
ZARZĄDZENIE NR 180 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wczesnego ostrzegania oraz gminnego 
systemu wykrywania i alarmowania. 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2019.1541 t.j.), art. 17 i 18 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.2019.1398 t.j.), § 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. 2002.96.850), § 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.2013.96), Zarządzenia Nr 258 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 września 
2020 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania oraz 
wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz Zarządzenia Starosty Powiatowego Nr 43/2020 z dnia 
19 października 2020r. w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wczesnego 
ostrzegania oraz powiatowego systemu wykrywania i alarmowania zarządza się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się na obszarze gminy system wczesnego ostrzegania, zwany dalej (SWO), który jest elementem 
powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach funkcjonującego w ramach Powiatowego 
Systemu Wczesnego Ostrzegania. 

§ 2. Ustalam zasady tworzenia i funkcjonowania na terenie gminy SWO w celu: 

1) uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu ludności gminy oraz mieniu          
i środowisku, 

2) utrzymania ciągłego monitoringu potencjalnych zagrożeń dla ludności oraz mogących zakłócić prawidłowe 
funkcjonowanie instytucji społecznych i samorządowych, 

3) szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie 
na tyle wcześnie, aby było możliwe podjęcie działań ograniczających potencjalne straty, a także zapewnienie 
w razie potrzeby częściowego lub całkowitego rozwinięcia SWA, 

4) informowania ludności o zalecanych zasadach postępowania (zachowania się) w sytuacji określonego 
zagrożenia, 

5) podejmowania działań zapobiegających lub znacznie ograniczających wystąpienie skutków katastrofy 
naturalnej lub awarii technicznej, działań terrorystycznych oraz sytuacji kryzysowych, mogących spowodować 
wystąpienie skażeń promieniotwórczych, chemicznych lub zakażeń biologicznych, realizowane poprzez 
ostrzeganie i alarmowanie organów administracji publicznej, służb i ludności o uwolnieniu do środowiska 
toksycznych środków chemicznych, materiałów promieniotwórczych, zakaźnych czynników biologicznych, 
a także powiadamianie o konieczności podjęcia natychmiastowych działań w ramach SWA. 

§ 3. Wprowadzam zasady funkcjonowania SWO na terenie gminy , o których mowa w załączniku 
nr 1 do zarządzenia. 

§ 4. Wprowadza się schemat organizacyjny SWO, SWA w załącznikach: nr 2, 3, 4. 

§ 5. Nadzór nad funkcjonowaniem SWO na terenie gminy sprawuje Burmistrz. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. wojskowości, obrony cywilnej, 
bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 180 

Burmistrza Miasta Żarów 

z dnia 31 grudnia 2020 r. 

Zasady działania Systemu Wczesnego Ostrzegania (SWO) o zagrożeniach na terenie Gminy Żarów 

System wczesnego ostrzegania gminy obejmuje swoim zasięgiem działania obszar Gminy Żarów i stanowi 
jednocześnie integralną część SWO o zagrożeniach powiatu świdnickiego. Decyzję o użyciu sił i środków do 
zwalczania skutków zdarzeń i zagrożeń na obszarze gminy podejmuje Burmistrz. W przypadku, gdy zdarzenie lub 
zagrożenie przekracza teren Gminy Żarów, bądź, gdy siły lub środki gminne są niewystarczające do podjęcia 
skutecznego działania Burmistrz zwraca się do Starosty o wsparcie. 

1. Do zadań SWO Gminy Żarów o zagrożeniach należy przekazywanie za pośrednictwem Gminnego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego informacji do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o zagrożeniach, 
zdarzeniach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych występujących na terenie gminy na zasadach i w trybie 
ustalonym w dalszej części załącznika. 

2. Do zadań realizowanych w ramach działania Systemu należą: 

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 powiatu, 

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, w tym w ramach 
funkcjonujących informatycznych systemów ostrzegania, alarmowania i informowania, 

9. doskonalenie umiejętności realizacji wyżej wymienionych zdań, poprzez udział w treningach i ćwiczeniach 
wojewódzkich oraz powiatowych. 

