
W6JT GMINY 
Z A K R Z E W O 

woj. kuiawsko-pomorsKie 

ZARZ4DZENIE NR 4/2017 
Wojta Gminy Zakrzewo 
z d n i a 11 stycznia2017 roku 

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrozeniach 

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity 
Dz. U . z 2016 r. poz. 1534 z pozn. zm.), art. 20 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 
26 kwietnia 2007 r. o zarzadzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U . 
z 2013 r., poz. 1166 z pozn. zm.), § 3 pkt. 6 rozporz^dzenia Rady Ministrow 
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania szefa 
Obrony Cywilnej Kraju, szefow obrony cywilnej wojewodztw, powiatow i gmin 
(Dz. U . Nr 96, poz. 850), zarzadzenia Nr 429/2016 Wojewody Kujawsko -
Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie organizacji systemu 
wczesnego ostrzegania o zagrozeniach i zarzadzenia Nr 1/2017 Starosty 
Aleksandrowskiego z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji systemu 
wczesnego ostrzegania o zagrozeniach zarzadza si$, co nast^puje: 

§ 1.1. Ustala si? zasady tworzenia i funkcjonowania na terenie gminy Zakrzewo 
Systemu Wczesnego Ostrzegania zwanego dalej „SWO". 

2. Celem S WO jest: 
1) uzyskiwanie informacji o zdarzeniach zagrazaj^cych zyciu i zdrowiu 

ludnosci oraz mieniu i srodowisku, 
2) utrzymywanie ci^glego monitoringu potencjalnych zagrozen dla ludnosci 

oraz mogacych zaklocic prawidlowe funkcjonowanie instytucji 
spolecznych, rzadowych i samorz^dowych; 

3) szybkie ostrzeganie i alarmowanie zagrozonej ludnosci, a takze 
zapewnienia w razie potrzeby cz^sciowego lub calkowitego rozwini^cia 
Systemu Wykrywania i Alarmowania 

§ 2. Zasady funkcjonowania SWO, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 okresla 
zalacznik do niniejszego zarzadzenia. 

§ 3. Nadzor nad wykonaniem zarzadzenia powierzam Zast^pcy Wojta Gminy 
Zakrzewo. 

§ 4. Traci moc zarzadzenie nr 61/2014 Wojta Gminy Zakrzewo z dnia 
8 grudnia 2014 roku w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania 
o zagrozeniach, z pozniejszymi zmianami. 

§ 5. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



WOJT GMINY 
Z A K R Z E W O 

woj. kujawsko-oomorskle 

Zalacznik do Zarzadzenie nr 4/2017 
Wojta Gminy Zakrzewo 
z dnia 11 stycznia 2017 roku 

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU WCZESNEGO OSTRZEGANIA 
O ZAGROZENIACH NA TERENIE GMINY ZAKRZEWO 

§1.1 . Do przekazywania informacji do Urzedu Gminy w Zakrzewie o zagrozeniach, 
zdarzeniach nadzwyczajnych i sytuacjach kryzysowych wystepujacych na terenie 
gminy na zasadach i trybie ustalonym w dalszej czesci niniejszego zalacznika 
zobowiazuje sie: 
1) Dyrektorow - Kierownikow zakladow pracy - instytucji: 

a) Domu Pomocy Spolecznej w Zakrzewie, 
b) O H Z Osieciny Spolka z o. o. Gospodarstwa Rolnego Seroczki, 

c) O H Z Osieciny Spolka z o. o Gospodarstwa Rolnego Michalowo, 
d) P P P H M A S D R O B Siniarzewo, 
e) Z U H R O L M O T Zakrzewo, 

f) F H A G R O P O L Zakrzewo, 

g) „ P E T R O P O L " sp. z o. o. Podole, 
h) 
i) 

W A T I S Sp. z o. o. Strzalkowo, 
Zakladu Uslug Weterynaryjnych w Zakrzewie, 

J) Niepublicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej 
w Zakrzewie, 

„Tw6j lekarz" 

k) Kujawskiego Banku Spoldzielczego w Aleksandrowie Kuj . 
Oddzial w Zakrzewie, 

1) Zespolu Szkol w Zakrzewie, 
m) Publicznej Szkoly Podstawowej w Sedzinie, 
n) Szkoly Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciol Szkol Katolickich 

w Siniarzewie, 
o) Domu Kultury w Zakrzewie, 

P) Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie. 
Sortysow solectw: 
a) Bachorza, 
b) Gesin, 
c) Goslawice, 
d) Kobielice, 
e) Kolonia Bodzanowska, 

f) Kuczkowo, 

g) Lepsze, 
h) 
i) 

Michalowo, 
Seroczki, 

J) Sedzin, 
k) Sedzin-Kolonia, 

1) Siniarzewo, 
m) Sinki , 
n) Ujma Duza, 
o) Wola Bachorna, 

P) Zakrzewo, 

q) Zarebowo. 



2. Przekazywanie informacji nastepuje za posrednictwem podleglych sluzb, w ramach 
wykonywania zadan i posiadanych kompetencji. 

