
ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2019
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Lipie

Na podstawie art.17 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U.2018 poz.1459 ze 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.2002.96 poz.850 j.t.), 
art. 17 ust. 2 pkt 1 i art. 18 ust.  2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 
2018 poz.1401 ze zm.), zarządzenie nr 160/12 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 
organizacji i działania systemu wczesnego ostrzegania  w województwie śląskim, zarządzenia nr 245/13 
Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie organizacji 
i zasad działania systemu wczesnego ostrzegania w województwie śląskim a także zarządzenia nr 
Or.120.30.2019.VII Starosty Kłobuckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji 
systemu wczesnego ostrzegania na wypadek wystąpienia zagrożeń ludzi lub środowiska naturalnego dla 
powiatu kłobuckiego

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia niezwłocznego uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażających 
ludziom, ich mieniu oraz środowiska , utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń , 
szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożeń ludności tworzy się na terenie Gminy Lipie, System 
Wczesnego Ostrzegania zwany dalej „SWO”

§ 2. SWO jest elementem powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.  

§ 3. SWO tworzy się w oparciu o podmioty realizujące zadania na rzecz bezpieczeństwa, ochrony 
ludności i środowiska wymienione w zał. 1 niniejszego zarządzenia

§ 4. Do głównych zadań jednostek organizacyjnych działających w ramach SWO należy 
w szczególności:

1. wykrywanie, rozpoznawanie i monitorowania zagrożeń, umożliwiających natychmiastowe 
stwierdzenia wzrostu poziomu zagrożenia,

2. powiadamianie właściwych organów administracji publicznej o zagrożeniach,

3. ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach oraz informowania o zasadach zachowania 
się przed i w trakcie wystąpienia,

4. zapewnianie obiegu informacji  za pomocą środków łączności,

5. uruchamianie działań interwencyjnych (zabezpieczających i ochronnych).

§ 5. Ustala się następujące zasady wymiany informacji pomiędzy jednostkami SWO 

1. Informacje uzyskane w ramach działania SWO na szczeblu gminnym i powiatowym, jednostki 
przekazują do właściwego terytorialnie PCZK zal.nr. 3, klasyfikacja zagrożeń wymieniona w zał. nr 2

§ 6. Informacje należy przekazywać w oparciu o jeden z posiadanych środków łączności:

1) pocztę elektroniczną,

2) łączność telefoniczną – przewodową, komórkową,

3) sieci radiowe Wojewody Śląskiego
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§ 7. do ostrzegania i alarmowania ludności w ramach SWO należy wykorzystać wszystkie dostępne 
środki, a w szczególności 

1) komunikaty i ostrzeżenia nadawane przez regionalne i lokalne rozgłośnie radiowe 
i telewizyjne,

2) komunikaty przekazywane za pośrednictwem urządzeń nagłaśniających,

3) komunikaty i ostrzeżenia publikowane na stronach internetowych,

4) syreny alarmowe,

5) systemy telekomunikacyjne np. system  SMS.

§ 8. Wójt gminy zapewni całodobowe funkcjonowanie SWO na szczeblu gminnym. W czasie pracy 
dyżur pełniony będzie na bazie sekretariatu Urzędu Gminy. Po godzinach pracy zostanie wprowadzony 
Stały Dyżur Wójta Gminy na bazie sekretariatu według odrębnego harmonogramu.

§ 9. Nadzór nad funkcjonowaniem gminnego SWO sprawuje Wójt.

§ 10. Koordynację i nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 11. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Lipie Nr 0050.52.2019 z dnia 27.08.2012 roku.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.93.2019
Wójta Gminy Lipie
z dnia 15 listopada 2019 r.

Wykaz podmiotów systemu wczesnego ostrzegania  na szczeblu  gminy Lipie
I. Administracja   samorządowa:

1. Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego.

2. Referat  Mienia i Ochrony Środowiska.

3. Referat Gospodarki i Infrastruktury.

4. Inne  referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy.

5. PCZK gmin sąsiednich.

II. Administracja zespolona i nie zespolona:

1. Komisariat Policji w Krzepicach.

2. Powiatowy Inspektor Weterynarii.

3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny.

4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

5. Nadleśnictwo Kłobuck.

6. Powiatowy Zarząd Dróg.

7. Dyrekcja Dróg Wojewódzkich Filia w Lublińcu.

III. Instytucje i przedsiębiorstwa:

1. Rejon Energetyczny w Kłobucku.

2. Instytut  Meteorologii  i GW Stacja w Częstochowie.

3. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach.

4. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich  Górach.

5. Telekomunikacja Polska S.A.

6. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  Oddział Częstochowa.

IV. Jednostki pomocnicze  gminy

1. Jednostki OSP Gminy.

2. Sołtysi.

Id: CA5C2596-A831-4C79-B296-9BE05D2D9AA2. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.93.2019
Wójta Gminy Lipie
z dnia 15 listopada 2019 r.

