
Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 27/2011 
Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 29 marca 2011 roku 
 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia działania 

gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w 

gminie Sieroszewice. 

 

Na podstawie art.19 ust.1 i art. 20 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o 

zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami) oraz § 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), w związku z 

zarządzeniem Nr 10/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2011 roku 

zmieniającym zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia działania 

wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w 

województwie wielkopolskim oraz zarządzeniem Nr 11/2011 Starosty Ostrowskiego z 

dnia 03 lutego 2011 roku zmieniającym zarządzenie Nr 21 Starosty Ostrowskiego z 

dnia 17 marca 2010 roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania 

powiatowego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania 

powiatu ostrowskiego, zarządza się co następuje: 

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 371/10 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 27 sierpnia 2010 

roku w sprawie przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu 

wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w gminie Sieroszewice 

wprowadza się następujące zmiany: 
 

 

1) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8.1. W przypadku zagrożenia zewnętrznego bezpieczeństwa państwa 

zastosowanie mają alarmy, sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze 

określone w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 

października 2006 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości 

organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 191, poz. 1415 z 2006 roku).  

 2. Na podstawie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 11 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 doprecyzowuje 

się sposób ogłoszenia alarmu o skażeniach akustycznym sygnałem alarmowym 

w formie przerywanego modulowanego dźwięku syreny nadawanego przez czas 

3 (trzech) minut.  

 3. Do przekazywania alarmów należy wykorzystywać syreny alarmowe OSP.  

 4. W celu sprawdzenia stanu technicznego urządzeń alarmowych, należy 

przeprowadzić głośną próbę syren w ramach prowadzonych treningów i zgodnie 



z harmonogramem ich realizacji lub w innych sytuacjach, na podstawie 

stosownych poleceń właściwego terytorialnie organu administracji publicznej 

(stosowany sygnał - dźwięk ciągły trwający 1 minutę).  

 5. Wykorzystanie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych w ramach 

treningów i ćwiczeń systemu, możliwe jest po ogłoszeniu tego faktu przez 

właściwe terytorialnie organy administracji publicznej, z 24 godzinnym 

wyprzedzeniem, w środkach masowego przekazu i w sposób zwyczajowo 

przyjęty na danym terenie. Ogłoszenie powinno zawierać informację o zakresie              

i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu i ćwiczenia.  

 6. W przypadku wystąpienia zagrożeń wymagających ostrzegania i alarmowania 

ludności w innym stanie prawnym, niż wymienionym w § 8 ust. 1, stosuje się 

komunikaty, ostrzeżenia i alarmy przewidziane stosownymi procedurami Planu 

Zarządzania Kryzysowego.  

 7. Organy administracji publicznej oraz inni dysponenci systemów lub środków 

łączności zapewniają możliwość ich wykorzystania na potrzeby przekazywania 

informacji o zagrożeniach i alarmowania.” 

 

2) Po § 14 dodaje się § 14a i § 14b w brzmieniu: 

„§ 14a. Monitorowanie zagrożeń oraz powszechne ostrzeganie ludności cywilnej 

przed uderzeniami z powietrza realizuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. Zasady i tryb przygotowania podmiotów do powszechnego 

ostrzegania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza 

określa „Instrukcja funkcjonowania systemu powszechnego ostrzegania wojsk 

oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza", wprowadzona 

decyzją Nr 286/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 sierpnia 2009 r. (Dz. 

Urz. MON Nr 15, poz. 183).” 

 

„§ 14b. Powszechne ostrzeganie o zagrożeniu uderzeniami z powietrza służy                    

w szczególności: 

1. wprowadzaniu przedsięwzięć dotyczących właściwego obiegu informacji o 

zagrożeniu uderzeniami z powietrza,  

2. monitorowaniu, wykrywaniu i rozpoznaniu rejonu uderzenia, umożliwiającego 

wykonanie w danym rejonie niezbędnych przedsięwzięć eliminujących lub 

zmniejszających skutki ewentualnych uderzeń.” 

 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                              Wójt Gminy Sieroszewice 

 

                                                                                                        /-/ Czesław Berkowski 



 

 

UZASADNIENIE 

do Zarządzenia nr 27/2011 

Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia 29 marca 2011 
 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przygotowania i zapewnienia działania 

gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w 

gminie Sieroszewice 

 

 

W związku z zarządzeniem Nr 10/11 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 17 

stycznia 2011 roku zmieniającym poprzednie zarządzenie w sprawie przygotowania i 

zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania oraz 

wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim oraz zarządzeniem                          

Nr 11/2011 Starosty Ostrowskiego z dnia 03 lutego 2011 roku zmieniającym 

zarządzenie Nr 21 Starosty Ostrowskiego z dnia 17 marca 2010 roku w sprawie 

przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania i 

alarmowania oraz wczesnego ostrzegania powiatu ostrowskiego – konieczne jest 

dokonanie stosownych zmian w zarządzeniu Wójta Gminy Sieroszewice, które będą 

zgodne z obecnie obowiązującym zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Sieroszewice 

 

                                                                                                        /-/ Czesław Berkowski 


