
Zarzadzenie nr 0050.57.2011
Burmistrza Ujazdu

z dnia 27 pazdziernika 2011 r.

w sprawie wprowadzenia do uzytku "Planu Operacyjnego Ochrony Przed Powodzia
Gminy Ujazd".

Na podstawie art. 88a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2005, Nr 239, poz. 2019 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 31a
ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001, Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) zarzadzam, co nastepuje:

§1
r' 1. Wprowadzam do uzytku Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzia Gminy Ujazd,

w brzmieniu stanowiacym zalacznik do niniejszego zarzadzenia.
2. Plan, o którym mowa w pkt 1 okresla zadania i tryb postepowania w trakcie

ogloszenia pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy Ujazd, jak
równiez struktury biorace udzial w dzialaniach ratowniczych.

§2
Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzia dla gminy Ujazd stanowi zalacznik
funkcjonalny do Planu Zarzadzania Kryzysowego Gminy Ujazd.

§3
Za realizacje przedsiewziec wynikajacych z Planu odpowiedzialny jest Szef Gminnego
Zespolu Zarzadzania Kryzysowego.

§4
I' Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.



...

I. CZESC OGÓLNA

9 I WZMiUW10 RZGW

2. Podstawy prawne:
ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005, nr 239, poz. 2019 ze
zmianami)stanowi:
art. 88a - "ochrona przed powodziajest zadaniemorganów administracjirzadowej 1
samorzadowej."

ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001, nr 142,
poz. 1591 ze zmianami) stanowi:
art. 7 ust. 1 pkt 14 - "Zaspokojeniezbiorowychpotrzeb wspólnotynalezy do zadan
wlasnych gminy, które obejmuja m.in. sprawy ochrony przeciwpowodziowej, w tym
wyposazenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego".
art. 31a - "wójt (burmistrz,prezydentmiasta)opracowujeplan operacyjnyochronyprzed
powodzia oraz oglasza i odwoluje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy."
art. 31b - ,,jezeli w inny sposób nie mozna usunac bezposredniego niebezpieczenstwa dla
zycia ludzi lub dla mienia, wójt (burmistrz, prezydent miasta) moze zarzadzic ewakuacje z
obszarów bezposrednio zagrozonych. W przypadku wprowadzenia stanu kleski
zywiolowej wójt (burmistrz, prezydent miasta) dziala na zasadach okreslonych w
odrebnych przepisach."

ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiolowej (Dz. U. z 2002 nr 62,
poz. 558) stanowi:
art. 9 - "w czasie stanu kleski zywiolowej wlasciwy miejscowo wójt (burmistrz,
prezydent miasta) kieruje dzialalnymi prowadzonymi na obszarze gminy w celu
zapobiezenia skutkom kleski zywiolowej lub ich usuniecia."-

3. Podstawowe definicje zwiazane z zae:rozeniem powodziowym.
Powódz - rozumie sie przez to czasowe pokrycie przez wode terenu, który w normalnych
warunkach nie jest pokryty woda, powstale na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych,
zbiornikach wodnych, kanalach oraz od strony morza, powodujace zagrozenie dla zycia
i zdrowia ludzi, srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dzialalnosci gospodarczej (art. 9
ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo wodne).
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Katastrofa naturalna - rozumiesie przez to zdarzeniezwiazanez dzialaniemsil natury,w
szczególnosci wyladowania atmosferyczne, wstrzasy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne
opady atmosferyczne, dlugotrwale wystepowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi,
pozary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach
wodnych, masowe wystepowanie szkodników, chorób roslin lub zwierzat albo chorób
zakaznych ludzi albo tez dzialanie innego zywiolu (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o stanie kleski
zywiolowej).

Lokalne zagrozenie powodziowe - to wystapienie powodzi lub sygnalizowana
komunikatami z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mozliwosc wystapienia
powodzi o skali i zasiegu, dla których rutynowe dzialania podejmowane samodzielnie przez
organy samorzadowe gminy i powiatu, sa wystarczajace dla utrzymania bezpieczenstwa ludzi
i zabezpieczenia mienia przed stratami na znaczna skale bez uruchomienia zasobów i
procedur nadzwyczajnych.

