
 

2. Zasady funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania, o którym mowa w ust. 1 określa 

załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. Obrony Cywilnej i 

Nadzwyczajnych Zagrożeń. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
                                                                                            Wójt 

 
mgr inż. Zdzisław Gawroński 

 

ZARZĄDZENIE NR 44/2013  

WÓJTA GMINY CZERNIKOWO  

z dnia 2 grudnia 2013 r. 

w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 

Na podstawie art. 17 ust. 7 oraz art. 138 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o  

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 ze zra.
1
),  

art. 16 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

 (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1166), § 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. z 2002 r. Nr 96, poz. 850), § 3 zarządzenia nr 160/2013 

 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 października 2013 r. w sprawie organizacji systemu  

wczesnego ostrzegania o zagrożeniach 
§1 

1. Ustalam zasady tworzenia i funkcjonowania na terenie gminy Czernikowo Systemu 

Wczesnego Ostrzegania zwanego dalej „SWO" w celu : 

1) uzyskiwania informacji o zdarzeniach zagrażającym ludziom, mieniu 

i środowisku; 

2) utrzymania ciągłego monitorowania potencjalnych zagrożeń dla 

ludności oraz mogących zakłócić prawidłowe funkcjonowanie 

instytucji społecznych i samorządowych, 

3) szybkiego ostrzegania i alarmowania zagrożonej ludności, a także 

zapewnienia w razie potrzeby częściowego lub całkowitego 

rozwinięcia Systemu Wykrywania i Alarmowania. 

Załączniki: 

1. Zasady funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania. 

2. Informacja dzienna. 

____________________________________________ 

1 zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1101, 1407,1445, z 2013 r. 

 poz. 852 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Wójta Gminy Czernikowo Nr 44 

z dnia 2 grudnia 2013 r 

Zasady funkcjonowania SWO o zagrożeniach na terenie Gminy Czernikowo 

§1 

1. Do przekazywania informacji o zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i sytuacjach 

kryzysowych do Urzędu Gminy zobowiązuję: 

1) Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego; 

2) Kierownika NZOZ „Medyk" w Czernikowie; 

3) Kierownika NZOZ „Pomed" w Czernikowie 

4) Gminnego Komendanta OSP ; 

5) Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernikowie; 

6) Dyrektorów Szkół i Przeszkoli z terenu Gminy Czernikowo; 

7) Komendanta Straży Gminnej w Czernikowie. 

2. Zakres przekazywanych informacji przez poszczególne podmioty adekwatnie do ich właściwości 

rzeczowych dotyczy w szczególności: 

1) zagrożeń pożarowych i pożarów stwarzających niebezpieczeństwo 

dla ludzi lub mienia w większych rozmiarach; 

2) poważnych awarii instalacji komunalnych: 

- ciepłowniczych, 

- wodno-kanalizacyjnych, 

- energetycznych; 

3) katastrof komunikacyjnych: 

- drogowych, 

- kolejowych, 

- wodnych, 

- lotniczych; 

4) skażeń chemicznych i katastrof ekologicznych 

- w transporcie, 

- w obiektach stacjonarnych, 

- w zbiornikach i ciekach wodnych; 

5) skażeń radiacyjnych; 

6) zagrożeń epidemiologicznych: 

- epidemii chorób ludzi, 

- epizoocji chorób zwierzęcych, 

- wszystkich ognisk pokarmowych (ognisko obejmuje dwie i 

więcej osób), 



- niebezpiecznych produktów spożywczych uzyskanych w systemie ostrzegania o 

zagrożeniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności; 

7) klęsk żywiołowych; 

8) poważnych awarii telekomunikacyjnych; 

9) występowania niewypałów i niewybuchów; 

10) zbiorowego naruszenia ładu i porządku publicznego; 

11) niepokojów i protestów społecznych; 

12) imprez masowych stwarzających potencjalne zagrożenie porządku 

publicznego; 

13) przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych; 

14) poważnych utrudnień w ruchu drogowym i kolejowym; 

15) aktów terroru kryminalnego z użyciem materiałów wybuchowych 

i broni palnej; 

16) poważnych przestępstw przeciwko organom administracji 

publicznej; 

17) nielegalnej migracji ludności; 

18) wystąpienia epifitoz lub inwazji patogenów roślin; 

19) innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo państwa 

i społeczeństwa gminy. 

