
ZARZĄDZENIE NR 39/2019
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania
i Alarmowania na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego

Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.), § 3 pkt 4 i 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. nr 96, poz. 850), § 8 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu 
oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96), § 70 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. 
z 2002 r., nr. 169, poz. 1391 z późn. zm.) oraz Wytycznych Starosty Nowosądeckiego – Szefa Obrony Cywilnej 
Powiatu w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej w powiecie nowosądeckim w 2019 roku, 
zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam na dzień 26 listopada 2019 r. w godzinach 16:00 do 20:00 Powiatowy Trening Systemu 
Wykrywania i Alarmowania.

§ 2. Celem treningu będzie doskonalenie procedur związanych z prognozowaniem skażeń oraz wymiany 
informacji pomiędzy powiatowymi elementami Systemu Wykrywania i Alarmowania.

§ 3. W treningu wezmą udział wszystkie jednostki organizacyjne Systemu Wykrywania i Alarmowania 
działające na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.

§ 4. Jednostki biorące udział w treningu zobowiązuje się do osiągnięcia gotowości do działania w dniu 
25 listopada 2019 r. o godz. 14:00. O wskazanej godzinie nastąpi sprawdzenie łączności pomiędzy jednostkami 
Systemu Wykrywania i Alarmowania.

§ 5. Jednostki organizacyjne Systemu Wykrywania i Alarmowania zobowiązuje się do opracowania 
sprawozdania z przeprowadzonego treningu do dnia 14 grudnia 2019 r.

§ 6. Trening zostanie przeprowadzony zgodnie z założeniami ujętymi w „Planie przygotowania Powiatowego 
Treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania”.

§ 7. Jednostki biorące udział w ćwiczeniu opracowują własną dokumentację do przeprowadzenia treningu.

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierza się właściwym terytorialnie Szefom Obrony Cywilnej.

§ 9. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Kierownikowi Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA NOWOSĄDECKI  
- Szef Obrony Cywilnej 
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