4. Cel opracowania planu.
"Plan operacyjny ochrony przed powodzia Gminy Ujazd" - stanowi jedno z podstawowych
narzedzi Burmistrza Ujazdu oraz Gminnego Zespolu Zarzadzania Kryzysowego podczas
dzialan w przypadku wystapienia zagrozenia powodzia i powodzi wymagajacej koordynacji
akcji ratowniczej i zaangazowania w nia sil i srodków ze szczebla gminy i szczebla ponad
gmInnego.
Plan stanowi aneks funkcyjny do "Gminnego Planu Zarzadzania Kryzysowego Gminy Ujazd"
i nie zawiera tych procedur postepowania, które opisano w Planie Zarzadzania Kryzysowego
Gminy Ujazd lub w jego zalacznikach.

'\

Plan ze wzgledu na specyfike zagrozenia jakim jest powódz ma zastosowanie glównie do
operacyjnych dzialan przeciwpowodziowych w nastepujacych fazach:

prognozowame,
ostrzeganie i alarmowanie,
monitoring i analiza.

Zapisy Planu nie uwzgledniaja dzialan operacyjnych takich jak:
przeprowadzenie akcji ratowniczej na terenach zalanych,
logistyczne zabezpieczenie dzialan

a takze realizacji zadac zwiazanych z:
koordynacja dzialan ratowniczych,
zarzadzaniem zasobami sil i srodków,
realizacja lacznosci w czasie akcji,
prowadzeniem ewakuacji,
opieka spoleczna i medyczna,
ochrona mienia, zapobieganiem zagrozeniom srodowiska i innym spowodowanym
powodzia,
wprowadzaniem stanu kleski zywiolowej
informowaniem ludnosci i opinii publicznej,

które sa prowadzone w oparciu o Plan Zarzadzania Kryzysowego Gminy Ujazd oraz
pozostale dokumenty operacyjno-planistyczne z nim zwiazane.
Plan ma zastosowanie do operacyjnych dzialan przeciwpowodziowych prowadzonych w fazie
reagowania, tj. od momentu zidentyfikowania zagrozenia powodziowego, poprzez okres
prowadzenia dzialan ratowniczych, az do momentu wstepnego oszacowania strat, przed faza
odbudowy.
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5. Zasady aktualizacii planu.
Plan wg potrzeb jest na biezaco aktualizowany.
Kazda aktualizacja planu, za wyjatkiem opracowania nowej wersji calego planu, odnotowana
jest w "Arkuszu aktualizacji planu".
Aktualizacje oraz nowe wersje planu wykonuje pracownik Referatu Gospodarki Gruntami,
Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Dzialalnosci Gospodarczej, informujac o tym uczestników
dzialan przeciwpowodziowych zgodnie z rozdzielnikiem planu, poprzez przekazanie jego
poprawionych fragmentów.
Aktualizacji planu przeprowadza sie na podstawie:

ustalen z posiedzenia Zespolu,
pisemnego wniosku lub pisemnej informacji o zmianie danych zawartych w
planie.

Dokumenty, stanowiace podstawe aktualizacji, sa dolaczone do planu jako zalaczniki czesci
ogólnej.

6. Adresaci planu.

Pozostalym uczestnikom dzialan przeciwpowodziowych plan jest przekazywany w przypadku
wystapienia realnej grozby powodzi na duza skale oraz innych uzasadnionych potrzeb. Liste
dodatkowych adresatów planu ustala Burmistrz Ujazdu.

