
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 25/12/2018

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie  ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych
jednostek  organizacyjnych  oraz  społecznych  organizacji  ratowniczych
funkcjonujących  na  terenie  miasta  Lublin,  przewidzianych  do  prowadzenia
przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej 

Na  podstawie  art.  33  ust.  3  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o  samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432), art. 137 w związku z art. 17
ust.  7  ustawy  z  dnia  21  listopada  1967  r.  o  powszechnym  obowiązku  obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1459, 1669, 2182 i 2245), § 3 pkt 24
i §  4  pkt  4  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.  Nr  96,  poz.  850)  oraz  §  22 ust.  1
Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do
zarządzenia nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie
nadania  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin  (j.t. Obwieszczenie
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 listopada 2018 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam  wykaz  instytucji  państwowych,  przedsiębiorców  i  innych  jednostek
organizacyjnych  oraz  społecznych  organizacji  ratowniczych  funkcjonujących  na
terenie  miasta  Lublin,  przewidzianych  do  prowadzenia  przygotowań  i  realizacji
przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Dyrektorowi  Wydziału  Bezpieczeństwa
Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.

§ 3

Traci moc zarządzenie nr 61/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia
2016 r.  w sprawie ustalenia wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych
jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących
na  terenie  miasta  Lublin,  przewidzianych  do  prowadzenia  przygotowań  i  realizacji
przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej z późn. zm.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Nr dokumentu Mdok: 159313/12/2018 strona 1 z 2



Prezydent Miasta Lublin

Prezydent Miasta Lublin

               (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.

2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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