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WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA 

SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY 
z dnia 22.09.2014 r.

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania

na terenie gminy

Na podstawie art.17 ust. 6 i 7, art. 138 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz.461, z późn. 

zm.), art. 20 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 

z 2013 r. poz. 1166), § 3 pkt 6 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), 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. z 2013 r. Poz. 96), 

Zarządzenia Nr 524 Wojewody Mazowieckiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 

21 października 2013 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie 

województwa mazowieckiego oraz Zarządzenia Nr 120.63.2014 Starosty Wołomińskiego 

Szefa Obrony Cywilnej Powiatu z dnia 03.03.2014 roku w sprawie organizacji Systemu 

Wykrywania i Alarmowania na terenie Powiatu Wołomińskiego.

§1
1. W celu zapewnienia skutecznego wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania sytuacjach 

alarmowania ludności w czasie wprowadzania stanów nadzwyczajnych oraz wyższych 

stanów gotowości obronnej państwa tworzy się na terenie gminy Dąbrówka System 

Wykrywania i Alarmowania, zwany dalej „SWA”.

2. W skład gminnego SWA wchodzą:

1) funkcjonujący w czasie pokoju gminny system wczesnego ostrzegania o 

zagrożeniach, zwany dalej „SWO",

2) formacje SWA tworzone na bazie urzędu gminy,

3) punkty alarmowania (PA).

3. Do głównych zadań gminnego SWA należy:

1) monitorowanie i analizowanie sytuacji kryzysowych na obszarze gminy, 

stwarzających zagrożenie dla ludności i środowiska.



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

skutków i wystąpienia,

3) ostrzeganie i alarmowanie ludności o prognozowanych i zaistniałych zagrożeniach 

oraz informowanie o sposobach postępowania,

4) analiza i opracowanie informacji oraz wniosków w zakresie przeciwdziałania 

skutkom potencjalnych i zaistniałych zagrożeń,

5) realizacja doraźnych zadań stawianych przez szefa obrony cywilnej, wynikających 

z rozwoju sytuacji kryzysowej na administrowanym terenie.

§2

1. Gminny SWO zapewnia uzyskiwanie i przekazywanie informacji o katastrofach 

naturalnych, awariach technicznych oraz innych sytuacjach kryzysowych 

stwarzających zagrożenia dla ludzi i środowiska, a także uruchamianie i realizację 

procedur ostrzegania i alarmowania w czasie pokoju.

2. W skład gminnego SWO wchodzą:

1) jednostki ochotniczych straży pożarnych /OSP/ z terenu gminy,

2) Pracownicy Urzędu Gminy.

§3

Funkcjonowanie i koordynację działania gminnego SWA zapewnia Urząd Gminy.

§4

Do gminnych formacji SWA należą:

1) drużyna wykrywania i alarmowania /dwa/ - 14 osób.

2) drużyna alarmowania /dral/ - w skład jej wchodzą punkty alarmowania sołectw i 

zakładów pracy.

§5

1. Formacje SWA osiągają gotowość do działania w czasie:

1) 4-6 godzin przy ukompletowaniu 50% obsady osobowej,

2) 12-16 godzin przy ukompletowaniu 90% obsady osobowej.

2. Formacje SWA po rozwinięciu wykonują zadania w trybie dyżurów.



1. Gminny SWA wchodzi w skład Powiatowego SWA i jest rozwijany w przypadku 

wprowadzenia stanów nadzwyczajnych, wyższych stanów gotowości obronnej 

państwa oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów, na czas trwania tych 

stanów oraz przedsięwzięć szkoleniowych.

2. Rozwinięcie SWA następuje w drodze zarządzenia szefa obrony cywilnej.

3. W sytuacjach, o których mowa w ust. 1, podmioty wchodzące w skład SWO, 

będącego częścią SWA, realizują swoje przewidziane zadania oraz stawiane przez 

szefa obrony cywilnej, wynikające z rozwoju sytuacji kryzysowej oraz planów 

ćwiczeń i treningów.

§7

Do ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach na obszarze gminy należy 

wykorzystać:

1) syreny alarmowe na sołeckich i zakładowych punktach alarmowych,

2) rozgłośnie radiowe,

3) internetowe i sms-owe platformy komunikacji społecznej.

4) urządzenia nagłaśniające na pojazdach służb ratowniczych i komunalnych.

3. W przypadku użycia syren alarmowych, obowiązują sygnały alarmowe określone w 

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów 

wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w 

tych sprawach .

§8

Kierowników zakładów pracy, tworzących punkty alarmowania zobowiązuje się do 

zabezpieczenia warunków lokalowych i bytowych dla punktów alarmowania.

§6

§9

Gotowość do działania gminnego SWA, zgodnie z regulacjami zawartymi w zarządzeniu 

ustala się na dzień 30 września 2014 r.



%

Traci moc Zarządzeniu Nr 170/2013 Wójta Gminy Dąbrówka Szefa Obrony Cywilnej Gminy 

z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie 

Gminy Dąbrówka.

§H

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 10


