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ZASADY

ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA SWA NA TERENIE GMINY PACANÓW

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne

§1

1. Funkcjonowanie SWA odbywa się na bazie dotychczas istniejących jednostek systemu wykrywania i alarmowania
2. SWA organizuje się na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim oraz w skali całego kraju.

ROZDZIAŁ II 

Zadania i organizacja systemu.

§2

SWA obejmuje następujące zadania:

	wykrywanie skażeń promieniotwórczych, biologicznych, chemicznych, i toksycznych środków przemysłowych, napromienienia oraz innych nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska a także oznaczanie stref niebezpiecznych;


2) wykrywanie i określanie parametrów uderzeń broni masowego rażenia;

3) pobieranie próbek i określanie stopnia skażenia produktów
żywnościowych, płodów rolnych, roślinności, pasz, wody pitnej i wód powierzchniowych oraz gleby i powietrza;

4) wstępne określanie skutków nadzwyczajnych zagrożeń;

5) przekazywanie danych o skażeniach, napromieniowaniu, zakażeniach i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludzi i środowiska do jednostek organizacyjnych wymienionych w § 6 pkt 2;

6) przekazywanie komunikatów i sygnałów alarmowych dla ludności w rejonie rozmieszczenia jednostek organizacyjnych.
§3

Jednostkami organizacyjnymi wykrywania i alarmowania są:
1)   punkty alarmowania sołectw, gmin, zakładów pracy.
2)   drużyny wykrywania i alarmowania;
3)   drużyny wykrywania zagrożeń;
§4

Do podstawowych zadań jednostek organizacyjnych zbierania i przetwarzania informacji, wykrywania skażeń i zakażeń oraz alarmowania należy w szczególności:

1) zbieranie i opracowywanie danych otrzymywanych z jednostek wykrywania oraz z innych źródeł informacji;
2) analizowanie zbieranych informacji i prognozowanie rozwoju wydarzeń;
3) określenie skali i skutków zaistniałych zagrożeń;
4) ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności o zbliżającym się niebezpieczeństwie, a także informowanie o zalecanych sposobach postępowania i zachowania się w zaistniałej sytuacji;
5) opracowanie odpowiednich wniosków i propozycji dla szefów obrony cywilnej odpowiednich szczebli;
6) przekazywanie danych o zaistniałych zagrożeniach do jednostek organizacyjnych nadrzędnych i współdziałających;
7) koordynowanie działań jednostek organizacyjnych wykrywania;
8) określanie stopnia skażenia produktów żywnościowych, płodów rolnych, roślinności, pasz, wody pitnej i wód powierzchniowych oraz gleby i powietrza.

§5

Jednostkami organizacyjnymi zbierania i przetwarzania informacji oraz alarmowania są:

1)   wojewódzki ośrodek analizy danych i alarmowania;
2)   powiatowe i gminne ośrodki alarmowania;

§6

Na szczeblu gminy powołuję:

l) gminny ośrodek alarmowania, tworzony na bazie Stałego Dyżuru Urzędu Gminy w Pacanowie;
2) gminną drużynę analiz laboratoryjnych, tworzoną na bazie:
a) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
b) Powiatowego Inspektoratu Weterynarii,

§7

Na terenie gminy:

1)   szef obrony cywilnej gminy:
a)włączy do systemu formacje obrony cywilnej:
- drużynę wykrywania i alarmowania,
- drużynę wykrywania zagrożeń,
- punkty alarmowania sołectw i zakładów,
b)  powoła w miarę potrzeb i możliwości:
- terenowe drużyny obsługi i napraw urządzeń alarmowych,
c)   wytypuje zakłady (instytucje), w których nie powołano formacji wykrywania i alarmowania, ale których służby dyżurne wykrywania i alarmowania będą przekazywać informacje o nadzwyczajnych zagrożeniach,
d)  sprawuje nadzór nad opracowaniem i aktualizacją niezbędnej dokumentacji dla formacji wykrywania i alarmowania, ich wyposażenia w sprzęt specjalistyczny oraz szkolenie.

