
ZARZĄDZENIE Nr 201 /VIII/2019 

BURMISTRZA NAMYSŁOWA 

z dnia 23 września 2019 roku 

w sprawie przygotowania i zapewnienia działania miejskiego systemu wczesnego ostrzegania (SWO) 

o zagrożeniach oraz gminnego systemu wykrywania i alarmowania (SWA) 

 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony (Dz. U. z 2019 r, poz.1541 z późn. zm.), art. 17 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu 

kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 z późn. zm.), § 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, gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) zarządzam co następuje:  

§. 1. W celu zapewnienia uzyskania informacji o zagrożeniach oraz ostrzegania i alarmowania ludności 

w sytuacji ich wystąpienia, tworzy się na terenie gminy Namysłów:  

1) System Wczesnego Ostrzegania (SWO) - funkcjonujący w czasie pokoju,  

2) System Wykrywania i Alarmowania (SWA) – działający w przypadku wprowadzenia stanu 

wojennego i wyjątkowego.  

§. 2. Do szczegółowych zadań realizowanych w ramach działań systemów należą w szczególności:  

1) wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń, umożliwiające natychmiastowe, 

stwierdzenie wzrostu poziomu zagrożenia w oparciu o przyjęte normy i standardy krajowe, 

2) powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach, 

3) ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach oraz informowanie o zasadach zachowania 

się przed i w trakcie ich wystąpienia,  

4) zabezpieczenie obiegu informacji za pośrednictwem dostępnych środków łączności, 

5) opracowanie ocen eksperckich stanu zagrożenia i przygotowywanie zaleceń postępowania 

obronnego, 

6) doradztwo specjalistyczne w zakresie ograniczenia zasięgu i skutków oddziaływania zagrożeń, 

7) uruchamianie działań interwencyjnych.  

§ 3. 1. Gminny SWO tworzą jednostki organizacyjne, które zapewniają uzyskiwanie i przekazywanie 

informacji o katastrofach naturalnych, awariach technicznych oraz innych sytuacjach kryzysowych 

generujących zagrożenie dla ludzi i środowiska, a także uruchamianie i realizację procedur ostrzegania 

i alarmowania w czasie pokoju.  

2. W skład SWO gminy Namysłów wchodzą:  

1) nieetatowe Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego w Namysłowie,  

2) stanowisko ds. obronności i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego w Namysłowie,  

3) wydziały Urzędu Miejskiego w Namysłowie,  

4) ZWiUK „EKOWOD” Sp. z.o.o. w Namysłowie,  

5) Ośrodek Pomocy Społecznej w Namysłowie,  

6) Gminne placówki oświatowe,  

7) Straż Miejska w Namysłowie, 

8) Monitoring miejski. 



2. Jednostki i instytucje wchodzące w skład SWO zobowiązuje się do wzajemnej wymiany informacji 

uzyskanych w toku własnej działalności statutowej, mających bezpośredni lub pośredni związek 

z wystąpieniem zagrożeń ludności lub środowiska.  

3. Włączenie jednostek i instytucji do SWO nie zmienia ich służbowego podporządkowania i zakresu 

realizowanych zadań.  

§ 4. 1. Wymiana informacji pomiędzy elementami SWO i SWA odbywa się z wykorzystaniem sieci 

radiowej, a także telefonicznych sieci bezprzewodowych i przewodowych oraz poczty elektronicznej.  

2. Ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach odbywa się poprzez:  

1) system elektronicznych syren alarmowych, obejmujący 5 syren alarmowych rozlokowanych na 

terenie miasta Namysłowa, 

2) na terenie gminy 10 syren alarmowych usytuowanych na obiektach remiz OSP, 

3) urządzenia nagłaśniające stacjonarne i ruchome na pojazdach służb ratowniczych, porządku 

publicznego i służb komunalnych.  

3. Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze mogą być wykorzystane wyłącznie w sytuacji 

zaistnienia rzeczywistego zagrożenia. Decyzję o ogłoszeniu sygnału alarmowego lub komunikatu 

ostrzegawczego, a także ich odwołaniu podejmuje Burmistrz Namysłowa.  

§ 5. 1. Informacje uzyskane w ramach działania systemów, dotyczące występowania zagrożeń 

wymagających podjęcia szczególnych działań, w tym ostrzegania i alarmowania ludności, organy  

i jednostki organizacyjne wymienione w § 3 niezwłocznie przekazują do właściwego centrum 

zarządzania kryzysowego.  

2. Szef Obrony Cywilnej poprzez Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Rzecznika Prasowego 

współdziała ze środkami masowego przekazu, o zasięgu lokalnym.  

§ 6. Za przygotowanie elementów organizacyjnych systemów do realizacji zadań, o których mowa  

w § 2, odpowiedzialne są w zakresie swoich kompetencji organy i jednostki organizacyjne tworzące,  

w szczególności przez:  

1. Działania planistyczne, organizacyjne i szkoleniowe dotyczące:  

1) aktualizacji danych o potencjalnych źródłach zagrożeń w ramach Gminnego Planu Zarządzania 

Kryzysowego,  

2) doskonalenia procedur podnoszenia gotowości tych systemów – stosownie do poziomu 

zagrożeń,  

3) doskonalenia sposobów i procedur współdziałania w zakresie monitoringu, prognozowania, 

rozpoznawania i oceny sytuacji zagrożeń,  

4) organizacji i utrzymania łączności oraz wymiany informacji o zagrożeniach w warunkach 

pokoju lub stanach nadzwyczajnych,  

5) tworzenie warunków do preferencyjnego przekazu informacji w systemach. 

§ 7. 1. Rozwinięcie SWA następuje w przypadku wprowadzenia stanów wojennego i wyjątkowego 

oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów sprawdzających i doskonalących funkcjonowanie 

systemu na polecenie:  

1) Wojewody - Szefa Obrony Cywilnej Województwa – na terenie, co najmniej dwóch powiatów 

lub obszarze całego województwa,  



2) Starosty - Szefa obrony Cywilnej Powiatu - na terenie, co najmniej dwóch gmin lub obszarze 

całego powiatu,  

3) Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy.  

2. Szef obrony cywilnej zapewni nieprzerwaną, całodobową pracę SWA, z chwilą jego uruchomienia, 

na swoim obszarze działania.  

§ 8. Wykonywanie zarządzenia oraz nadzór nad przygotowaniem systemów do realizacji zadań oraz 

wykonanie dokumentów normujących organizację systemów oraz organizacje treningów dla elementów 

systemów, powierza się Inspektorowi ds. obronności i zarządzania kryzysowego Urzędu Miejskiego  

w Namysłowie. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Burmistrz Namysłowa 

/-/ dr Bartłomiej Stawiarski 

 


