
Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 0050.Z.116.2014
Burmistrza Miasta Nowy Targ 

z dnia 10 września 2014 r.

Zasady alarmowania i przekazywania informacji w gminnym „Systemie Wczesnego
Ostrzegania” o zagrożeniach

1. Przekazywanie informacji o zagrożeniach następuje za pośrednictwem podległych straży  
i jednostek organizacyjnych w ramach wykonywania zadań i posiadanych kompetencji.

2. Zakres  przekazywanych  informacji  przez  poszczególne  podmioty  adekwatnie  do  ich  
właściwości rzeczowych, dotyczy w szczególności:

1) gwałtownych zjawisk atmosferycznych i klęsk żywiołowych,
2) aktów terroru kryminalnego z użyciem materiałów wybuchowych i broni palnej,
3) zagrożeń pożarowych i pożarów,
4) poważnych awarii telekomunikacyjnych,
5) zbiorowego naruszania ładu i porządku publicznego,
6) niepokojów i protestów społecznych,
7) przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych,
8) imprez masowych stwarzających potencjalne zagrożenie porządku publicznego, 
9) poważnych  utrudnień  w  ruchu  kołowym  i  katastrof  komunikacyjnych  (drogowych,  

kolejowych, wodnych, lotniczych),
10) poważnych  awarii  instalacji  komunalnych  (energetycznych,  gazowych,  ciepłowniczych,  

wodno-kanalizacyjnych),
11) skażeń  chemicznych  i  katastrof  ekologicznych  (w  transporcie,  w  obiektach,

w zbiornikach i na ciekach wodnych),
12) skażeń radiacyjnych,
13) zagrożeń epidemiologicznych (epidemii chorób ludzi,  epizoocji  chorób zwierząt,  ognisk  

zatruć  pokarmowych  -  dwie  i  więcej  osób,  ognisk  egzogennych  zakażeń  szpitalnych,  
niebezpiecznych produktów żywnościowych uzyskanych w systemie wczesnego ostrzegania
o niebezpiecznej  żywności  i  paszach – RASFF, wydawanych przez Inspekcję Sanitarną  
decyzji unieruchamiających obiekty, urządzenia czy stanowiska),

14) nielegalnej migracji ludności,
15) innych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Targu.

3. Wymiana informacji w ramach SWO odbywa się:
1) w  czasie  godzin  pracy  Urzędu  Miasta  w  sieci  radiotefonicznej  oraz  telefonicznej

prowadzi podinspektor ds. OC a w razie jego nieobecności inspektor w Wydziale Spraw
Obywatelskich,

2) po godzinach pracy Urzędu Miasta dyżur pełni Burmistrz Miasta Nowego Targu lub
osoba przez niego wyznaczona, której dane należy przekazać do Powiatowego Centrum
Zarządzania Kryzysowego,

3) w  razie  uruchomienia  Miejskiego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  to  ono  pełni
funkcję centrum dyspozycyjnego „SWO”,

4) informacje  uzyskane  w  ramach  SWO  należy  bezzwłocznie  przekazywać  do
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego i jednostek współdziałających,



4. Informacje przekazują:
1) jednostki  systemu do  komórki  ds.  OC w Wydziale  Spraw Obywatelskich  lub  w  razie  

utworzenia do MCZK, w trybie:
a) doraźnym (w przypadku powstania poważnych zagrożeń mających wpływ na 

bezpieczeństwo mieszkańców Nowego Targu i ich mienia) telefonicznie – 
natychmiast po zaistnieniu zdarzenia:

b) okresowym – wg ustaleń doraźnych (np. przy długotrwałych działaniach 
ratowniczych lub długotrwałym występowaniu danego zdarzenia np. powodzi),

c) na żądanie służby dyżurnej Urzędu Miasta;

2) Komórka ds. OC w Wydziale Spraw Obywatelskich do Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego Starosty Nowotarskiego
a) doraźnie po wystąpieniu zdarzenia,
b) na żądanie organu właściwego w sprawach zarządzania kryzysowego.

5. Do zapewnienia przekazywania informacji w trybie doraźnym, okresowym oraz na żądanie 
służby  dyżurnej  zobowiązuje  się  wszystkie  organy  wymienione  w  załączniku  nr  1  do  
zarządzenia.

6. Do przekazywania informacji należy wykorzystywać:
1) dostępne środki łączności przewodowej,
2) dostępne środki łączności sieci komórkowych,
3) łączność radiową w sieci zarządzania kryzysowego,
4) łączność internetową – poczta elektroniczna.

7. Przekazywane informacje o zagrożeniach, sytuacjach nadzwyczajnych i innych zdarzeniach 
kryzysowych winny zawierać w szczególności:
1) czas i miejsce zdarzenia/zagrożenia,
2) zasięg i charakter zdarzenia/zagrożenia,
3) przyczyny powstania zdarzenia/zagrożenia,
4) skutki i prognozy dalszego rozwoju zdarzenia/zagrożenia,
5) użyte siły i środki ratownicze oraz inne informacje o podejmowanych działaniach,
6) wnioski i ewentualne prośby w zakresie wsparcia działań przez Starostę,
7) czytelny podpis osoby przekazującej informację, nazwę instytucji, którą reprezentuje

oraz numer telefonu kontaktowego.

8. W przypadku długotrwałych działań ratowniczych lub długotrwałego okresu występowania 
zagrożenia mogą zostać wprowadzone inne, szczegółowe formy i zakres przekazywania  
informacji.

9. Do ostrzegania mieszkańców Nowego Targu, uprawniony jest Burmistrz Miasta.

10.  Do ostrzegania ludności służą:
1) scentralizowane syreny alarmowe,
2) rozgłośnie radiowe i telewizyjne,
3) urządzenia nagłaśniające na pojazdach,
4) inne urządzenia.



Schemat organizacyjny oraz obieg informacji i powiadamiania o zagrożeniach
w 

 „Systemie Wczesnego Ostrzegania” Gminy Miasto Nowy Targ 

Jednostka podstawowa SWO:
W godzinach pracy UM:
-komórka ds. OC w Wydziale
Spraw Obywatelskich
(w razie uruchomienia SD, MCZK 
lub osoby wyznaczone do pełnienia
dyżurów w sytuacjach kryzysowych);
Tel:/fax  OC  18 266 33 27
Sekretariat Burmistrza 18 261 12 42
Fax 18 266 23 12

BURMISTRZ

Służby dyżurne
SWO
sąsiednich gmin:
UG Szaflary
UG Nowy Targ

PCZK

Jednostki współdziałające: 
- naczelnicy i kierownicy
  referatów UM Nowy Targ,
- OSP Nowy Targ,
- MZWiK Nowy Targ,
- MPEC Nowy Targ,
- MZK Nowy Targ,
- ZGM Nowy Targ,
- Straż Miejska,
- ZGZiR Nowy Targ,
- Nowotarska Telewizja
  Kablowa.
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