ZARZĄDZENIE NR 234/Z/2020
WÓJTA GMINY ZGORZELEC
z dnia 13 listopada 2020 r.
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego zintegrowanego systemu wykrywania
i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania.
Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony (t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zm.), art. 17 ust. 1 i art. 18 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1856), § 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. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), § 4 pkt.1 lit. d Rozporządzenia
Rady Ministrów 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu
oraz właściwości organów w tych sprawach z dnia (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) oraz § 10 Zarządzenia
Nr 258 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 września 2020 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia
działania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz wojewódzkiego systemu
wykrywania i alarmowania
Wójt Gminy Zgorzelec
zarządza co następuje:
§ 1.
1. W celu zapewnienia zbierania i przekazywania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania
o ich wystąpieniu tworzy się na terenie Gminy Zgorzelec zintegrowany system wykrywania i alarmowania oraz
wczesnego ostrzegania, zwany Systemem Ostrzegania i Alarmowania (dalej: SOA).
2. SOA swoim zakresem działania obejmuje organy administracji samorządowej, kierowników jednostek
organizacyjnych gminy oraz podległych instytucji.
3. Zbieranie i przekazywanie informacji o zagrożeniach oraz ostrzeganie i alarmowanie o ich wystąpieniu
wykonywane będzie w czasie pokoju (dalej: czas „P”) w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania (dalej:
SWO) oraz po ogłoszeniu wyższych stanów gotowości obronnej państwa (dalej: czas „W”) i stanu klęski
żywiołowej w ramach Sytemu Wykrywania i Alarmowania (dalej: SWiA).
§ 2.
1. Do zadań realizowanych w ramach działania SOA należy:
1) kierowanie monitorowaniem zagrożeń;
2) wykrywanie i rozpoznawanie zagrożeń zgodnie z kompetencjami wynikającymi z przepisów szczególnych;
3) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie zagrożeń zgodnie z kompetencjami wynikającymi
z przepisów szczególnych;
4) ocena zagrożeń występujących na terenie gminy;
5) zapewnienie przepływu informacji w zakresie występujących zagrożeń;
6) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania się przed i w
trakcie ich wystąpienia;
7) realizowanie działań interwencyjnych zgodnie z kompetencjami wynikającymi z przepisów szczególnych;
8) gromadzenie, przetwarzanie danych i udzielanie informacji o zagrożeniach,
funkcjonujących systemów ostrzegania, alarmowania i informowania.

