
                 

ZARZĄDZENIE NR 267/2021

BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 11 stycznia 2021 roku

            zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad działania systemu                     

wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Izbica Kujawska.

Na podstawie art. 17 ust. 6 i ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 

1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 

z poźn.zm), oraz art. 19 ust. 2 pkt 1 w zw. art. 20 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 

o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398 ), § 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 lit. d, § 5 i § 6 ust. 1 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. z 2013 r. poz. 96), oraz § 2 ust.2 pkt.3  Zrządzenia  Nr 154/2019 

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie organizacji i zasad działania 

systemu wykrywania i alarmowania terenie województwa kujawsko -pomorskiego i § 2 ust.2.pkt.2

Zarządzenia nr 51/2019  Starosty Włocławskiego z dnia 5 grudnia  2019 r. w sprawie organizacji   

i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania terenie Powiatu Włocławskiego, w związku 

z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 2014 roku w sprawie normatywów w zakresie 

zaopatrywania organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie 

niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej,

zarządzam, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 129/2020 Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie 

Gminy Izbica Kujawska,

- w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   „ załącznik nr 3 do zarządzenia, zawierający wykaz jednostek i nową strukturę 

      organizacyjną SWA  na terenie gminy Izbica Kujawska zgodnie z zarządzeniem                 

Nr 242/2020 Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Gminy Izbica Kujawska z dnia               

19 listopada 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rozformowania oraz powołania 

w nowych strukturach formacji obrony cywilnej na terenie Gminy i Miasta                          

Izbica Kujawska”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                     BURMISTRZ

                                                                                  Marek Dorabiała



UZASADNIENIE

Zapisy Zarządzenia  przyjęto zgodnie z ogólnymi zasadami stosowania prawa, a także 

z treścią Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 8 października 2018 r. do działalności 

w dziedzinie obrony cywilnej w 2019 r. dla województwa kujawsko-pomorskiego, w takim 

zakresie, w jakim możliwe było pogodzenie ich z przepisami powszechnie obowiązującymi,          

w szczególności w obszarach nieuregulowanych lub uregulowanych w sposób ogólny.

Zarządzenie określa skład i strukturę organizacyjną wojewódzkiego systemu wykrywania  

i alarmowania, a także ustala zadania i zasady działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz na wypadek wystąpienia zagrożeń wymagających 

podjęcia szczególnych działań, zwłaszcza ze strony organów administracji publicznej, mających 

na celu zapewnienie skutecznego monitorowania zagrożeń i podejmowania działań, w celu ich 

zapobiegania lub przynajmniej znacznego ograniczenia.

Zarządzenie normuje istniejący stan rzeczy dotyczący formacji obrony cywilnej 

wchodzących w skład wojewódzkiego systemu wykrywania i alarmowania, poprzez dostosowanie

istniejących rozwiązań w dziedzinie ochrony ludności do aktualnych wyzwań i potrzeb w zakresie

bezpieczeństwa, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z zagrożeniami 

skażeniem środowiska naturalnego.

Celem wydania nowego Zarządzenia jest uszczegółowienie obecnego aktu prawnego doty-

czącego systemu wykrywania i alarmowania, również sprecyzowanie sposobu organizacji SWA 

w województwie kujawsko-pomorskim oraz zasad jego funkcjonowania, z uwzględnieniem zaktu-

alizowanych zapisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym         (Dz. U. z

2018 r. poz. 1401 ze zm.). Dotyczy to w szczególności nowych zadań zapisanych        art. 21a ust. 

1 w wyżej wymienionej ustawie, dotyczący niezwłocznego powiadomienia Rządowego Centrum 

Bezpieczeństwa o zagrożeniu, które może skutkować wystąpieniem na wskazanym obszarze sytu-

acji kryzysowej, oraz o konieczności powiadomienia ludności o zagrożeniu. Również dotyczy ko-

nieczności wskazania szczegółowych przepisów realizowanych na potrzeby funkcjonowania sys-

temu wczesnego ostrzegania w ramach systemu zarządzania kryzysowego, tj.: kierowania przez 

Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej gminy monitorowania, analizowania i prognozowania roz-

woju zagrożeń występujących na obszarze gminy przez komórkę organizacyjną właściwą w  spra-

wach zarządzania kryzysowego w urzędzie gminy, oraz nadzorowania funkcjonowania systemu 

wczesnego ostrzegania ludności na terenie gminy.

Mając na uwadze powyższe niezbędnym jest dostosowanie treści Zarządzenia 

do przepisów określonych w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzeniu kryzysowym. 

Zarządzenie zawiera zaktualizowany wykaz jednostek (podstawowych 

i współdziałających) uczestniczących w wojewódzkim systemie wykrywania i alarmowania. 

Zarządzenie  normuje istniejący stan rzeczy dotyczący przekazywania i wymiany 

informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi, poprzez dostosowanie istniejących rozwiązań 

w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności.

Zarządzenie  określa nową strukturę organizacyjną, według obowiązujących normatywów 

Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 2014 roku w zakresie zaopatrywania organów i formacji obrony 

cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony 

cywilnej, zadania oraz zasady alarmowania i przekazywania informacji poprzez ujednolicenie 

systemie wykrywania i alarmowania

 z systemem wczesnego ostrzegania o zagrożeniach, w celu podjęcia szczególnych działań przez 

organy administracji publicznej.

Zarządzenie normuje sposób meldunku do przekazywania informacji poza aplikacją 

informatyczną.
 



                                                                                                              Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 267/2021

          Burmistrza Izbicy Kujawskiej z dnia 11.01.2021 r.

WYKAZ 

JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH SYSTEMU WYKRYWANIA i ALARMOWANIA

NA TERENIE GMINY  IZBICA KUJAWSKA

                                                                                                        

L.p.
NAZWA JEDNOSTKI

ORGANIZACYJNEJ

MIEJSCE

ROZWINIĘCIA
ODPOWIEDZIALNY

PODLEGŁOŚĆ
ORGANIZACYJNA

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WYKRYWANIA I ALARMOWANIA

1.
Drużyna wykrywania

i alarmowania (dwa)

Urząd Miejski

w Izbicy

Kujawskiej

Burmistrz

Izbicy Kujawskiej
POADA
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

DRUŻYNY  WYKRYWANIA  I  ALARMOWANIA

 

Ilość stanowisk etatowych Ilość sprzętu

10 1 samochód

Nazwa stanowiska Ilość stanowisk

Komendant drużyny /chemik/fizyk/ 1

Sekcja obserwacji i analiz 

3
analityk - chemik/fizyk

Sekcja łączności i alarmowania:

3
radiomechanik /telemechanik/ 

-radiotelefonista

Sekcja rozpoznania:     3

chemik - zwiadowca

                     

Razem 10

Punkt alarmowania 10



13