II. CHARAKTERYSTYKA I OCENA ZAGROZENIA
POWODZIOWEGO

III

1. Charakterystyka za2rozenia Dowodziowe2o 2minv.
Obszar gminy Ujazd lezy w dorzeczu Odry, na pograniczu Regionu Górnej Odry i Regionu
Malej Wisly, natomiast w czesci pólnocnej graniczy z Regionem Srodkowej Odry. Pólnocne
rozgraniczenie RGO od Regionu Srodkowej Odry a obszarze województwa opolskiego
przebiega miedzy innymi przez obszary gminy Ujazd. W obrebie samego obszaru gminy
Ujazd linia graniczna pomiedzy tymi regionami wodnymi biegnie wododzialem zlewni
Klodnicy i Malej Panwi i przecina przysiólek Grzeboszowice we wsi Sieroniowice, wies
Olszowa i przysiólek Janków, by dalej na zachód osiagnac wies Czarnocin w Gminie Lesnica.
Dla obszaru Gminy Ujazd waznym elementem sieci hydrogeograficznej tej czesci dorzecza
Odry jest jej prawobrzezny doplyw: rzeka Klodnica. Bierze ona poczatek na pólnocnym
obrzezu Lasów Pszczynskich w obrebie Katowic. Na obszarze województwa Opolskiego
przeplywa ona przez Ujazd i Kedzierzyn - Kozle by ujsc do Odry ponizej Kozla. Laczna
powierzchnia zlewnie Klodnicy wynosi 1084,8 km2, z czego przewazajaca czesc nalezy do
województwa slaskiego. Na obszarze miasta Ujazd koryto rzeki biegnie na poludnie od
zabudowy miejskiej.
Równolegle do Klodnicy, blizej Osiedla Piaski i wsi Niezdrowice przebiegaja niezaleznie od
rzeki odcinek Kanalu Gliwickiego oddanego do eksploatacji 1941 roku. Zarówno rzeke
Klodnica jak i Kanal Gliwicki zalicza sie do sródladowych wód powierzchniowych.
Pozostale miejscowosci gminy odwadniaja prawobrzezne bezposrednie lub posrednie
doplywy rzeki Klodnica sa to: potok Jordan oraz cieki naturalne Jaryszowiec i Potok Ligocki.
Sa to sródladowe wody powierzchniowe, istotne dla regulacji stosunków wodnych na
potrzeby rolnictwa.

Potok Jordan bierze swój poczatek w poludniowo-wschodniej, czesci obszaru wsi Klucz (w
rejonie tzw. Kopidolu), uchodzi do Klodnicy w samym Ujezdzie. W pólnocnej czesci obszaru
wsi Stary Ujazd wody Jordanu zasila najwiekszy jego lewobrzezny doplyw, którego zródlisko
znajduje sie w Zimnej Wódce. W dolinie potoku Jordan powyzej ujscia tego doplywu
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usytuowany jest duzy zespól rybackich stawów hodowlanych. Koryto potoku jedynie lokalnie
posiada wzmocnione brzegi. Obecnie wybudowano zbiornik wodny Ujazd zlokalizowany na
potoku Jordan powyzej miasta Ujazd. Pelni on role zbiornika malej retencji wodnej dla celów
rolniczych z funkcja przeciwpowodziowa.
Przez wies Jaryszów przeplywa Jaryszowiec, który jako prawobrzezny doplyw uchodzi do
Klodnicy w poblizu wschodniej granicy gminy Ujazd. Zródlo Jaryszowca znajduje sie w
przysiólku Buczki wsi Zimna Wódka. W celu osuszenia podmoklego dna doliny rzeki w
centrum wsi zostalo poglebione jej koryto i wzmocnione brzegi.
Potok Ligocki majacy swe zródla we wschodniej czesci wsi Sieroniowice, przeplywa w
kierunku wsi Balcarzowice. Na terenie wsi Sieroniowice jak i w Balcarzowicach wystepuja
naturalne powierzchniowe zbiorniki wodne oraz stawy hodowlane. Jedyna miejscowoscia w
gminie, na obszarze której nie wystepuja cieki powierzchniowe jest wies Olszowa.
Stopien zagrozenia powodziowego determinowany jest zarówno czynnikami naturalnymi,
takimi jak: natezenie opadów atmosferycznych, powierzchnia i uksztaltowanie powierzchni
zlewni i jej poszczególnych doplywów, jak równiez czynnikami antropogenicznymi, takimi
jak: regulacja koryt rzecznych, infrastruktura hydrotechniczna, stopien zagospodarowania
dolin rzecznych. Na obszarze gminy Ujazd Dyrektor RZGW w Gliwicach w studium ochrony
przeciwpowodziowej stwierdzil, ze nie wystepuje bezposrednie zagrozenie powodziowe
zwiazane z Kanalem Gliwickim. Teren osadniczy wsi Niezdrowice chroni przez wylaniem
powodziowym wysoki wal towarzyszacy Kanalowi Gliwickiemu na calej jego dlugosci.
Poziom wody w kanale jest regulowany przy udziale urzadzen hydrotechnicznych, w zwiazku
z czym nie zachodzi obawa przelania sie wód przez wal kanalu. Kanal Gliwicki jest
uzytkowany, jako istotny szlak komunikacyjny, laczacy Wisle z Odra. Wyznaczono obszar
potencjalnego zagrozenia zalaniem wodami powodziowymi w dolinie rzeki Klodnicy.
Stwierdzono równiez, ze wody pozostalych cieków tj. Jordanu, Jaroszowca i Potoku
Ligockiego nie stanowia powaznego zagrozenia i moga powodowac jedynie lokalne
podtopienia w obrebie plaskich den dolin rzecznych. Zdarzajace sie w przeszlosci powodzie
towarzyszyly deszczom o duzym natezeniu (tzw. oberwaniem chmury) i wystepowaly w
okresach letnich. Powódz czerwca 1968 r. spowodowala, wylanie potoku Jordan i rowu
"Dziedzinka" zalewajac czesc miasta Ujazd. Powodem byly silne ulewy.
Do terenu najbardziej zagrozonego podtopieniami nalezy czesc miasta Ujazd w rejonie
doplywu potoku Jordan i rowu "Dziedzinka" do rzeki Klodnicy.
Potok Jordan ma dlugosc calkowita 6500 mb, w tym jest uregulowany na dlugosci 2200 mb.
Odcinki uregulowane to:

