
Ogłoszenie Gubernatora o stanie 
klęski żywiołowej 

 
 ZWAŻYWSZY, ŻE o godzinie 9.36 rano dnia 10 sierpnia 2022 roku wybuchł duży pożar w 
zakładzie recyklingu elementów metalowych Interco, znajdującym się przy 10 Fox Industrial Drive w 
Madison, w hrabstwie Madison County, w stanie Illinois, około dwóch mil na północ od linii hrabstwa St. 
Clair; oraz  
 
 ZWAŻYWSZY, ŻE kilka jednostek straży pożarnej w rejonie Metro East i St. Louis, a także 
system alarmowy skrzynki wzajemnej pomocy St. Louis (Mutual Aid Box Alarm System – MABAS) 
współpracuje przy gaszeniu pożaru piątego stopnia i przewiduje się, że działania gaśnicze potrwają 
jeszcze nawet 48 godzin; oraz  
 
 ZWAŻYWSZY, ŻE służby meteorologiczne donoszą, iż pióropusz dymu z pożaru był widziany 
na wysokości 5000 stóp w powietrzu i z odległości wielu mil; oraz  
 

ZWAŻYWSZY, ŻE co najmniej jedna osoba została ranna w zakładzie Interco, a potencjalnie 
niebezpieczny charakter dymu i sadzy z pożaru skłonił miejscowe władze w mieście Madison do 
wystosowania apelu, aby w promieniu jednej mili od fabryki schronić się w domach; oraz 
 
 ZWAŻYWSZY, ŻE sytuacja wciąż się rozwija, a z prognozy pogody wynika, że około godziny 
22.00 dnia 10 sierpnia dojdzie do inwersji temperatury, przez co pióropusz dymu znajdzie się bliżej 
poziomu gruntu i mogą być potrzebne dalsze czynności w zakresie reagowania oraz skierowanie 
potencjalnie do tysięcy mieszkańców na obszarze dotkniętym inwersją szerzej zakrojonego apelu o 
schronienie się w domach; oraz 
 

ZWAŻYWSZY, ŻE prognoza pogody przewiduje również przeważające wiatry głównie w 
kierunku południowym i południowo-zachodnim do połowy dnia w piątek, 12 sierpnia 2022 roku, ogólnie 
w kierunku hrabstwa St. Clair; oraz   
 
 ZWAŻYWSZY, ŻE na podstawie sprawozdań Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois 
(Illinois Emergency Management Agency) lokalne środki oraz możliwości zostały wyczerpane, a 
hrabstwo Madison ogłosiło lokalnie stan klęski żywiołowej oraz że potrzebne są środki państwowe, aby 
zwalczyć i usunąć skutki tego pożaru; oraz 
 

ZWAŻYWSZY, ŻE okoliczności te powodują wystąpienie lub zagrożenie wystąpienia 
rozległych lub poważnych szkód, obrażeń lub utraty życia lub mienia w wyniku pożaru, i stanowią klęskę 
żywiołową zgodnie z punktem 4 ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois (Illinois 
Emergency Management Agency Act), oraz    

 
ZWAŻYWSZY, ŻE polityka stanu Illinois zakłada, iż stan będzie przygotowany na wszelkie 

katastrofy, i dlatego konieczne oraz właściwe jest udostępnienie dodatkowych zasobów stanowych w 
celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom stanu Illinois; oraz  

 
 ZWAŻYWSZY, ŻE zgodnie z punktem 7 ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu 
Illinois (Illinois Emergency Management Act) warunki te stanowią prawne uzasadnienie wydania 
oświadczenia o klęsce żywiołowej. 
 

