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ZARZĄDZENIE  Nr 0050.187.2021 

Wójta Gminy Pawłowiczki 

z dnia 13 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie organizacji i funkcjonowania elementów systemu wykrywania i alarmowania 

na terenie Gminy Pawłowiczki 

  

       Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 372 z późn. zm.),                               

art. 19 ust. 2 pkt 1 i art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 

kryzysowym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.), § 3 pkt 6 i § 4 pkt 4 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa 

Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, 

poz. 850), oraz § 4 pkt.1 lit. d  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r.            

w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości 

organów w tych sprawach (Dz. U. poz. 96), w związku z wytycznymi szefa Obrony Cywilnej 

Kraju z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia 

działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania                     

o zagrożeniach w województwach, powiatach i gminach zarządza się, co następuje : 

 

§ 1 

1. W celu zapewnienia skutecznego wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania 

ludności po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych oraz wyższych stanów gotowości 

obronnej państwa, tworzy się na obszarze Gminy Pawłowiczki system wykrywania               

i alarmowania (SWA) zwany dalej – gminnym SWA. 

2. Gminny SWA tworzy Wójt Gminy Pawłowiczki – Szef Obrony Cywilnej Gminy. 

 

§ 2 

Do głównych zadań gminnego SWA należy: 

1) Monitorowanie i analizowanie sytuacji kryzysowych na obszarze gminy, stanowiących 

potencjalne zagrożenie dla mieszkańców i środowiska, 

2) Określenie zasięgu i skali zaistniałych zagrożeń oraz prognozowanie ich rozwoju             

i skutków, 

3) Ostrzeganie i alarmowanie mieszkańców na administrowanym terenie o zaistniałych 

zagrożeniach oraz informowanie o sposobach postępowania na każdym etapie rozwoju 

sytuacji kryzysowej,  

4) Wzajemne powiadamianie się organów administracji publicznej o przewidywanych         

i zaistniałych zagrożeniach, 

5) Opracowanie ocen dotyczących zagrożeń oraz przygotowanie proponowanych zaleceń 

postępowania ochronnego i zapobiegawczego, 

6) Realizacja doraźnych zadań Szefa Obrony Cywilnej gminy, wynikających z rozwoju 

sytuacji kryzysowej na administrowanym terenie. 

 

§ 3 

Celem SWA jest:  

1) ochrona ludności przed zagrożeniami zanieczyszczenia środowiska naturalnego 

toksycznymi środkami przemysłowymi, materiałami promieniotwórczymi lub 

zakaźnymi czynnikami biologicznymi, mogącymi powstać na skutek katastrofy 

naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych, zagrożenia wojennego lub 

wojny;  



2) ostrzeganie i alarmowanie oraz przekazywanie sygnałów do właściwych terytorialnie 

władz, służb i ludności na danym terenie o zagrożeniu wymagającym podjęcia 

natychmiastowego działania. 

§ 4 

Gminny SWA wchodzi w skład Jednolitego Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń                   

i Alarmowania (KSWSiA), który na terenie województwa opolskiego koordynuje i nadzoruje 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (WCZK). 

 

§ 5 

W skład SWA na szczeblu gminy wchodzi – Radiofoniczna Drużyna Alarmowania (RDA). 

 

§ 6 

1. Szef Obrony Cywilnej Gminy zapewnia przygotowanie do działania elementów SWA na 

szczeblu gminy oraz ciągłość realizacji zadań z chwilą uruchomienia systemu. 

2. SWA może być rozwijany (w całości lub częściowo) poza strukturą KSWSiA – na 

podstawie zarządzenia Szefa Obrony Cywilnej Gminy – w czasie wystąpienia rozległych, 

nadzwyczajnych zagrożeń dla mieszkańców i środowiska oraz w celach treningowych            

i ćwiczebnych. 

3. Rozwinięcie SWA zarządza: 

1) Wójt – właściwy Szef Obrony Cywilnej Gminy, 

2) Starosta – Szef Obrony Cywilnej Powiatu, na terenie kilku gmin lub całego powiatu,  

3) Wojewoda – Szef Obrony Cywilnej Województwa, na terenie kilku powiatów lub całego 

województwa. 

4. Czas rozwinięcia SWA i osiągnięcie gotowości do działania wynosi do 48 godzin. 

5. Po rozwinięciu SWA wykonuje zadania na zasadzie dyżurów. 

 

§ 7 

1. Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach (w tym o skażeniach) odbywa się przez: 

1) Scentralizowane systemy alarmowe sterowane radiowo (syreny alarmowe OSP 

zlokalizowane na terenie gminy), 

2) Syreny alarmowe uruchamiane ręcznie w punktach alarmowych, 

3) Komunikaty publikowane przez redakcje prasowe, rozgłośnie radiowe,  

4) Sieć internetową i telefonię komórkową, stacjonarną (faksową), 

5) Urządzenia nagłaśniające na pojazdach służb ratowniczych. 

2. Ustala się ogólne zasady ostrzegania i alarmowania: 

1) Rodzaje sygnałów alarmowych, treść komunikatów ostrzegawczych, a także sposób ich 

ogłaszania zostały określone w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia                

7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich 

wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach. 

2) Za upowszechnianie sygnałów alarmowych wśród ludności odpowiedzialny jest Szef 

Obrony Cywilnej Gminy,  

3) Jednostki organizacyjne stanowiące elementy SWO i SWA mają obowiązek 

przekazywania informacji o stwierdzonym zagrożeniu właściwym terenowo organom 

administracji publicznej, 

4) Przekazywanie informacji o zagrożeniach, komunikatów ostrzegawczych i sygnałów 

alarmowych odbywa się za pośrednictwem dostępnych środków łączności 

przewodowej, bezprzewodowej (komórkowej, radiowej w sieci Wojewody na 

częstotliwości powiatowej) oraz środków masowego przekazu, 

5) Dopuszcza się przekazywanie ostrzeżeń i alarmowania ludności w sposób zwyczajowo 

przyjęty na danym terenie. 

 

§ 8 



Wykonanie niniejszego zarządzenia, nadzór nad przygotowaniem systemu SWA do realizacji 

zadań, oraz organizacje treningów powierzam pracownikowi ds. obronności Urzędu Gminy 

Pawłowiczki. 

  

§ 9 

Traci moc Zarządzenie Nr 0050.36.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21 kwietnia 2017r. 

w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy 

Pawłowiczki. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2021 r. 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy  

Jerzy Treffon  


