ZARZĄDZENIE NR 869
WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 08 listopada 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia wojewódzkiego treningu systemu wczesnego ostrzegania
w ramach ćwiczenia RENEGADE/SAREX-18/II
Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji
rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234) w związku z § 8 pkt 3
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.
poz. 96) oraz § 4 pkt 2 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. poz. 850) zarządza się, co następuje:
§ 1. W dniu 14 listopada 2018 r. w godzinach od 09.00 do 14.00 w ramach ćwiczenia pod
kryptonimem RENEGADE/SAREX-18/II przeprowadza się trening działania elementów
wojewódzkiego systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatów i miast na prawach
powiatów województwa mazowieckiego.
§ 2. 1. W ramach treningu, o którym mowa w § 1, uruchamia się sygnały alarmowe
zgodnie z załącznikiem do 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.
2. Syreny alarmowe wchodzące w skład powiatowych i miejskich systemów ostrzegania
i alarmowania zostaną uruchomione przez:
1)

Wojewódzkie

Centrum

Zarządzania

Kryzysowego

Mazowieckiego

Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie – w przypadku systemów zintegrowanych z wojewódzkim
systemem ostrzegania i alarmowania. Wykaz powiatów i miast, na terenie których syreny
alarmowe zostaną uruchomione przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, określa załącznik nr 1 do
zarządzenia;
2)

przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatów na terenie województwa
mazowieckiego – w przypadku systemów innych niż wymienione w pkt 1. Wykaz
powiatów i miast, na terenie których syreny alarmowe zostaną uruchomione przez
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centrale powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania, określa załącznik
nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Informację o zakresie i zasięgu terytorialnym prowadzonego treningu ogłaszają z co
najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem:
1)

Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego - w regionalnych środkach masowego
przekazu;

2)

starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego w lokalnych środkach masowego przekazu;

3)

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego - za pośrednictwem Regionalnego
Systemu Ostrzegania;

4)

Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie – w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
województwa mazowieckiego.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim
w Warszawie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załączniki
do zarządzenia nr 869 Wojewody
Mazowieckiego z dnia
Załącznik nr 1
Wykaz powiatów i miast, na terenie których syreny alarmowe zostaną uruchomione
przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie:
1) powiat grójecki,
2) powiat legionowski,
3) powiat ostrołęcki,
4) powiat otwocki,
5) powiat piaseczyński,
6) powiat płocki,
7) powiat pruszkowski,
8) powiat przasnyski,
9) powiat przysuski,
10) powiat pułtuski,
11) powiat sierpecki,
12) powiat sokołowski,
13) powiat szydłowiecki,
14) powiat warszawski zachodni
15) powiat wołomiński,
16) powiat zwoleński,
17) powiat żyrardowski,
18) miasto stołeczne Warszawa (syreny alarmowe administrowane przez Wojewodę
Mazowieckiego),
19) miasto Ciechanów,
20) miasto Mińsk Mazowiecki,
21) miasto Płock,
22) miasto Radom.
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Załącznik nr 2

Wykaz powiatów i miast, na terenie których syreny alarmowe zostaną uruchomione
poprzez centrale powiatowych i miejskich systemów ostrzegania i alarmowania:
1) powiat białobrzeski,
2) powiat ciechanowski (bez miasta Ciechanowa),
3) powiat garwoliński,
4) powiat gostyniński,
5) powiat grodziski,
6) powiat kozienicki,
7) powiat lipski,
8) powiat łosicki,
9) powiat makowski,
10) powiat miński (bez miasta Mińsk Mazowiecki)
11) powiat mławski,
12) powiat nowodworski,
13) powiat ostrowski,
14) powiat płoński,
15) powiat radomski,
16) powiat siedlecki,
17) powiat sochaczewski,
18) powiat węgrowski,
19) powiat wyszkowski,
20) powiat żuromiński,
21) miasto stołeczne Warszawa (syreny alarmowe administrowane przez Prezydenta Miasta
Stołecznego Warszawy),
22) miasto Ostrołęka,
23) miasto Siedlce.

