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SYSTEM POWIADOAMIANIA SMS MIASTA I GMINY SIEWIERZ

   Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Zdzisława Banasia wdrożono w Gminie Siewierz
System  Powiadamiania  SMS  mieszkańców.  Inicjatywa  powstała  się  w  odpowiedzi  na  potrzebę
dostarczania  szybkich  i  precyzyjnych  informacji  oraz  komunikacji  z  mieszkańcami  Miasta  i  Gminy
Siewierz.  Wszyscy  potrzebujemy  informacji,  chcemy  być  rzetelnie  i  natychmiast  informowani  o
najważniejszych sprawach naszego miasta. Jest to kolejny krok władz samorządowych Gminy Siewierz w
wykorzystywaniu nowoczesnych technologii dla polepszenia funkcjonowania Miasta i Gminy Siewierz.

   Obecnie system ma służyć powiadamianiu SMS z trzech źródeł informacji.  Pierwsze to informacje
znajdujące się na stronie internetowej podzielone tematycznie wg działów oraz wszelkie pilne informacje
dla  mieszkańców np.  ostrzeżenia  zarządzania  kryzysowego,  ostrzeżenia  meteorologiczne,  przerwy  w
dostawie  mediów  np.  wody,  prądu,  nadciągających  gwałtownych  zjawiskach  pogodowych,  stanach
ostrzegawczych  i  alarmowych.  Drugim  źródłem  powiadamiania  są  informacje  dotyczące  spraw
załatwianych w Urzędzie  Miasta  i  Gminy  Siewierz.  Na dzień  dzisiejszy  uruchomiono powiadomienia
dotyczące odbioru dowodu osobistego. W celu uzyskiwania powiadomień z tego zakresu konieczne jest
wypełnienie  krótkiego  formularza  w  wersji  papierowej  przy  składaniu  wniosku  o  wydanie  dowodu
osobistego. Trzecim źródłem informacji są terminy odbioru odpadów z posesji mieszkańców zgodnie z
harmonogramem, terminów płatności podatków od osób fizycznych - przypomnienie o terminach opłacania
podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego - wnoszonych 4 razy w roku oraz podatku od środków
transportowych - przypomnienie o terminach opłacania podatku od środków transportowych - 2 razy w
roku i terminie składania deklaracji.

   System cechuje się prostymi i przejrzystymi zasadami. Treści wiadomości podzielone są tematycznie
poprzez zastosowanie podziału na grupy powiadomień oraz starannie dobierane w oparciu o zebraną
ofertę kulturalną i sportową z instytucji oraz działań władz samorządowych Gminy Siewierz. System jest
stale udoskonalany oraz rozbudowywany. Planuje się objęciem serwisem kolejnych spraw prowadzonych
dla mieszkańców przez nasz Urząd. W sms-ach nie wysyłane są żadne komercyjne treści reklamowe.

   Aby korzystać z  pierwszej  formy powiadamiania wystarczy wpisać swój  numer telefonu do danej
tematycznej grupy powiadomień. Można to uczynić na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest wysłanie ze
swojego numeru telefonu wiadomości SMS od treści SIEWIERZ.NAZWA_GRUPY na numer 4322, gdzie
NAZWA_GRUPY określa tematykę powiadomień. Mając na uwadze utworzenie tak dużej tematycznie ilości
grup, obejmujących teren Gminy Siewierz, informacje będą wysyłane tylko do mieszkańców konkretnego
obszaru  miasta  czy  gminy  np.  konkretnej  ulicy,  na  którym wystąpi  zagrożenie  lub  potrzeba  i  chęć
otrzymania informacji przez osoby zapisujące się do danej grupy. Takie rozwiązanie znacząco obniży ilość
zbędnie wysyłanych wiadomości SMS, a tym samym zmniejszy ponoszone przez Gminę Siewierz koszty
funkcjonowania systemu. Aktualnie dostępne są następujące grupy powiadomień, a zapisywanie do nich
odbywa się poprzez wysłanie SMS na wyżej wymieniony numer o następującej treści:

SIEWIERZ.OSTRZEZENIA
Grupa powiadomień o ostrzeżeniach meteorologicznych, przerwach w dostawie mediów np. wody, prądu,
nadciągających gwałtownych zjawiskach pogodowych, stanach ostrzegawczych, alarmowych, konieczności
ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów, itp.

