
ZARZĄDZENIE NR B.0050.146.2018
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 19 lipca 2018 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 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.), § 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), w związku z § 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) oraz 
w oparciu o wytyczne 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, jak również rozporządzenie 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 i Zarządzeniem 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 uzyskania informacji o zbliżaniu się, lub stwierdzeniu faktu zaistnienia na określonym terenie 
niebezpieczeństwa dla ludzi związanego ze stosowaniem broni masowego rażenia, wystąpieniem klęsk 
żywiołowych, awarii obiektów technicznych, skażeń i zakażeń biologicznych, powodzi i pożarów, innych 
podobnych niebezpiecznych zdarzeń na podstawie oceny zagrożenia i potrzeb zabezpieczenia ludności na 
administrowanym terenie oraz możliwości zabezpieczenia działań powołać na terenie Gminy Bieruń Drużynę 
Wykrywania i Alarmowania (DWA).

§ 2.Obsadę Drużyny Wykrywania i Alarmowania wyznaczyć w oparciu o pracowników Urzędu Miejskiego 
w Bieruniu po uzgodnieniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Tychach.

§ 3.Osobom powołanym do Drużyny Wykrywania i Alarmowania nadać karty przydziału do formacji obrony 
cywilnej.

§ 4.Przeznaczenie, organizację wewnętrzną, podstawowe zadania Drużyny Wykrywania i Alarmowania, 
obowiązki komendanta drużyny oraz tabelę należności wyposażenia i sprzętu przedstawić w Planie Działania 
Drużyny Wykrywania i Alarmowania.

§ 5.Do dnia 31.12.2018 r. opracować stosowną dokumentację DWA dotyczącą wykrywania i alarmowania 
ludności oraz ustalić zasady przekazywania informacji w relacji: Urząd Miejski - Starostwo Powiatowe.

§ 6.Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

§ 7.W celu zapewnienia łączności dla jednostek organizacyjnych, tworzących system wykrywania zagrożeń 
i alarmowania ludności w gminie wykorzystać, rozgłośnie radiowe, scentralizowany system alarmowania, 
pojedyncze syreny alarmowe, urządzenia nagłaśniające na pojazdach Straży Miejskiej, Ochotniczych Straży 
Pożarnych.

§ 8.Wydatki związane z nakładami związanymi z wyposażeniem w niezbędny sprzęt DWA ująć w planie 
wydatków budżetowych na rok 2019 i zrealizować do końca I połowy roku 2019.

§ 9.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, jednocześnie przestaje obowiązywać Zarządzenie 
Nr B.0050.76.2016 Szefa Obrony Cywilnej Gminy Bieruń z dnia 8 kwietnia 2016 r.
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