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Pani
Miroslawa Kr6l
Radna Miasta GdYni

W odpowiedzi na Pani interpelacjg z dnia 9 sierpnia 2016 roku dotyczlcq procedur
o strze gania

w przyp adku wyst 4p i eni a zagt o Zen informuj 9, 2e :

wojew6dztwie pomorskim funkcjonuje Regionalny System
Ostrzegania, kt6rego organizatorem jest - Wojewoda Pomorski.
Regionalny Systet Ostrzegania to usluga powiadamiania obywateli o lokalnych
w
zagro1eniactr nie tylko na stronach internetowych urzgd6w wojew6dzkich, ale teL
lokalnych
rodzaju
t6znego
telewizji i aplikacjach na kom6rki. Komunikaty dotyczq
zagro?efi,jak np. klgski zywiolowe i sytuacje na drogach'

1. Od 1 Iipca 20I5r. w
Z.

oraz
Bezplatne aplikacje RSO moZna wyszuka6 w internecie po slowach kluczowych,,RSO"
,,Re

gionalny S ystem O stt ze gania"

.

Aplikacja np. na system Android

jest do pobrania

pod

linkiem

https ://play. goo gle. com/store/apps/details?id:pl.tvp.komunikaty

w

c2956 zawrerajqc4 poradniki
sytuaciach k-ryzysowych. Poradniki oplacowane przez RCB pogrupowane

Aplikacja telefoniczna zaopatrzona zostila r6wniez
portEpo*unia w
zostaly w nastgpuj4ce kategorie:

.
o
o
o
o
o
o
.
.

Alarmowanie i ostrzeganie;
Ewakuacja;
PoZary

Powodzie i podtopienia;
Ska2enia, epidemie, zattucta;
Pogodowe zjawiska ekstremalne;
Terror;
Bezpieczny wypoczynek;
ZasroLenia naturalne i techniczne.

W przypadku zagroAeri lokalnych wystgpuj4cych tylko na terenie gminy
poSrednictwem WydzialuBezpieczefrstwa i Zarzydzania Kryzysowego PUW

moZna je za
zamieSci6 w

RSO.

3.

Ponadto pragng poinformowa6,2e zgodnie zRozporz1dzeniem Ministra Srodowiska z
dnta 22 sierpnia 2007r. podmiotami, kt6rym paristwowa sluhba hydrologicznometeorologiczna i paristwowa slulba hydrogeologiczna s4 obowi4zane nieodptratnie
przekazywal ostrzelenia, prognozy, komunikaty i biuletyny na terenie wojew6dztwa
s4 jedynie wojewoda i marszalek wojew6dztwa.
4. Niezale2nie od powylszego Wydziat Zarz4dzania Kryzysowego i Ochrony ludnoSci
UM posiada modul mailowego powiadamiania wybranych instytucji i zakNad6w pracy
z terenu Gdyni o zagroleniach i anomaliach pogodowych.
5. Budowa zabezpieczenprzed zjawiskami lokalnych podtopieri le2y po stronie gminy i
jej jednostek organizacyjnych zajmujqcych sig utrzymaniem potok6w r kanahzacji
miejskich. Zadanra te sQ na biez4co realizowane i udoskonalane w spos6b
uwzglgdniaj ycy tak2e skutki ostatnich lipcowych zdarzen.
6. Procedura dora1nego zabezpieczenia obiekt6w przed zalaniem w przypadkv
wyst4pienia gwaltownych opad6w deszczujest realizowana przez sluzby pafstwowe i
komunalne, kt6re posiadaj4 wystarczaj4ce sily i Srodki do reahzacji tych zadan.