SIEWIERZ.WYDARZENIA
Grupa powiadomień o bieżących wydarzeniach, imprezach kulturalnych i sportowych w Gminie Siewierz.

SIEWIERZ.TERMINY.PODATKI
Grupa powiadomień dotyczących podatków od osób fizycznych - przypomnienie o terminach opłacania



podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, wnoszonych 4 razy w roku.

SIEWIERZ.TERMINY.TRANSPORT
Grupa  powiadomień  dotyczących  podatku  od  środków transportowych  -  przypomnienie  o  terminach
opłacania podatku od środków transportowych (2 razy w roku) i terminie składania deklaracji.

SIEWIERZ.TERMINY.ODPADY
Grupa powiadomień dotyczących terminu płatności za odbiór odpadów komunalnych - przypomnienia o
terminach opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

SIEWIERZ.MIEJSCOWOSC.NAZWA ULICY
Grupa powiadomień dla informacji  dotyczących danej ulicy. Wysyłane są informacje między innymi o
terminach odbioru odpadów mieszanych i selektywnych z danej miejscowości i ulicy na terenie Gminy
Siewierz. Aby zapisać się do tej grupy dla informacji dotyczących np. Siewierz, ul. 3 Maja trzeba wysłać
SMS o  treści:  SIEWIERZ.SIEWIERZ.3  MAJA Po  prawidłowym wysłaniu  wiadomości  SMS zostaniemy
poinformowani o wpisaniu do grupy.

Aktualnie dostępny spis miejscowości i ulic do których można się zapisać dostępny jest poniżej:

SIEWIERZ.BRUDZOWICE.CISOWA
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.GAJOWA
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.GLOWNA
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.JAGODOWA
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.KATOWICKA
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.KRZANOW
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.LESNICZOWKA
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.OSIEDLOWA
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.PRZYKOSCIELNA
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.SURMY
SIEWIERZ.BRUDZOWICE.SZKOLNA
SIEWIERZ.DZIEWKI.KAZIMIERZOWKA
SIEWIERZ.DZIEWKI.NIWY
SIEWIERZ.DZIEWKI.PANSKIE
SIEWIERZ.DZIEWKI.PASTERNIK
SIEWIERZ.DZIEWKI.PILECKIEGO
SIEWIERZ.DZIEWKI.PODBAGNIE
SIEWIERZ.DZIEWKI.PODGRODKOWA
SIEWIERZ.DZIEWKI.PODŻARZE
SIEWIERZ.CZEKANKA
SIEWIERZ.GOLUCHOWICE
SIEWIERZ.HEKTARY
SIEWIERZ.KUZNICA PODLESNA
SIEWIERZ.KUZNICA WAREZYNSKA
SIEWIERZ.KUŹNICA PIASKOWA
SIEWIERZ.LESNIAKI
SIEWIERZ.NOWA WIOSKA
SIEWIERZ.PODWAREZYN
SIEWIERZ.PODWARPIE
SIEWIERZ.SIEWIERZ.11 LISTOPADA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.3 MAJA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.AKACJOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ALTANKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.BEDNARSKA



SIEWIERZ.SIEWIERZ.BEDZINSKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.BEMA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.BOCZNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.BOHATEROW
SIEWIERZ.SIEWIERZ.BRZOZOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.BYTOMSKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.CHABROWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.CHMIELOWSKIE
SIEWIERZ.SIEWIERZ.CICHA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.CHOPINA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.CMENTARNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.CZARNECKIEGO
SIEWIERZ.SIEWIERZ.CZESTOCHOWSKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.DABROWSKIEGO
SIEWIERZ.SIEWIERZ.DOBREJ NADZIEJI
SIEWIERZ.SIEWIERZ.DZIKIEJ WISNI
SIEWIERZ.SIEWIERZ.DLUGA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.DLUGOSZA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.GORKI
SIEWIERZ.SIEWIERZ.GORNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.GRABOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.GRANICZNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.GRZYBOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.JALOWCOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.JEZIORNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.JODLOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KAMIENNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KIELECKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KLONOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KLUBOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KOLEJOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KOPERNIKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KOSCIUSZKI
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KRAKOWSKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KRETA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KROTKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.KRZYWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LĄKOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LEGIONISTOW
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LESNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LETNISKOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LIPOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LOKIETKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LUDOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.LYSA GORA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.MICKIEWICZA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.MIODOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.MLYNSKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.MODRZEWIOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.MOSTOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.NAWROTA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.NOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.OGRODOWA