Informacje należy przekazywać w trybie; 

1) natychmiast po zaistnieniu zdarzenia (zagrożenia), pisemnie w czasie możliwie najkrótszym po 

zaistnieniu zdarzenia (zagrożenia); 

3) okresowym w przypadku długotrwałych działań ratowniczych lub długotrwałego okresu 

występowania zagrożenia w formie i terminach określonych przez nakazującego składanie 

meldunków, 

4) na żądanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego: 

Do przekazywania informacji wykorzystuje się; 

a) dostępne środki łączności przewodowej, 

b) łączność radiową, 

c) inne dostępne środki. 



 

6. Dane teleadresowe : 

• Wójt Gminy - 507092173, 

• Podinspektor ds. OC i NW - 507092177 (także w dni wolne i po godzinach pracy), 

• Starostwo Powiatowe w Toruniu teł. 566628888, 566628816/17, 

• Starostwo Powiatowe w Toruniu po godz. pracy w dni wolne i święta tel. 603103553, 

• TCZK tel. 566119310. 

§ 2  

1. Przekazywane informacje o zagrożeniach, zdarzeniach nadzwyczajnych i innych sytuacjach 

kryzysowych powinny zawierać ich szczegółowy opis, a w szczególności: 

1) miejsce i czas zdarzenia (zagrożenia); 

2) charakter i zasięg zdarzenia (zagrożenia); 

3) przyczyny lub inne okoliczności powstania zdarzenia (zagrożenia); 

4) skutki lub prognozę skutków zdarzenia (zagrożenia); 

5) użyte siły i środki ratownicze oraz inne informacje o podejmowanych 

działaniach; 

6) wnioski oraz ewentualne prośby w zakresie wsparcia działań przez 

Starostę; 

7) dane personalne osoby przekazującej informację z uwzględnieniem 

dodatkowo nazwy służby lub instytucji, którą reprezentuje oraz 

numeru telefonu kontaktowego 

§3 

1. Do ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Gminy Czernikowo uprawnieni są: 

1) Wojewoda Kujawsko - Pomorski; 

2) Starosta Toruński; 

3) Wójt Gminy Czernikowo. 

2. Do ostrzegania i alarmowania ludności służą: 

1) scentralizowane systemy alarmowe i pojedyncze syreny alarmowe; 

2) rozgłośnie radiowe i telewizyjne; 

3) urządzenia nagłaśniające na pojazdach; 

4) pisemne komunikaty i ogłoszenia umieszczane w miejscach publicznych; 

5) inne urządzenia. 

 



 
 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 

Nr 44 Wójta Gminy 

Czernikowo z dnia 2 grudnia 

2013 r 

INFORMACJA DZIENNA 

Za okres od 6°° dnia ................. do 6°° dnia ............... 2011 roku 

z gminy Czernikowo 

L NADZWYCZAJNE WYPADKI I KLĘSKI ŻYWIOŁOWE 

II. SYTUACJA W POSZCZEGÓLNYCH RODZAJACH ZAGROŻEŃ. 

1.  Awarie urządzeń lub instalacji technologicznych w zakładach pracy. 

2. Awarie urządzeń i instalacji. 

3. Awarie budowlane . 

4. Zagrożenia pożarowe. 

5. Zakłócenia porządku publicznego. 

6. Terroryzm. 

7. Inne zagrożenia. 

III. SYTUACJA NA DROGACH. 

IV. ZAKŁÓCENIA W PRACY ZAKŁADÓW ENERGETYCZNYCH. 

V. ZAKŁÓCENIA W PRACY ZAKŁADÓW ENERGETYKI CIEPLNEJ. 

VI. ZACHOROWANIA I ZATRUCIA. 

VII. INNE SPRAWY. 