2. Informacje należy przekazywać w trybie : 

1. doraźnym, telefonicznie - natychmiast po zaistnieniu zdarzenia (zagrożenia), 

pisemnie - w czasie możliwie najkrótszym po zaistnieniu zdarzenia (zagrożenia), 

2. codziennym: 

- pisemna informacja, meldunek mailowy przesyłany do PCZK w przypadku powstania strat w wyniku 
gwałtownych zjawisk atmosferycznych i innych zjawisk, 

3. okresowym: zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami, ustalonym doraźnie w sytuacji 
długotrwałych działań ratowniczych lub długotrwałego występowania zagrożeń, 

4. Na żądanie służby dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

5. Informacje o których mowa w pkt.3 należy przekazywać z wykorzystaniem środków łączności przewodowej 
i bezprzewodowej będących w dyspozycji Urzędu Gminy. 

Do przekazywania informacji wykorzystuje się: 

1. środki łączności przewodowej, telefonicznej, e – mail, 

2. łączność radiową w sieci zarządzania wojewody, 

3. inne dostępne środki. 

5. Informacje o których mowa w pkt. 2 powinny zawierać w szczególności: 
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a.miejsce i czas zdarzenia; 

b.charakter i zasięg zdarzenia (zagrożenia); 

c.przyczyny lub inne okoliczności powstania zdarzenia; 

d.skutki lub prognozę skutków zdarzenia (zagrożenia); 

e.użyte siły i środki ratownicze oraz inne informacje o podejmowanych działaniach; 

f.wnioski oraz ewentualne prośby w zakresie wsparcia działań ratowniczych; 

g.dane personalne osoby przekazującej informację z uwzględnieniem dodatkowo nazwy służby lub instytucji, 
którą reprezentuje oraz numer telefonu kontaktowego. 

6. W przypadku długotrwałych działań ratowniczych lub długotrwałego okresu występowania zagrożenia, 
mogą zostać określone inne szczegółowe standardy przekazywania informacji podawane za pośrednictwem służby 
dyżurnej Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, 

7. Do ostrzegania i alarmowania ludności uprawnieni są: 

a.Starosta Świdnicki na obszarze całego powiatu świdnickiego, 

b.Burmistrz Gminy Żarów na obszarze gminy; 

c.kierujący akcją ratowniczą, właściwi dla miejsca zdarzenia i strefy zagrożonej. 

8. Do ostrzegania i alarmowania ludności Gminy Żarów służą: 

- syreny alarmowe Ochotniczych Straży Pożarnych działające w systemie Digitex zlokalizowane na terenie 
Gminy Żarów, 

- dostępne środki łączności przewodowej i bezprzewodowej, 

- rozgłośnie internetowe na stronie internetowej UM Żarów, 

- rozwieszane komunikaty na tablicach ogłoszeń w wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Żarów, 

- aplikacje telefonów komórkowych. 

9. Zadania SWO o zagrożeniach na terenie gminy Żarów realizuje Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego, 
który zbiera i przetwarza informacje podczas posiedzenia. 

Rolę Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego w godzinach pracy pełni sekretariat urzędu gminy, a po 
godzinach pracy urzędu gminy – Burmistrz Miasta Żarów. 

10. Jednostki organizacyjne wykrywania zagrożeń i alarmowania: 

1. SWO szczebla gminnego, 

2. Całodobowy dyżur Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego UM Żarów, który zostaje powołany przez 
Szefa Obrony Cywilnej Gminy – Burmistrza Miasta Żarów, 

11. Jednostki organizacyjne współdziałające w zakresie likwidacji skutków zagrożeń: 

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie, 

2. Zakład Usług Komunalnych w Żarowie, 

3. Jednostki KRSG i spoza systemu Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Żarów, 

Zadaniem Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego jest monitorowanie obszaru gminy, zbieranie 
informacji o zaistniałych zdarzeniach (zagrożeniach) oraz przekazywanie ich do Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego w Świdnicy. Zakres i tryb przekazywania informacji. Powyższe informacje 
o zdarzeniach (zagrożeniach) należy przekazywać do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 
w Świdnicy telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną .
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