SIEWIERZ.SIEWIERZ.OLCHOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.OLESNICKIEGO
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PADEREWSKIEGO
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PARKOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PIASKOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PILSUDSKIEGO
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PLAC OGROJECKI
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PLAC ROZY WIATROW
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PLAC STRAZACKI
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PLAC WOJSKA POLSKIEGO
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PODGORNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.POLNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.PRZEMYSLOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.RELAKSOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.RYBACKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.RYMARSKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.RYNEK
SIEWIERZ.SIEWIERZ.RZECZNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SIENKIEWICZA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SIKORSKIEGO
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SLONECZNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SLOWACKIEGO
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SLOWIK
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SOSNOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SPOKOJNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SPORTOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.STAWOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.STOCZKOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.STOLARSKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.STRAZACKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.STRUMIEN
SIEWIERZ.SIEWIERZ.SUCHA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.TARGOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.TARTACZNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.TOWAROWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WARSZAWSKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WASKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WCZASOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WESOLA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WICHROWE WZGORZE
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WIERZBOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WIKLINOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WILLOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WIOSENNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WISNIOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WODNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WOLNOSCI
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WRZOSOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WSPOLNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.WYGODNA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZACISZE
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZAGLEBIOWSKA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZBOZOWA



SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZDROJOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZEROMSKIEGO
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZIELONA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZIELONE WZGORZE
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZIOLOWA
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ZWIRKI I WIGURY
SIEWIERZ.SIEWIERZ.ŹRODLANA
SIEWIERZ.TULISZOW.BRATKOW
SIEWIERZ.TULISZOW.DEBOWA
SIEWIERZ.TULISZOW.FIOLKOW
SIEWIERZ.TULISZOW.GWIEZDNA
SIEWIERZ.TULISZOW.JARZEBINOWA
SIEWIERZ.TULISZOW.JASNA
SIEWIERZ.TULISZOW.KALINOWA
SIEWIERZ.TULISZOW.MAGNOLIOWA
SIEWIERZ.TULISZOW.OSIEDLE BAZANTOW
SIEWIERZ.TULISZOW.OSIEDLE SLONECZNE
SIEWIERZ.TULISZOW.PARYSKA
SIEWIERZ.TULISZOW.PIEKNA
SIEWIERZ.TULISZOW.POGODNA
SIEWIERZ.TULISZOW.POZIOMKOWA
SIEWIERZ.TULISZOW.PROSTA
SIEWIERZ.TULISZOW.RADOSNA
SIEWIERZ.TULISZOW.SPACEROWA
SIEWIERZ.TULISZOW.STORCZYKOW
SIEWIERZ.TULISZOW.SWIERKOWA
SIEWIERZ.TULISZOW.SZEROKA
SIEWIERZ.TULISZOW.TECZOWA
SIEWIERZ.TULISZOW.TULIPANOW
SIEWIERZ.TULISZOW.UROCZA
SIEWIERZ.TULISZOW.WAKACYJNA
SIEWIERZ.TULISZOW.WIDOKOWA
SIEWIERZ.WAREZYN
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.DABROWSKA
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.DROGOWCOW
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.KARSOW
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.KOSCIELNA
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.PIASTOWSKA
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.PIERKOWSKIE
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.PODSKALE
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.PRZECZYCKA
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.ROZANA
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.WSCHODNIA
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.ZACHODNIA
SIEWIERZ.WOJKOWICE KOSCIELNE.ZAWODZIE
SIEWIERZ.ZAWARPIE
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.GOPLANA
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.GORNY LAS
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.NIWECKA
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.OSTOI
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.PIASTOW
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.PODLESNA
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.PRZYJAZNI



SIEWIERZ.ZELISLAWICE.PRZYSZLOSCI
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.ROLNICZA
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.SIEWIERSKA
SIEWIERZ.ZELISLAWICE.ZARZECZE

Uwagi: Treść wiadomości SMS nie może zawierać polskich znaków.

