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W odpowiedzi na Pani interpelacjg z dnia 20 kwietnia 2018 roku dotyczEcE systemu ostzegania

i

alarmowania

za

pomocE syren alarmowych pragng poinformowad, Ze system ostrzegania

ialarmowania funkcjonujqcy w Gdyni obejmuje 59 punktow alarmowych

-

23 syreny mechaniczne oraz

36 syren elektronicznych. Elektroniczne syreny wielofunkcyjne umo2liwiajqce tak2e, poza sygnalizacjq

d2wiqkow4 pzekazywanie komunikat6w slownych w czasie rzeczywistym.
Gl6wnq jednostkq systemu jest wielosystemowa komputerowa stacja bazowa

interfejsem sterowania syrenami alarmowymi, zlokalizowana

w

z

graficznym

l\4iejskim Centrum Zazqdzania

Kryzysowego w Gdyni. System jest zintegrowany idublowany za pomocq centrali alarmowej Wydzialu

Bezpieczeistwa i Zauqdzania Kryzysowego Pomorskiego Uzgdu Wojew6dzkiego.

Stacja bazowa pozwala na bezprzewodowe

-

radiowe sterowanie syrenami elektronlcznymi

imechanicznymi: wlqczanie alarm6w, pzekazywanie komunikat6w glosowych, sprawdzanie statusu

syreny, kontrolq iodczyt stanu technicznego, testowanie wszystkich syren

o

zaprogramowanej

godzinie, Wqczanie alarm6w, pzekazywanie komunikat6w glosowych odbywa sig

w

czasie

rzeczywistym bez zwloki czasowej.
Podstawa prawna:

Rozporzqdzenie Rady Ministrdw z dnia 25 czewca 2002 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu
dzialania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szef6w obrony cywilnej wojew6dztw, powiatdw igmin
(Dz.U,2002 nr g6 poz. 850); zgodnle z g 3. ust. 6: do zakresu dzialania szef6w obrony cywilnej
wojew6dztw, powiatdw i gmin, na ich obszaze dzialania, naleZy przygotowanie izapewnienie

dzialania systemu wykrywania

i

alarmowania oraz systemu wczesnego ostzegania

o zagroZen iach,

7 stycznia 2013 r. w sprawie system6w wykrywania
powiadamiania o ich wystqpieniu oraz wla6ciwoSci organ6w w tych sprawach,
Zalqcznik do rozporzqdzenia okreSla sygnaly alarmowe i komunikaty ostrzegawcze powszechnie
Rozporzqdzenie Rady Ministr6w zdnia

ska2ei

i

obowiqzujqce na terytorium Rzeczypospolitej Polsk,ej,

Zalqcznik do ROZPORZADZENIA RADY IVINISTRoW z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemow wykrywania
ska2elr ipowiadamiania o ich wystqpieniu oraz wla6ciwo6ci organow w tych sprawach
(Dz.l. z dnia 2l stycznia 2013 r,, Nr 96),
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