dla poszczególnych Nadleśnictw.

5. W 2022 r. strażacy JRG w Wołominie brali udział w wielu praktycznych sprawdzeniach 
organizacji oraz warunków ewakuacji w szkołach na terenu powiatu wołomińskiego. 
Podczas udziału funkcjonariuszy PSP w praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz 
warunków ewakuacji oceniano jej przebieg, a następnie w protokołach wskazywano 
ewentualne uwagi.

6. W dniach 6-8 lipca br. odbyły się ćwiczenia wodne organizowane przez Starostwo 
Powiatowe w Wołominie w porcie Wolica w Starych Zahibicach (Zalew Zegrzyński), w 
których strażacy z PSP w Wołominie i jednostki OSP z terenu powiatu wołomińskiego 
brały czynny udział.

Strażacy z PSP w Wołominie w ramach doskonalenia zawodowego w dniach 
28-30.06 oraz 26-28.07.2022 r. przeprowadzili ćwiczenia obejmujące sposoby dotarcia 
i ewakuacji poszkodowanego przebywającego w wodzie na strzeżonym kąpielisku 
„Zielonkowskie glinianki”. W ramach ćwiczeń wykorzystano sprzęt wodny oraz łódź 
płaskodenną z silnikiem zaburtowym, jednocześnie doskonaląc umiejętności sterowania 
łodzią.

Cotygodniowo w okresie wakacji wraz z policją prowadzono wspólne patrole kąpielisk i 
potencjalnych miejsc plażowania nad zbiornikami wodnymi na terenie powiatu 
wołomińskiego. Łącznie w okresie wakacji przeprowadzono 11 wspólnych patroli.

7. W związku z brakiem bezpiecznej pokrywy lodowej na akwenach wodnych w powiecie 
wołomińskim w 2022 r. nie przeprowadzano ćwiczenia z zakresu ratownictwa lodowego. 
Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wołominie i Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu powiatu wołomińskiego w ramach doskonalenia specjalistycznego 
zapoznawali się z tematyką związaną z ratownictwem lodowym m.in. technikami 
przeprowadzenia ewakuacji poszkodowanego, pod którym załamał się lód.

8. Strażacy KP PSP w Wołominie realizowali m.in. następujące działania związane 
z występowaniem stanu epidemii COVID-19: działania wspomagające w szpitalach np. 
przewóz ludzi na szczepienia lub zbiorników z tlenem
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Kwatermistrzostwo

Zbiorcze zestawienie wyposażenia osobistego 
zakupionego przez jednostkę PSP za rok 2022

Zbiorcze zestawienie wyposażenia osobistego zakupionego przez KP PSP za rok 2022

Lp.
Jednostka KP PSP w: Nazwa, typ sprzętu Producent Ilość Wartość w zł

1 KP PSP w Wołominie
Zakup wyposażenia osobistego dla strażaków : Ubranie 
koszarowe 16 kpi, buty szkórzane 4par, rękawice specjalne 20 par, 
zakup ubrania KDSz 4kpl, kominiarka niepalna 10 szt

1 16 00,00 zł

Zbiorcze zestawienie paliw płynnych zakupionych przez 
KP PSP za rok 2022

Zbiorcze zestawienie paliwa zakupionego przez KP PSP za rok 2022

Lp- Jednostka KP PSP w: Nazwa , typ sprzętu Producent Ilość Wartość w zł

1 KP PSP w Wołominie Zakup paliwa na potrzeby jednostki 1 76 389,71 zł

Zbiorcze zestawienie zakupu sorbentów przez KP PSP za 
rok 2022

Zbiorcze zestawienie sort sintanu i Adblue zakupionego przez KP PSP za rok 2022

Lp- Jednostka KP PSP w: Nazwa , typ sprzętu Producent Ilość Wartość w zł

1 KP PSP w Wołominie Sintan , Adblue 5 000,00 zł

Zbiorcze zestawienie remontu pojazdów ratowniczo - 
gaśniczych przez KP PSP za rok 2022

Zbiorcze zestawienie ren sintanu i Adblue zakupionego przez KP PSP za rok 2022

Lp. Jednostka KP PSP w: Nazwa , typ sprzętu Producent Ilość Wartość w zł

1 KP PSP w Wołominie Remont pojazdów ratowniczo- gaśniczych 1 23 610,29 zł
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Zbiorcze zestawienie wykonanych remontów przez KP 
PSP w Wołominie

Zbiorcze zestawienie wykonanych remontów przez KP PSP w Wołominie

Lp. Jednostka KP PSP w: Nazwa , typ sprzętu Producent Ilość Wartość w zł

1 KP PSP w Wołominie
Modernizacja obiektu socjalno-biurowego wraz z adaptacją 
poddasza na Izbę pamięci z salą szkoleniowo- konferencyjną w 
budynku Komendy Powiatowej PSPw Wołominie

1 75 000,00 zł
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