
ZARZĄDZENIE  NR   69/2016 

Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 
z dnia  27 czerwca 2016 roku 

 
zmieniające zarządzenie Nr 56/2016 z dnia 24 maja 2016r. w sprawie 
przygotowania i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania                           
i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na terenie Gminy i Miasta Jastrowie  
 
  

Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku                               
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015r.                   
poz. 827 ze zm.) w związku z art. 19 ust.1 i art. 20 ust.1 ustawy  z dnia                                     
26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2013r. , poz.1166 ze zm.), 
§ 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony 
cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz.850),              
Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 60/16 z dnia 10 lutego 2016 roku                       
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania wojewódzkiego systemu wykrywania 
i alarmowania  oraz wczesnego ostrzegania w województwie wielkopolskim                   
oraz Zarządzenia Nr 8/2016 Starosty Złotowskiego z dnia 14 marca 2016 roku                      
w sprawie przygotowania i zapewnienia działania powiatowego systemu wykrywania            
i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania w powiecie złotowskim- 
zarządza się, co następuje: 
 
    §1.  W  zarządzeniu Nr 56/2016 z dnia 24 maja 2016r. w sprawie przygotowania 
i zapewnienia działania gminnego systemu wykrywania  i alarmowania oraz wczesnego 
ostrzegania na terenie Gminy i Miasta Jastrowie wprowadza się następującą zmianę -              
§ 3 ust.1  pkt. 7 zamiast zwrotu „ Dyrektor    Powiatowego    Zarządu    Dróg                         
w   Złotowie   poprzez    Obwód    Drogowy   w   Jastrowiu   ul. Roosevelta  25”  
wpisuje się zwrot Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział                              
w Poznaniu  poprzez Obwód Drogowy  w Jastrowiu ul. Roosevelta 25”. 

 
§ 2. Wykonanie zarządzenia, nadzór nad przygotowaniem systemu do realizacji 

zadań,   wykonania dokumentów normujących organizację systemu oraz organizację 
treningów dla elementów systemu, powierza się  inspektorowi ds. obronnych UGiM. 

 
      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


