
Zarządzenie Nr 29/2007
Zarządzenie w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania w Powiecie Otwockim.

Zarządzenie Nr 29/2007
Starosty Otwockiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu

z dnia 16 maja 2007 r.

w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania
w Powiecie Otwockim.

Na podstawie  art.  17 ust.  6 i  7,  art.  138 ust. 3 ustawy z  dnia  21 listopada 1967 r.  o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 241. poz. 2416 z późn. zm.),
art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001, Nr
142, poz. 1592 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), § 4 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z  dnia  16 października 2006 r. w sprawie  systemów wykrywania  skaŜeń i  właściwości  organów w tych
sprawach (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1415) oraz § 12 zarządzenia Nr 67 Wojewody Mazowieckiego z
dnia  18.04.2000 r.  w sprawie  organizacji  Systemu Wykrywania  i  Alarmowania  na terenie  województwa
mazowieckiego,

zarządza się co następuje:

§1.

System  Wykrywania  i  Alarmowania  zwany  dalej  SWA  organizuje  się  w  celu  wykrywania  skaŜeń
chemicznych,  promieniotwórczych  i  biologicznych,  prognozowania  zagroŜenia  dla  ludzi  i  środowiska
naturalnego,  jak równieŜ  dostarczenia  niezbędnych danych analitycznych do podejmowania  stosownych
decyzji  przez  szefów obrony cywilnej  dotyczących ostrzegania,  alarmowania,  nakazywania  zagroŜonej
ludności  określonych  zachowań,  względnie  zarządzanie  ewakuacji  z  rejonów  zagroŜonych  do  miejsc
bezpiecznych.

§2.

System SWA tworzą formacje obrony cywilnej do zadań specjalnych o wyŜszym stopniu gotowości.

§3.

1.Formacjami obrony cywilnej przeznaczonymi do wykrywania zagroŜeń są:
1)w powiecie otwockim - Powiatowy Pluton Analiz Laboratoryjnych;
2)we wszystkich gminach powiatu otwockiego - DruŜyny Wykrywania i Alarmowania.
2.Formacją  obrony  cywilnej  w  powiecie  przeznaczoną  do  zbierania  i  analizowania  informacji  jest
Powiatowy Ośrodek Analizy Danych i Alarmowania.
3.W  gminach  powiatu  otwockiego  w  zaleŜności  od  warunków  tworzy  się  Radiotelefoniczne  DruŜyny
Alarmowania.

§4.

We wszystkich gminach szefowie obrony cywilnej zorganizują wg potrzeb punkty alarmowania.

§5.

Zorganizowanie i przygotowanie SWA do wykonywania zadań ciąŜy na:
1.w powiecie na Staroście Otwockim - Szefie Obrony Cywilnej Powiatu;
2.w gminach (miastach)  powiatu otwockiego  na  prezydencie,  burmistrzach,  wójtach  -  szefach Obrony
Cywilnej Gmin (miast).

§6.

SWA w powiecie  i  gminach tworzy się  i  przygotowuje  do działania  w oparciu  o ustalenia  określone w
załączniku  do  Zarządzenia  Nr  67  Wojewody  Mazowieckiego  z  dnia  18  kwietnia  2000  r.  w  sprawie
organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie województwa mazowieckiego.

§7.

Całkowite lub częściowe rozwinięcie SWA w powiecie następuje w sytuacji wystąpienia zagroŜeń w czasie
pokoju i wojny, a takŜe w przypadku przeprowadzania szkoleń - wyłącznie na czas trwania tych zagroŜeń i
szkoleń na podstawie zarządzenia:
1.Szefa OC gminy (miasta) w odniesieniu do terenu gminy (miasta);
2.Szefa OC Powiatu w odniesieniu do formacji OC organizowanych przez Starostwo lub gdy zagroŜenia i
szkolenia obejmują więcej niŜ jedną
gminę.

§8.

Finansowanie organizacji i  przygotowania do działania formacji obrony cywilnej wchodzących w struktury
SWA następuje z budŜetów własnych Starostwa i gmin.

§9.

Dotychczas utworzone formacje obrony cywilnej SWA na terenie powiatu otwockiego działają po wejściu w
Ŝycie niniejszego zarządzenia.

§10.

Kierownikowi  Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego,  Ochrony Ludności  i  Spraw  Obronnych  powierza  się
nadzór i koordynację w zakresie wykonania zarządzenia.

§11.



§11.

Całokształt przedsięwzięć w zakresie przygotowania SWA w powiecie i gminie naleŜy wykonać do dnia 30
czerwca 2007 r.

§12.

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.


