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Zarządzenie Nr 693 /2016 

Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Tarnowskie Góry 

 

 z dnia 16 czerwca 2016r. 

  

w sprawie reorganizacji w Gminie Tarnowskie Góry formacji obrony cywilnej, ich struktur 

organizacyjnych, czasów osiągania gotowości do działania oraz zadań i wyposażenia 

 

    Na podstawie art. 138. ust.3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 827 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 7, § 4 ust. 4 i § 7 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 

Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. Nr 96  

poz. 850 z późn. zm.), w związku z § 68 pkt. 1 załącznika do zarządzenia Nr 324/2015 Burmistrza Miasta 

Tarnowskie Góry z dnia 04 września 2015r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 

z późn. zm. 

 

Burmistrz - Szefa Obrony Cywilnej Miasta Tarnowskie Góry  

zarządza: 

 

§ 1 

 

W związku z prowadzoną restrukturyzacją zakładów pracy i instytucji realizujących zadana obrony 

cywilnej i nie spełnienia  podstawowych wymagań w zakresie utrzymania formacji obrony cywilnej  

w nakazanym stopniu gotowości, likwiduję zakładowe formację obrony cywilnej w  niżej wymienionych  

zakładach pracy i instytucjach: 

 

1. Zamet Budowa Maszyn S.A.: 

a) posterunek alarmowania nr  1 

   2.  Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A.: 

      a)   drużynę zabiegów sanitarnych. 

3. Fabryka Maszyn i Urządzeń Górniczych Tagor S.A.:  

a)   drużynę ochrony ogólnej 

b)   dwie drużyny zabiegów sanitarnych 

4.  Urząd Skarbowy: 

      a)   drużynę sanitarną 

5.  Sąd Rejonowy: 

      a)   drużynę sanitarną 

6.  Spółdzielnia Mieszkaniowa „GWAREK”: 

           a)   drużynę ratownictwa komunalnego 

7.   Veolia Tarnowskie Góry: 

      a)   drużynę ratownictwa ciepłowniczego 

8.  Remondis Tarnowskie Góry: 

      a)   drużynę porządkowo-ochronną  

9.  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji- Sp. z o.o.: 

      a)   drużynę ratownictwa wodociągów i kanalizacji 

10. Zakład Przemysłowo Handlowo-Usługowy „Repty” R.Wojtacha  

      a)   drużynę zaopatrzenia  

11. Elektrocarbon   Sp. z o.o.:  

a)  posterunek alarmowania nr  3 

b)  drużynę wykrywania zagrożeń 

12. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat w Tarnowskich Górach:  

 a)   drużynę ochrony ogólnej 

 b)   posterunek alarmowania nr  6. 

13. Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. 

      a)   posterunek alarmowania nr  9. 
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§ 2 

 

Adekwatnie do przeprowadzonej oceny z stanu zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców, zgodnie z 

wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 3 marca 2014r. w sprawie normatywów 

zaopatrzenia organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne  

i umundurowanie, w celu  przeciwdziałania i likwidacji potencjalnych zagrożeń na obszarze miasta 

określonych w „Planie Zarządzania  Kryzysowego Miasta Tarnowskie Góry” utrzymać w nakazanym 

stopniu gotowości zakładowe formację obrony cywilnej w  niżej wymienionych zakładach pracy 

i Urzędzie Miejskim: 

 

1.  ZAMET - Budowa Maszyn S.A.: 

a)  drużynę ochrony ogólnej  

2. Zakład Aparatury Chemicznej „CHEMET” S.A.:  

a)   drużynę ochrony ogólnej 

b)   drużynę schronową 

3.  Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „REPTY”:  

      a)   drużynę ochrony ogólnej 

 b)   posterunek alarmowania nr 4   

4.  Międzygminne Towarzystwo  Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o. : 

      a)   drużynę schronową 

5.  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej O/ Tarnowskie Góry:  

      a)   drużynę schronową 

6.  Fabryka Sprzętu Ratunkowego i Lamp Górniczych „FASER” S.A.: 

      a)   drużynę ochrony ogólnej 

 b)  drużynę schronową 

      c)   posterunek alarmowania  nr 1 

7.  Zakład Wytwórczy Urządzeń Gazowniczych „INTERGAZ” Sp. z o.o.: 

      a)   drużynę sanitarną 

      b)  drużynę schronową  

8.  Spółdzielnia Mieszkaniowa „GWAREK”: 

           a)   drużynę  porządkowo-ochronną 

9.  Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEMIK”: 

           a)   drużynę porządkowo-ochronną 

           b)   posterunek alarmowania  nr 2 

10. Veolia Tarnowskie Góry Sp. z o.o.: 

      a)   posterunek alarmowania nr 3 

11. Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów S.A.: 

      a)  drużynę porządkowo- ochronną  

  12. Urząd Miejski : 

      a)   drużynę wykrywania i alarmowania  

 

§ 3 

 

1. Stan wyposażenia i zadania formacji obrony cywilnej, określają wytyczne Szefa Obrony Cywilnej 

Kraju z dnia 3 marca 2014r. w sprawie normatywów zaopatrzenia organów i formacji obrony 

cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie. 

2. Rodzaje formacji obrony cywilnej tworzonych na terenie województwa śląskiego, ich struktur 

organizacyjnych, czasów osiągania gotowości do działania oraz zadania i wyposażenia, określają 

„Wytyczne Wojewody Śląskiego - Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 16 stycznia 2008r. 

3. Stan ilościowy i etatowy formacji obrony cywilnej ich rodzaje, powołanych przez Burmistrza- Szefa 

Obrony Cywilnej Miasta Tarnowskie, określa załącznik nr 1 do zarządzenia. 
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§ 4 

 

Użyczony sprzęt obrony cywilnej,  przeznaczony  dla zabezpieczenia funkcjonowania formacji obrony 

cywilnych, po likwidacji formacji obrony cywilnej przyjąć do Magazynu Obrony Cywilnej Urzędu 

Miejskiego. 

 

§ 5 

 

Przeprowadzić aktualizację:  
 

1)  Decyzji  Burmistrza Miasta w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony. 

2)  „Planu Obrony Cywilnej Miasta Tarnowskie Góry”- nr ZK.5550.1.2013   

 

§ 6 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam: 
 

1)   Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego.  

2)   Kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich. 

 

 § 7 

 

1. Utrzymuje w mocy zarządzenie nr 567/2016 Burmistrza-Szefa Obrony Cywilnej Miasta Tarnowskie 

Góry z dnia 15 marca 2016r. w sprawie organizacji i zasad działania Systemu Wykrywania  

i Alarmowania.  

2. Traci moc „Zarządzenie  nr 345/2009 Burmistrza – Szefa Obrony Cywilnej Miasta z dnia 06 marca 

2009r. w sprawie utworzenia w Gminie Tarnowskie Góry formacji obrony cywilnej ich struktur 

organizacyjnych, czasów osiągania gotowości do działania oraz zadań i wyposażenia”. 

 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Burmistrza - Szefa Obrony Cywilnej  

            Miasta Tarnowskie Góry 

 

/-/ Arkadiusz CZECH 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


