ZARZĄDZENIE Nr 0050.579.2012.VI
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY – SZEFA OBRONY
CYWILNEJ
z dnia 5 stycznia 2012 r.
w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania
na terenie miasta Jeleniej Góry.

Na podstawie art. 17, ust. 6 i 7 oraz art.138 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 241, poz. 2416
ze zmianami), § 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. Nr 96 poz. 850), § 4 pkt. 1 litera „d”, pkt. 2 litera „b”
i „c” rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2006 r. w sprawie systemów
wykrywania skaŜeń i właściwości w tych sprawach (DZ. U. Nr 191, poz.1415) oraz zarządzenia
Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie przygotowania
i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania o zagroŜeniach oraz
wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania zarządzam co następuje :
§1
System Wykrywania i Alarmowania (zwany dalej SWA) na terenie miasta Jeleniej Góry tworzy
się w celu:
1. Uzyskiwania informacji niezbędnych do organizowania ochrony ludności w przypadku
wprowadzenia stanów wojennego i wyjątkowego na terenie kraju.
2. Określenia rodzaju, miejsca, skali i skutków zaistniałych zagroŜeń oraz oznaczenia stref
niebezpiecznych.
3. Ostrzegania i alarmowania ludności o zbliŜającym się zagroŜeniu w oraz informowania
o zalecanych zasadach postępowania w wyniku zaistnienia zagroŜenia.
§2
SWA przygotowuje się w czasie pokoju a rozwija się podczas podwyŜszonej gotowości obronnej
państwa. SWA moŜe być takŜe rozwijany na czas prowadzenia treningów i ćwiczeń.
§3
W skład SWA wchodzą:
1.
Jednostki organizacyjne Systemu Wczesnego Ostrzegania.
2.
Formacje obrony cywilnej Miasta Jeleniej Góry. Wykaz formacji obrony cywilnej
przedstawia załącznik, który jest integralną częścią niniejszego zarządzenia.
§4
Zadania w zakresie wykrywania i alarmowania ludności, formacje obrony cywilnej wymienione
w załączniku, realizują zgodnie z posiadaną dokumentacją.

§5
Do sprawowania nadzoru w utrzymywaniu struktur organizacyjnych formacji obrony cywilnej
zgodnie z etatem, aktualności niezbędnej dokumentacji, czynię odpowiedzialnym kierowników
jednostek organizacyjnych wymienionych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§6
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
§7
Traci moc zarządzenie nr 0050.44.2011.VI Prezydenta Miasta Jeleniej Góry – Szefa Obrony
Cywilnej z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wykrywania
i alarmowania na terenie miasta Jeleniej Góry.
§8
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania.
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