§8

Dla zapewnienia warunków organizacyjnych i technicznych SWA:
l)   Powiatowy Inspektor Sanitarny:
a)   opracuje (we współdziałaniu z kierownikami jednostek
organizacyjnych wymienionych w § 6 pkt 2) plan działania gminnej drużyny analiz laboratoryjnych i drużyny pobierania próbek zgodnie z nowymi strukturami i będzie nadzorował systematyczną ich aktualizacje,
b)   będzie koordynował proces szkolenia i funkcjonowania wszystkich jednostek organizacyjnych włączonych do drużyny analiz laboratoryjnych oraz drużyny pobierania próbek;

§9

W celu zapewnienia dla SWA informacji o zagrożeniach:

1)   Kierownik Komisariatu Policji w Pacanowie zarządzi przekazywanie jednostkom organizacyjnym SWA, na zasadzie współdziałania, informacji o nadzwyczajnych zdarzeniach stwarzających zagrożenie dla ludności;
2)   Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju we współdziałaniu z Komendantem Gminnym OSP zarządzą przekazywanie jednostkom organizacyjnym SWA, na zasadzie współdziałania, informacji o nadzwyczajnych zdarzeniach stwarzających zagrożenie dla ludności.

ROZDZIAŁ III 

Zasady funkcjonowania systemu.

§ 10

1.   System osiąga pełną gotowość do działania przez rozwinięcie w rejonach formowania i osiągania gotowości do wykonania określonych zadań.
2.   W czasie pokoju szefowie obrony cywilnej mogą zarządzić rozwinięcie SWA w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska, a także przeprowadzenia treningów i ćwiczeń - wyłącznie na czas trwania tych zagrożeń.
3.   Całkowite lub częściowe rozwinięcie systemu następuje na podstawie zarządzenia:
l)   szefa obrony cywilnej gminy - na terenie gminy;
4.   Jednostki organizacyjne SWA po rozwinięciu działają na zasadach całodobowych dyżurów

§11

SWA współdziała ze służbami i systemami, których statutowa działalność jest związana ze zjawiskami mogącymi stanowić zagrożenia dla ludności oraz koordynuje ich działania w okresie wystąpienia tego zagrożenia.

§12

1.   Współdziałanie, o którym mowa w § 14 polega na wzajemnej wymianie informacji uzyskanych w toku własnej statutowej działalności, a mających bezpośredni lub pośredni związek z wytypowaniem zagrożeń ludności, ich wykrywaniem oraz alarmowaniem i ostrzeganiem.
2.   Metody i sposoby przedstawiania informacji są określone
obowiązującymi normami i standardami ogólnokrajowymi oraz przepisami resortowymi.

ROZDZIAŁ IV 

Zasady przekazywania informacji i alarmowania.

§13

1.   Ustala się następujące zasady przekazywania informacji w SWA do jednostek nadrzędnych i współdziałających:
1)   natychmiast przekazuje się informacje dotyczące awarii i katastrof oraz wzrostu mocy dawki promieniowania szkodliwego dla organizmu;
2)   okresowo przekazuje się informacje dotyczące pomiarów mocy dawki promieniowania, kontroli napromieniowania ludności, skażenia komponentów środowiska i żywności oraz warunków meteorologicznych.
2. O skali i skutkach zagrożeń nie wymagających natychmiastowych
działań ochronnych informuje się ludność w komunikatach nadawanych przez środki masowego przekazu (prasa, lokalne rozgłośnie TV) o treści ustalonej przez Szefa Obrony Cywilnej Województwa (powiatu, gminy)
3.   O zagrożeniach wymagających natychmiastowych działań ochronnych, informuje się ludność poprzez sygnały powszechnego ostrzegania i alarmowania wykorzystując scentralizowane systemy alarmowe wsi:
1) pojedyncze syreny alarmowe;
2) lokalne rozgłośnie radiowe i ośrodki telewizyjne;
3) urządzenia nagłaśniające na pojazdach;
4) dzwony kościelne.

CZĘŚĆ V
Przepisy końcowe.

§14

Szefowie obrony cywilnej gminy opracuje zarządzenie w sprawie włączenia w SWA jednostki organizacyjnej będących na administrowanym terenie.
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