ZWAŻYWSZY, ŻE w artykule V ustęp 8 Konstytucja stanu Illinois (Illinois Constitution) 
stanowi, że „Gubernator sprawuje najwyższą władzę wykonawczą i jest odpowiedzialny za 
postępowanie zgodnie z literą prawa” i stwierdza w preambule, że głównym celem Konstytucji stanu 
Illinois jest „zapewnienie zdrowia, bezpieczeństwa i dobrobytu obywateli”,  
 



 NINIEJSZYM, w interesie niesienia pomocy ludności stanu Illinois oraz samorządom lokalnym 
odpowiedzialnym za zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa publicznego, ja, JB Pritzker, Gubernator 
stanu Illinois, ogłaszam, co następuje: 
 

Punkt 1.  Zgodnie z postanowieniami punktu 7 ustawy o Agencji Zarządzania Kryzysowego stanu 
Illinois, 20 ILCS 3305/7, stwierdzam występowanie sytuacji kryzysowej w stanie Illinois i ogłaszam teren 
hrabstwa Madison oraz St. Clair obszarem klęski żywiołowej.  Ogłoszenie to upoważnia do wykonywania 
wszystkich uprawnień nadzwyczajnych przewidzianych w punkcie 7 ustawy o Agencji Zarządzania 
Kryzysowego stanu Illinois, 20 ILCS 3305/7, w tym między innymi do wykonywania szczególnych 
uprawnień nadzwyczajnych określonych poniżej. 
 
 Punkt 2. Agencja Zarządzania Kryzysowego stanu Illinois zostaje skierowana do wdrażania 
stanowego planu operacji kryzysowych i koordynacji zasobów stanowych w celu wsparcia samorządów 
miejscowych w czynnościach związanych z walką ze skutkami klęski żywiołowej oraz ich usuwania. 
 

Punkt 3.  W celu pomocy w zakupach interwencyjnych niezbędnych do reagowania i realizacji 
innych nadzwyczajnych uprawnień, na które zezwala ustawa o Biurze Stanu Illinois ds. Sytuacji 
Kryzysowych (Illinois Emergency Management Agency Act), przepisy Kodeksu zamówień publicznych stanu 
Illinois (Illinois Procurement Code), które w jakikolwiek sposób uniemożliwiają, utrudniają lub opóźniają 
niezbędne działania związane z katastrofą, zostają zawieszone w zakresie, w jakim nie są one wymagane 
przez prawo federalne. W razie konieczności i zgodnie z artykułem 7 ust. 1 ustawy o Biurze Stanu Illinois 
ds. Sytuacji Kryzysowych (Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305/7(1), Gubernator może 
podjąć odpowiednie działania wykonawcze w celu zawieszenia obowiązywania dodatkowych przepisów 
ustawowych, nakazów, zasad i rozporządzeń. 

 
Punkt 4.  Zgodnie z artykułem 7 ust. 3 ustawy o Biurze Stanu Illinois ds. Sytuacji Kryzysowych 

(Illinois Emergency Management Agency Act), 20 ILCS 3305/7(3), niniejsze ogłoszenie uruchamia uprawnienia 
Gubernatora do przenoszenia, w razie konieczności, kierownictwa, personelu lub działów 
departamentów i agencji stanowych lub ich jednostek w celu wykonywania lub ułatwiania działań 
związanych z zarządzaniem kryzysowym. 
 

Punkt 5.  Wszystkie agencje stanowe są zobowiązane do współpracy z Gubernatorem, innymi 
agencjami stanowymi i władzami lokalnymi w zakresie opracowywania i wdrażania strategii i planów 
radzenia sobie ze skutkami obecnej klęski i wychodzenia z niej. 

 
Punkt 6.  Niniejsze ogłoszenie może ułatwić wnioskowanie o federalną pomoc w sytuacjach 

kryzysowych, jeżeli pełne i wyczerpujące oszacowanie szkód wykaże, że pełny i faktyczny powrót do 
normy wykracza poza możliwości stanu i lokalnych władz w dotkniętych klęską rejonach. 

 
Punkt 7.  Niniejsze ogłoszenie wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym i pozostaje w 

mocy przez 30 dni. 
 
 
 
      _______________________ 

JB Pritzker 
Gubernator (Governor) 

 
 
 
Data:  10 sierpnia 2022 r. 
 
 


