ZARZĄDZENIE NR B.0050.134.2019
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA
z dnia 28 sierpnia 2019 r.
w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania
Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony RP (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1459), § 3 pkt 6 i 7 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
z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz
właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r., poz. 96), Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju
z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie ogólnych zasad przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania
i alarmowania (SWA) oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO) w województwach, powiatach
i gminach, Zarządzenia nr 589/15 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia
25 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania oraz Zarządzenia
Nr 2/2016 Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie: organizacji i zasad działania
systemu wykrywania i alarmowania (SWA) w powiecie bieruńsko-lędzińskim,
BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
zarządza:
§ 1.W celu wykonywania zadań związanych z powszechnym ostrzeganiem i alarmowaniem ludności
o zagrożeniach na terenie gminy Bieruń, a w szczególności w celu zapobieżenia skutkom katastrofy naturalnej,
awarii technicznej, działań antyterrorystycznych, w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
w szczególności stanu klęski żywiołowej, a także w przypadku przeprowadzenia ćwiczeń i treningów ustala się
organizację i zasady działania systemu wykrywania i alarmowania, zwanego dalej „ SWA ”.
§ 2.Powszechne ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach obejmuje:
1) funkcjonujący w czasie pokoju system wczesnego ostrzegania, zwany SWO,
2) system wykrywania i alarmowania zwany SWA,
3) pozostałe systemy wykrywania skażeń i alarmowania wchodzące w skład Krajowego Systemu
Wykrywania Skażeń i Alarmowania,
4) system powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza.
§ 3.Całkowite lub częściowe rozwinięcie SWA na terenie gminy Bieruń następuje na podstawie zarządzenia
Burmistrza Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
§ 4.W celu zapewnienia właściwego współdziałania z gminnymi elementami SWA i sprawnego przekazywania
informacji o nadzwyczajnych zagrożeniach w skład SWA wchodzą :
1) służby dyżurne zakładów pracy z terenu gminy Bieruń, które w przypadku awarii mogą stanowić źródło
zagrożenia dla ludzi i środowiska,
2) jednostki organizacyjne, których statutowa działalność przewiduje wykonywanie wymienionych wyżej
czynności.
§ 5.Włączenie instytucji wskazanych w § 4 do gminnego SWA, nie zmienia ich służbowego podporządkowania
i zadań.
§ 6.Na potrzeby realizacji zadań z informowaniem, ostrzeganiem oraz alarmowaniem ludności, w sytuacji
zagrożenia występującego na obszarze gminy powołuje się Drużynę Wykrywania i Alarmowania zwaną „DWA”.
§ 7.Obsada Drużyny Wykrywania i Alarmowania wyznaczona zostanie z etatowych pracowników Urzędu
Miejskiego w Bieruniu po uzgodnieniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Tychach.
§ 8.Osobom powołanym do Drużyny Wykrywania i Alarmowania będą wydane karty przydziału
mobilizacyjnego do formacji obrony cywilnej.
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§ 9.Zaktualizowany Plan Działania Drużyny Wykrywania i Alarmowania określi organizację, szczegółowe
zadania i wyposażenie drużyny.
§ 10.Plan, o którym mowa w § 9 zatwierdza Burmistrz Miasta Bierunia - Szef Obrony Cywilnej po
uzgodnieniu ze Starostą Bieruńsko-Lędzińskim - Szefem Obrony Cywilnej Powiatu.
§ 11.W sytuacji utraty zdolności do wykonywania zadań przez Powiatowy Ośrodek Analizy Danych
i Alarmowania POADA, jego zadania
zostaną przekazane dla Drużyny Wykrywania i Alarmowania
Urzędu Miejskiego w Bieruniu.
§ 12.Plan Działania Drużyny Wykrywania i Alarmowania zostanie zaktualizowany do dnia 30.09.2019 r.
§ 13.Ustala się następujące zasady przekazywania informacji w systemie wykrywania i alarmowania dla
jednostek nadrzędnych, podległych i współdziałających: natychmiast, na hasło „POWIETRZE ” przekazuje się
informacje:
- o wykryciu wybuchu jądrowego,
- o wykryciu skażenia promieniotwórczego,
- o wykryciu skażeń chemicznych,
- bojowych środków trujących lub wyzwoleniu niebezpiecznych materiałów chemicznych,
- o wykryciu innych zagrożeń, określając rodzaj zagrożenia.
§ 14. W celu sprawnego obiegu informacji, przekazywania meldunków w ramach jednostek SWA oraz
sterowania syrenami alarmowymi wykorzystuje się radiotelefoniczne sieci kierowania Wojewody Śląskiego oraz
telekomunikacyjną sieć użytku publicznego.
§ 15.Obieg informacji następuje w relacji WOADA - POADA - DWA.
§ 16.Ustala się ogólne zasady ostrzegania i alarmowania:
- do powszechnego ostrzegania i alarmowania stosuje się rodzaje alarmów, treści komunikatów
ostrzegawczych, sygnały alarmowe i sposób ich ogłaszania, określony w załączniku do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 16 października 2006 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów
w tych sprawach,
- za rozpowszechnienie sygnału wśród ludności gminy Bieruń, odpowiada Naczelnik Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
§ 17.Do ostrzegania i alarmowania ludności wykorzystane będą rozgłośnie radiowe, scentralizowany system
alarmowania, pojedyncze syreny alarmowe, urządzenia nagłaśniające na pojazdach Straży Miejskiej
i Ochotniczej Straży Pożarnej.
§ 18.Wydatki związane z nakładami na wyposażenie w niezbędny sprzęt DWA ujęte zostaną w planie
wydatków budżetowych na rok 2020 i zrealizowane do końca I połowy roku 2020.
§ 19.Za wykonanie zarządzenia i jego aktualizację odpowiada Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego.
§ 20.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, jednocześnie przestaje obowiązywać Zarządzenie
Nr B.0050.146.2018 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Bieruń z dnia 19 lipca 2018 r.
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