SIEWIERZ.GRUPY
Polecenie informujące o aktualnie zapisanych grupach dla danego numeru telefonu z którego zostanie
wysłany SMS.

SIEWIERZ.WYPISZ
Polecenie wypisujące numer telefonu z którego zostanie wysłany SMS ze wszystkich grup powiadomień.

   Po wysłaniu wiadomości SMS w prawidłowej formie, system odeśle odpowiedź zwrotną, potwierdzającą
zapisanie do danej grupy powiadomień. Ponowne wysłanie SMS o tej samej treści wypisuje z danej grupy.
W celu uniknięcia częstej  ilości  dziennych wpisów i  wypisów do danych grup ustawiony został  limit
dzienny, dlatego maksymalnie można się wpisać i wypisać z danej grupy 3 razy w ciągu jednego dnia. Po
przekroczeniu  tej  wartości  ponowne wpisanie  się  do  grupy  powiadomień możliwe będzie  dopiero  w
następnym dniu. W każdej chwili istnieje możliwość sprawdzenie grup zapisanych dla numeru telefonu
poprzez wysłanie SMS na numer 4322 o treści SIEWIERZ.GRUPY. W informacji zwrotnej dostaniemy
odpowiedz z wymienionymi aktualnie dostępnymi grupami, a w przypadku zapisania do dużej ilości grup
informację  o  ich  ilości.  Koszt  połączenia  lub  wysłania  SMS  aktywacyjnego  jest  zgodny  z  kosztem
naliczanym przez Państwa operatora telekomunikacyjnego dla zwykłego połączenia telefonicznego lub
wysłania pojedynczej wiadomości SMS. Wszelkie komunikaty, które będziecie Państwo otrzymywać są dla
Państwa bezpłatnie. Użytkownik nie ponosi żadnych kosztów z tytułu otrzymywania wiadomości wysłanych
przez system powiadamiania SMS. Numery zawarte w systemie powiadamiania SMS Gminy Siewierz są
wykorzystywane tylko i wyłącznie przez Urząd Miasta i Gminy Siewierz do informowania mieszkańców o
ważnych wydarzeniach, informacjach i ostrzegania przed zagrożeniami.

   Drugim sposobem wpisania się do systemu powiadamiania, jest wpisanie się do grupy powiadomień za
pomocą poniższego formularza on-line. W formularzu należy wpisać numer telefonu komórkowego oraz
wybrać interesująca nas grupę powiadomień. W ciągu paru sekund na wpisany numer telefonu przyjdzie
wiadomość zwrotna z kodem potwierdzającym aktywację powiadamiania. Po prawidłowym przepisaniu
otrzymanego kodu weryfikacyjnego, numer telefonu zostanie zapisany do grupy powiadomień. Ponowne
wypełnienie formularza dla grupy do której już numer był zapisany spowoduje wypisanie z grupy.

   Administratora Danych - Gminę Siewierz: ul. Żwirki i Wigury 16, 42-470 Siewierz, danych osobowych
zawartych  w  formularzu  o  aktywowanie  usługi  Systemu  Powiadamiania  SMS  w  celu  związanym  z
realizacją usługi.  Bez zgody użytkownika dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w
rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

    Informacje techniczne, pytania odnośnie działania oraz zgłaszanie problemów technicznych dotyczące
systemu można uzyskać w Referacie ds. informatyki Urzędu Miasta i Gminy Siewierz - tel. 32 64 99 433,
email: l.matyja@siewierz.pl
 
Zapisując się do systemu powiadamiania SMS Gminy Siewierz wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych potrzebnych do realizacji powiadomienia. Jednocześnie oświadczam, że
zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz
ich poprawiana, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie
tych danych było dobrowolne.
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