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Pani

Magdalena Malinowska  

Dyrektor Biura Wojewody

Szanowna Pani Dyrektor,

 informuję uprzejmie, że w że  w dniu 24 listopada br. o godzinie 1000  oraz 1015  na terenie

powiatów:  bełchatowskiego,  brzezińskiego,  łaskiego,  pabianickiego,  piotrkowskiego

sieradzkiego,  skierniewickiego i  tomaszowskiego przeprowadzony zostanie  trening system

alarmowania. Trening  polegał  będzie  na  emitowaniu  w  czasie  3  minut  dźwięku  ciągłego

(ogłoszenie alarmu), a następnie przez kolejne  3 minuty dźwięku modulowanego (odwołanie

alarmu).   Przedsięwzięcie  powyższe  znajduje  uzasadnienie  w   zarządzeniu  Nr  239/2021

Wojewody  Łódzkiego  z  dnia  12  października  2021  r.  w  sprawie  przygotowania

i przeprowadzenie  kompleksowego  ćwiczenie  obronnego  i  wieloszczeblowego  ćwiczenia

obrony cywilnej i jest elementem szkolenia praktycznego.  

Podstawę do przeprowadzenia treningu polegającego na praktycznym  uruchomienie

syren stanowią przepisy wskazane w § 8 pkt 3 oraz § 10 pkt 3 i  4 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),  a  także

delegacje  wynikające  z  zarządzenia  nr  277/2021 Szefa  Obrony Cywilnej  Województwa –

Wojewody Łódzkiego z  dnia  12  listopada 2021 r.  w sprawie  przeprowadzenia  na  terenie

województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania.

Nadrzędnym  celem  przedsięwzięcia  jest  sprawdzenie  skuteczności  systemu

w zakresie,  przygotowywania  mieszkańców  wymienionych  powyżej  powiatów

do racjonalnego działania w warunkach zagrożenia.
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 W związku  z  §  3.1  przywołanego  powyżej  zarządzenia  Szefa  Obrony Cywilnej  –

Wojewody  Łódzkiego,  proszę  Panią  Dyrektor  o  spowodowanie  ogłoszenia  zamiaru

prowadzenia  treningu  z  minimum  24-godzinnym  wyprzedzeniem  w  sposób  zwyczajowo

przyjęty w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi. 

Z poważaniem

DYREKTOR
WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA

I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Dorota Gajewska

 