w tym

w ramach

2. Zadania wymienione w § 2 ust. 1 realizowane są zgodnie z posiadanymi kompetencjami:
1) zadanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 1 realizuje Wójt Gminy Zgorzelec.
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2) zadanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 2 realizują organy, instytucje, służby i straże, o których mowa w §
3 ust. 1 pkt 3-14;
3) zadanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3 realizują organy, instytucje, służby i straże, o których mowa w §
3 ust. 1 pkt 1-5,7-14;
4) zadanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 4 realizuje Wójt Gminy Zgorzelec poprzez Gminny Zespół
Zarządzania Kryzysowego;
5) zadanie wymienione w § 2 ust.1 pkt 5 realizują organy, instytucje, służby i straże, o których mowa w §
3 ust. 1 pkt 1-16;
6) zadanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 6 realizują organy, instytucje, inspekcje, służby i straże, o których
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 - 5, 7 – 14 i 16;
7) zadanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 7 realizują organy, instytucje, służby i straże, o których mowa w §
3 ust. 1 pkt 3 - 6, 9 – 15;
8) zadanie wymienione w § 2 ust. 1 pkt 8 realizują organy, instytucje, służby i straże, o których mowa w §
3 ust. 1 pkt 1-14;
§ 3.
1. Zadania SOA realizują:
1) Wójt, poprzez Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (dalej: GZZK);
2) Wójt poprzez GZZK lub komórki organizacyjne urzędu właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego;
3) Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu poprzez podległe sobie jednostki organizacyjne policji;
4) Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu poprzez SK PSP i podległe sobie JRG
PSP oraz jednostki OSP nalężące i nienależące do Krajowego Systemy Ratowniczo – Gaśniczego;
5) Komendant Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu poprzez podległe i współpracujące (współdziałające)
służby;
6) dyspozytorzy medyczni WS SPZOZ w Zgorzelcu przyjmujący zgłoszenia alarmowe;
7) Dyrektor Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Zgorzelcu poprzez Pion Ochrony przed Powodzią i Suszą;
8) Kierownik Nadzoru Wodnego PGW Wody Polskie w Zgorzelcu;
9) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poprzez Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Zgorzelcu;
10) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zgorzelcu;
11) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Zgorzelcu;
12) Kierownik Wydziału Nadzoru Urządzeń Gospodarki Wodno-Ściekowej i Mokrego Odsiarczania Spalin
PGE GiEK S.A. o/Elektrownia Turów w Bogatyni;
13) kierujący podmiotami realizujące działania istotne dla funkcjonowania infrastruktury, w szczególności
dostaw energii elektrycznej, gazu, wody oraz realizujących odbiór ścieków i śmieci;
14) kierujący podmiotami działalności leczniczej;
15) podmioty mogące udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach wystąpienia
zagrożeń z dużą ilością poszkodowanych osób;
16) lokalni nadawcy programów radiowych i telewizyjnych w ramach realizacji obowiązku określonego
w art. 5 ust. 4 i art. 26 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1897) i art. 34 ust. 1-3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).
2. Jednostki i instytucje wchodzące w skład SOA zobowiązuje się do wzajemnej wymiany informacji
uzyskanych w toku własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek
z wystąpieniem zagrożeń ludności lub środowiska.
3. Włączenie jednostek organizacyjnych, instytucji i podmiotów gospodarczych do SOA nie zmienia ich
służbowego podporządkowania i zakresu realizowanych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
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4. Wszystkie podmioty SOA mają obowiązek wykorzystywania informatycznego systemu ostrzegania
alarmowania i informowania w realizacji procesu ostrzegania, alarmowania i informowania o zagrożeniach.
Schemat systemu powiadamiania oraz przekazywania informacji o zagrożeniach przedstawia załącznik nr 1.
§ 4.
1. Wójt Gminy Zgorzelec jako Szef Obrony Cywilnej Gminy, poprzez GZZK zapewnia nieprzerwaną pracę
SOA na obszarze gminy.
2. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania SOA, obsady GZZK należy reklamować od obowiązku
czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
3. Informacje uzyskane w ramach działania SOA dotyczące występowania zagrożeń wymagających
podjęcia szczególnych działań, w tym ostrzegania i alarmowania ludności, organy i jednostki organizacyjne
wymienione w §3 niezwłocznie przekazują do GZZK.
4. GZZK przekazuje uzyskane informacje do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (dalej:
PCZK).
5. Przy wystąpieniu zdarzenia wykraczającego poza obszar jednej gminy koordynację działań w ramach
SOA przejmuje PCZK.
6. Szef Obrony Cywilnej Gminy, poprzez GZZK w porozumieniu z PCZK współdziała ze środkami
masowego przekazu, o zasięgu regionalnym.
§ 5.
Za przygotowanie i właściwe wykonywanie przez SOA wszystkich zadań, o których mowa w § 2,
odpowiedzialnym – w zakresie swoich kompetencji – czynię Inspektora do Spraw Obrony Cywilnej w
Wydziale Organizacyjnym oraz członków GZZK. Zakres zadań do realizacji obejmuje:
1. Prowadzenie działań planistycznych, organizacyjnych i szkoleniowych dotyczących:
1) aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń;
2) doskonalenia procedur - stosownie do poziomu zagrożeń – dotyczących:
a) zapobiegania sytuacjom kryzysowym i podejmowania działania, które redukują lub eliminują
prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia albo ograniczają jej skutki,
b) przejmowania kontroli nad sytuacjami kryzysowymi i prowadzenia zaplanowanych działań, dotyczących
sposobów reagowania w okresie wystąpienia sytuacji kryzysowej, a także działań mających na celu
powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania.
3) doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie monitoringu, prognozowania, rozpoznawania
i oceny sytuacji zagrożeń;
4) organizacji i utrzymania sieci łączności zarządzania kryzysowego powiatu i wykorzystania jej do wymiany
informacji o zagrożeniach, zarówno w czasie „P” i „W”;
5) efektywnego wykorzystania do informowania systemu „TWIOZ” – Transgranicznej Wymiany Informacji
o Zagrożeniach.
2. Organizowanie szkoleń i pogłębianie wiedzy osób funkcyjnych w zakresie:
1) możliwych zagrożeniach naturalnych i technicznych,
2) sposobów ochrony przed zagrożeniami,
3) oceny sytuacji,
4) usuwania skutków zagrożeń,
5) uwarunkowań prawnych dotyczących ochrony przed zagrożeniami.
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3. Organizowanie i prowadzenie ćwiczeń oraz treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie
SOA, a także udział w takich ćwiczeniach i treningach.
§ 6.
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego stanowi integralną część składową stanowiska kierowania
Wójta Gminy Zgorzelec.
§ 7.
Uruchomienie SOA następuje w przypadku:
1. Prowadzenia ćwiczeń lub treningów sprawdzających (doskonalących) funkcjonowanie systemu.
2. Wystąpienia faktycznego zagrożenia.
3. Wprowadzenia któregokolwiek ze stanów gotowości obronnej państwa lub stanu wyjątkowego.
§ 8.
W przypadku wystąpienia faktycznego zagrożenia SOA uruchamia:
1. Wójt - Szef Obrony Cywilnej Gminy– w przypadku wystąpienia faktycznego zagrożenia na terenie
gminy.
2. Starosta - Szef Obrony Cywilnej Powiatu - w przypadku wystąpienia faktycznego zagrożenia na terenie
co najmniej dwóch gmin.
§ 9.
1. Do uruchamiania syren dźwiękowych i emitowania przez nie ustawowych sygnałów alarmowych, należy
wykorzystywać:
1) powiatowy system selektywnego alarmowania uruchamiany komputerowo z PCZK lub ze Stanowiska
Kierowania KP PSP,
2) radiowe centrale alarmowe,
3) właścicieli pojedynczych syren alarmowych do ich indywidualnego włączania.
2. Wykorzystanie sygnałów alarmowych i ogłaszanie komunikatów ostrzegawczych w ramach treningów
i ćwiczeń możliwe jest po opublikowaniu tego faktu w środkach masowego przekazu z 24-godzinnym
wyprzedzeniem. Informacja powinna zawierać dane dotyczące zakresu i zasięgu terytorialnego prowadzonego
treningu lub ćwiczeniu.
§ 10.
Wykonanie zarządzenia, nadzór nad przygotowaniem i funkcjonowaniem SOA oraz organizację treningów
i ćwiczeń dla jego elementów, powierzam się Inspektorowi do Spraw Obrony Cywilnej w Wydziale
Organizacyjnym oraz członkom Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na terenie Gminy Zgorzelec.
§ 11.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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