I.  KLASYFIKACJA ZAGROŻEŃ:
1. Zagrożenie powstałe ze względu na :

1) Awarię urządzenia lub instalacji technologicznej w zakładzie pracy ,

Przyczyna zdarzenia:

a) utrata stabilności konstrukcji,

b) rozerwanie instalacji technologicznej na skutek przekroczenia dopuszczalnych ciśnień mediów,

c) osłabienie nośności i stabilności konstrukcji instalacji na skutek pożaru lub innego zagrożenia,

d) inne.

2. Wypadek katastrofa komunikacyjna.

Zdarzenie w:

a) transporcie drogowym,

b) transporcie kolejowym,

c) transporcie lotniczym,

d) inne

3. Awarie urządzeń i instalacji:

Typ Instalacji:

a) gazowych,

b) wodno-kanalizacyjnych,

c) cieplnych,

d) elektroenergetycznych,

e) obsługująca produkty ropopochodne,

f) telekomunikacyjnych,

g) inne

Rodzaj instalacji:

a) przesyłowa,

b) rozdzielcza,

c) odbiorcza,

d) deszczowo-burzowa,

e) inne.

4. Niekorzystne warunki meteorologiczne

Rodzaj zagrożenia:

a) powódź,

b) gradobicie,

c) intensywne opady śniegu,
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d) wichury,

e) susze,

f) gwałtowne zmiany temperatury,

g) jakość powietrza,

h) inne.

5. Awarie budowlane w tym obiektów hydrotechnicznych.

Przyczyny zdarzenia :

a) przekroczenie progu nośności,

b) wybuch wewnątrz obiektu budowlanego,

c) osuniecie ziemi , zwały i zasypy ziemne,

d) przekroczenie dopuszczalnego stopnia piętrzenia wody,

e) szkody górnicze,

f) inne

6. Zagrożenia pożarowe:

 Typ pożaru:

a) zwartej zabudowy,

b) zakładów pracy,

c) obszarów leśnych,

d) wieś,

e) inne.

7. Zagrożenia  epidemiczne.

Rodzaj zagrożenia:

a) epidemie wśród ludzi,

b) epizootie zwierząt  hodowlanych,

c) epifity upraw,

d) śnięcie ryb lub ptactwa wodnego,

e) skażenia wody lub gleby.

8. Zakłócenia porządku publicznego .

Forma zagrożenia :

a) strajki,

b) blokady szlaków komunikacyjnych i przejść granicznych,

c) okupacje budynków publicznych,

d) burdy i zamieszki uliczne.

9. Zagrożenia terrorystyczne .

Forma zagrożenia .

a) atak terrorystyczny z użyciem materiałów wybuchowych,

b) zagrożenie radiologiczne,
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c) uwolnienie  Toksycznych Środków Przemysłowych.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.93.2019
Wójta Gminy Lipie
z dnia 15 listopada 2019 r.

INSTRUKCJA obiegu informacji w Systemie Wczesnego Ostrzegania Gminy Lipie
1. Ośrodkami gromadzenia i przekazywania informacji SWO Lipie są:

a) w godzinach  pracy Urzędu Gminy:

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego na bazie Sekretariatu Urzędu,

Tel. 34 3188033-34 ,fax 34 3188032

 gmina_lipie@poczta.onet.pl   

siec radiowa

b) w pozostałym czasie:

OSP kontakty komórkowe

2. Podmioty Systemu Wczesnego Ostrzegania wymienione w załączniku Nr 1 do Zarządzenia po 
uzyskaniu informacji o zagrożeniu zbiorowym zgodnie z klasyfikacją zagrożeń- załącznik nr 2, 
niezwłocznie przekazują  do jednego z w/w Ośrodków wszystkie  posiadane  wiadomości dotyczące tego 
zagrożenia.

3. Osoba  ,która odebrała  powiadomienie o zagrożeniu niezwłocznie powiadamia Wójta Gminy lub 
Sekretarza i po uzgodnieniu zakresu działania  pozostałe zainteresowane podmioty zgodnie z siatka 
bezpieczeństwa .Jeżeli Wójt podejmuje stosowną  decyzję  Sekretarz  zwołuje posiedzenie Zespołu 
Reagowania Kryzysowego.

4. W przypadku jeżeli informacja o zagrożeniu wpływa od osoby innej niż  kompetentny

5. Podmiot  osoba przyjmująca  zgłoszenie konsultuje się z szefem  zainteresowanego podmiotu co 
do  skali zagrożenia, Jeżeli zgłoszenie zdarzenia jest istotnym zagrożeniem działa jak w punkcie 3.

6. O zaistniałym zagrożeniu  osoba melduje do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

W godzinach pracy

Telefon 34 310652  fax.310653 kom. 784 926 194

e.mail:  pczk@klobuck.pl   

Po godzinach pracy

Jako punkt kontaktowy(oficer dyżurny ) PSP w kłobucku

tel. 34 317 22 65

tel. 998
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