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Panie, Panowie
Starostowie Powiat6w,
Prezydenci Miast na prawach powiat6w
wszvscv

Uprzejmie informuje, 2e w dniach 7-9 czerwca 2Ot6 r. (termin zapasowy 10 czerwca br.) Dow6dztwo

Operacyjne Rodzaj6w Sil Zbrojnych organizuje iwiczenie Anakonda L6,

w

ramach kt6rego

w

trybie

calodobowym odbqdq siq epizody RENEGADE-SAREX 16/1. Elementami przedsiqwziqcia sq zdarzenia dotyczqce
naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENEGADE,

stwarzajqcy potencjalne zagro2enia

dla ludnoSci cywilnej. W dniu 6wiczenia 22 Odrodek

Dowodzenia

i Naprowadzania (22 ODN) bqdzie emitowat sygnaly zgodne z tras4przelotu podejrzanego statku oraz zostanie
r6wnie2 przeprowadzony trening systemu alarmowania i ostrzegania o uderzeniach z powietrza.
Dziafajqc na podstawie

$ 10 ust.3 i4

w sprawie system6w wykrywania

ska2e6

i

rozporzqdzenia Rady Ministrdw z dnia

powiadamiania

o ich wystqpieniu

7 stycznia 2013

r.

wlaSciwodci oraz wfaSciwodci

organ6w w tych sprawach (Dz. U. 220t3, poz.96), proszQ byi w gotowodci do przeprowadzenie w wskazanym
powy2ej terminie treningu uruchamiania syren alarmowych

i ich pracy zainstalowanych

na terenie powiatu

(miasta).

Pragnq przypomniei

Paf

stwu,

2e wykorzystanie sygnat6w alarmowych

i

i2

przepisy wskazanego wy2ej rozporzqdzenia stanowia,

komunikat6w ostrzegawczych

w

ramach trening6w

i

iwiczeri

system6w wykrywania i alarmowania mo2liwe jest po ogloszeniu tego faktu przez wlaSciwe terytorialnie organy

administracji publicznej

z

24-godzinnym wyprzedzeniem,

w

Srodkach masowego przekazu

zwyczajowo przyjqty na danym terenie. Ogtoszenie powinno zawierai informacjq
prowadzonego treningu

o

i w spos6b

zasiqgu terytorialnym

.

Proponujq aby komunikat

o treningu miat

w dniach 7-9 czerwca 2076 r. odbqdzie siq iwiczenie

nastqpujqce brzmienie:

,,

CWICzENIE RENEGADE

-

RENEGADE z wykorzystaniem system6w alarmowania

ludnoSci. Nadany zostanie sygnal alarmowy (syrena) dotyczqcy zagro2enia z powietrza".

Jednocze5nie proszq poinformowai

o

odebranym sygnale

TarzadzaniaKryzysowego w Szczecinie ( adres: wczk@szczecin.uw.sov.ol

z 22 ODN Wojew6dzkie Centrum

).
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