
ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2018
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 7 lutego 2018 r.

w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania /SWA/                                     
w  gminie  Lipie

Na podstawie art.17 ust.6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku  obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. poz. 1430) z późn. zm. oraz § 3 pkt 6 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej 
Kraju, szefów obrony cywilnej  województw, powiatów i gmin (Dz.U.2002r. Nr 96 poz.850), a także § 
4 pkt 1 lit. D rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013r. w sprawie systemów wykrywania 
skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r., 
poz. 96) oraz zarządzenia  nr 589/15 Wojewody Śląskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 
25 listopada 2015 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania i alarmowania,

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia skutecznego wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania 
ludności po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych oraz wyższych stanów gotowości obronnej państwa, 
tworzy się na obszarze gminy Lipie system wykrywania i alarmowania(SWA) zwany dalej systemem 
SWA.

§ 2. Ustala się organizację i zasady działania systemu wykrywania i alarmowania, zwanego dalej 
„SWA” w celu wykonywania związanych z powszechnym ostrzeganiem i alarmowaniem ludności 
o zagrożeniach na terenie gminy Lipie.

§ 3. Powszechne ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach obejmuje:  
1) funkcjonujący w czasie pokoju system wczesnego ostrzegania o zagrożeniach (SWO);
2) system wykrywania i alarmowania (SWA);
3) pozostałe systemy wykrywania skażeń i alarmowania wchodzące w skład Krajowego     

Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania;
4) system powszechnego ostrzegania wojsk, ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami                   

z powietrza.
§ 4. 1. System wykrywania i alarmowania organizuję Wójt Gminy Lipie na potrzeby realizacji 

zadań związanych z informowaniem , ostrzeganiem oraz alarmowaniem ludności w sytuacji zagrożenie 
występującej na terenie gminy.

2. Na szczeblu gminy tworzy się:
1. drużynę wykrywania i alarmowania (dwa)  na bazie Urzędu Gminy w Lipiu

w składzie – 12 osób
2. osiem posterunków alarmowania /pal/ na bazie sołectw:

a) posterunek alarmowania (pal) -  sołectwo Lipie - 4 osoby;
b) posterunek alarmowania (pal) -  sołectwo Parzymiechy -  4 osoby;
c) posterunek alarmowania (pal) -  sołectwo  Albertów    -  4 osoby;
d) posterunek alarmowania(pal)  - sołectwo Zbrojewsko  -  4 osoby;
e) posterunek alarmowania (pal) – sołectwo Zimnowoda – 4 osoby;
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f) posterunek alarmowania (pal) – sołectwo Kleśniska  - 4 osoby;
g) posterunek alarmowania (pal) – sołectwo Rębielice Szlacheckie  - 4 osoby;
h) posterunek alarmowania (pal) – sołectwo Lindów  - 4 osoby;

Posterunki wykorzystywać będą do alarmowania ludności syreny strażnic OSP miejscowości 
jak wyżej.
§ 5. Jednostki organizacyjne SWA powoływane na terenie gminy wykonują zadania związane 

z wykrywaniem zagrożeń, alarmowaniem ludności oraz opracowaniem danych dla potrzeb zespołu 
kierowania obroną cywilną.  

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.
§ 6. Traci moc Zarządzenie  Nr 0151/15/2007 z dnia 25 kwietnia 2007 r. Wójta Gminy – Szefa 

Obrony Cywilnej Gminy Lipie  w sprawie: reorganizacji formacji obrony cywilnej na terenie gminy 
Lipie.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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