3. Zakres przekazywanych informacji przez poszczegolne podmioty adekwatne do ich 
wlasciwosci rzeczowych dotyczy w szczegolnosci: 

1) zagrozen pozarowych i pozarow, 
2) powaznych awarii instalacji: 

a) wodno - kanalizacyjnych, 
b) energetycznych, 
c) gazowych, 
d) ciepiowniczych, 

3) katastrof komunikacyjnych: 
a) drogowych, 
b) lotniczych, 

4) skazen chemicznych: 
a) w transporcie, 
b) w obiektach stacjonarnych, 
c) w zbiornikach i ciekach wodnych, 
d) w podziemnych zbiornikach wodnych, 

5) skazeh radiacyjnych, 
6) zagrozen epidemiologicznych: 

a) epidemii chorob ludzi, 
b) epizoocji chorob zwierzecych, 
c) wszystkich ognisk zatruc pokarmowych, 
d) niebezpiecznych produktow spozywczych uzyskanych w systemie ostrzegania 

o zagroZeniu bezpieczehstwa zdrowotnego zywnosci, 
e) wydawanych decyzjach przez organy Pahstwowej Inspekcji Sanitarnej, 

unieruchamiajacych obiekty, urzadzenia lub stanowiska, 
7) gwattownych zjawisk atmosferycznych i klesk zywiolowych, 
8) powaznych awarii telekomunikacyjnych, 
9) wystapienia niewypalow i niewybuchow, 
10) zbiorowego naruszenia ladu i porzadku publicznego, 
11) niepokojow i protestow spolecznych, 
12) imprez masowych stwarzaj^cych potencjalne zagrozenie porzadku publicznego, 
13) przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych, 
14) powazniejszych utrudnieh w ruchu drogowym, 
15) aktow terroru kryminalnego z uzyciem materialow wybuchowych i broni palnej, 
16) powazniejszych przestepstw przeciwko organom administracji publicznej, 
17) nielegalnej migracji ludnosci, 
18) katastrof budowlanych, 
19) zagrozen ekologicznych, 
20) innych zdarzeh majacych wplyw na bezpieczehstwo pahstwa i spoleczehstwo. 

4. Informacje nalezy przekazywac w trybie: 
1) doraznym (telefonicznie) natychmiast po zaistnieniu zdarzenia (zagrozenia), pisemnie 

w czasie mozliwie najkrotszym po zaistnieniu zdarzenia (zagrozenia), 
2) okresowym zgodnie z obowiazujacymi przepisami i instrukcjami, ustalonym doraznie 

w przypadku dlugotrwalych dzialah ratowniczych lub dhagotrwalego okresu 
wystepowania zagrozenia, 

3) na z^danie Wojta Gminy Zakrzewo, Naczelnika Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego 
i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj . i sluzby dyzurnej 
Wojewodzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego. 



5. Do zapewnienia przekazywania informacji w trybie doraznym, okresowym oraz na zadanie 
Wojta Gminy Zakrzewo, Naczelnika Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Ku j . i stuzby dyzurnej 
Wojewodzkiego Centrum Zarzadzania Kryzysowego zobowiazuje sie wszystkie jednostki 
wymienione w § 1 ust. 1 niniejszego zalacznika. 

6. Informacje nalezy przekazywac w zaleznosci od czasu zaistnienia zdarzenia (zagrozenia): 
1) w dni robocze: 

poniedzialek, sroda, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, wtorek w godzinach 
od 7.30 do 17.00, pi^tek w godzinach 7.30 do 14.00 do Urzedu Gminy 
w Zakrzewie u l . Lesna nr 1, na numer telefonu 54-2720931 
lub faxu 54-2720346 lub e-mailem: ugzakrzewoalex@pro.onet.pl 

2) w pozostale dni tygodnia i poza wymienionymi wyzej godzinami pracy na jeden 
z numerow telefonow: 606-317035 - Wojt Gminy Zakrzewo, 
660-458723 - Zastepca Wojta. 

7. Do przekazywania informacji wykorzystuje sie: 
1) dostepne srodki lacznosci przewodowej, 
2) aplikacje telefonow komorkowych, 
3) inne dostepne srodki. 

§ 2.1. Przekazywane informacje o zagrozeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i innych 
sytuacjach kryzysowych powinny zawierac ich szczegolowy opis a w szczegolnosci: 

1) miejsce i czas zdarzenia, (zagrozenia), 
2) charakter i zasieg zdarzenia, (zagrozenia), 
3) przyczyny lub inne okolicznosci powstania zdarzenia, (zagrozenia), 
4) skutki lub prognoze skutkow zdarzenia, (zagrozenia), 
5) uzyte sily i srodki ratownicze oraz inne informacje o podejmowanych dzialaniach, 
6) wnioski oraz ewentualne prosby w zakresie wsparcia dzialah, 
7) dane personalne osoby przekazujacej informacje z uwzglednieniem dodatkowo 

nazwy sluzby lub instytucji, ktor^ reprezentuje oraz numer telefonu kontaktowego. 

2. W przypadku dhxgotrwalych dzialah ratowniczych lub dhigotrwalego okresu wystepowania 
zagrozenia mog^ zostac wprowadzone inne, szczegolowe standardy przekazywania 
informacji. 

§ 3.1. Do ostrzegania i alarmowania ludnosci uprawnieni s^: 
1) Wojewoda Kujawsko - Pomorski na obszarze calego wojewodztwa lub jego czesci, 
2) Starosta powiatu na obszarze calego powiatu lub jego czesci, 
3) Wojt na obszarze swojego dzialania. 

2. Do ostrzegania i alarmowania ludnosci sluza; 
1) syreny alarmowe, 
2) rozglosnie radiowe i telewizyjne, 
3) urzadzenia naglasniajace na pojazdach, 
4) inne urzadzenia, 
5) aplikacje telefonow komorkowych. S\ / 

mailto:ugzakrzewoalex@pro.onet.pl

