ZARZĄDZENIE NR 148/2012
BURMISTRZA - SZEFA OC MIASTA
KOWALEWO POMORSKIE
z dnia 12 grudnia 2012r.
Or.0050.148.2012
w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach
Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o
powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2012 r.
poz. 461), art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu
kryzysowym ( Dz. U. Nr 89 poz. 590 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 i
gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850), oraz zarządzenia Nr OR.120.19.2012 Starosty
Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia
9 listopada 2012r.
zarządza się co następuje :
§1
Ustala się zasady tworzenia i funkcjonowania na terenie miasta i gminy
Kowalewo Pomorskie Systemu Wczesnego Ostrzegania zwanego dalej „SWO”
w celu :
1) uzyskania informacji o zdarzeniach zagrażających życiu i zdrowiu ludności
oraz mieniu i środowisku;
2) utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń dla ludności
oraz mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie instytucji
społecznych, rządowych i samorządowych;
3) szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności, a także
zapewnienia w razie potrzeby częściowego lub całkowitego rozwinięcia
Systemu Wykrywania i Alarmowania.
§2
Ustala się zasady tworzenia i funkcjonowania na terenie miasta i gminy Kowalewo
Pomorskie Systemu Wczesnego Ostrzegania zwanego dalej "SWO", określone w
załączniku do niniejszego zarządzenia.
§3
1) SWO współdziała ze służbami, inspekcjami i podmiotami, których statutowa

działalność związana jest ze zjawiskami mogącymi stanowić zagrożenie dla
ludności oraz koordynuje ich działania w okresie wystąpienia tego zagrożenia.
2) Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1 polega na wzajemnej wymianie
informacji uzyskanych w toku własnej statutowej działalności, a mających
związek z występowaniem zagrożeń, ich wykrywaniem oraz alarmowaniem i
ostrzeganiem ludności.
§4
Dyrektorzy zakładów pracy, kierownicy jednostek organizacyjnych i podmiotów
gospodarczych włączonych w skład SWO opracują dla własnych służb dyżurnych
(dyspozytorskich), w przypadku ich istnienia lub powołania, instrukcje postępowania
na wypadek wystąpienia zagrożenia ludzi lub środowiska naturalnego.
§5
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. Obrony
Cywilnej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
§6
Traci moc zarządzenie Nr 6/OC/2006 z dnia 21 lutego 2006 r. Burmistrza Miasta –
Szefa OC Miasta Kowalewo Pomorskie w sprawie organizacji systemu wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
J. Jakubiak
Burmistrz Miasta
/-/ Andrzej Grabowski