odcinek dolny tj. od ujscia do budynku Urzedu Miejskiego w Ujezdzie,
odcinek górny wzdluz zabudowan i gruntów wsi Zimna Wódka.

Potok Jordan ma charakter potoku górskiego. W odcinku górnym (Zimna Wódka) gdzie
powierzchnia zlewni jest jeszcze mala, a koryto cieku uregulowane, niebezpieczenstwo
powodzi nie wystepuje. W odcinku srodkowym potok biegnie dosc szeroka dolina glównie
wzdluz uzytków zielonych, gdzie krótkotrwale ulewy nie czynia szkód, zwlaszcza ze czesc
lak stanowia nieuzytki. W odcinku dolnym, gdzie potok plynie wzdluz zabudowan miasta
Ujazd, w czasie deszczów o duzym natezeniu, przy istniejacych duzych spadkach, nastepuje
szybki splyw wód. Jednakze w przypadku znaczacych wezbran powodziowych w dolinie
rzeki Klodnicy zagrozenia zalewem powodziowym przez tzw. "fale cofkowa" reguluje
powstaly w 2008 r. zbiornik wodny "Ujazd". Pelni on role zbiornika malej retencji wodnej dla
celów rolniczych z funkcja przeciwpowodziowa.
Zbiornik zajmujac lacznie 7,30 ha powierzchni w tym:

powierzchnia lustra wody 4,55 ha,
powierzchnia zajeta przez korpus zapory 0,60 ha,
drogi i place na tereny zielone zwiazane ze zbiornikiem 2,15 ha.
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Normalne pietrzenie wody do rzednej NPP = 193,50m n.p.m.
Maksymalne pietrzenie w czasie wezbran powodziowych do rzednej MaxPP = 194,00 m
n.p.m.
Pojemnosc calkowita do poziomu NPP = 96,7 tys.m3.
Zbiornik utworzony zostal przez zamkniecie potoku Jordan zapora ziemna o wysokosci 5,5 m
i dlugosci 190 m, która pokryta jest nawierzchnia zwirowo-tluczniowa. Od strony zapory ku
zbiornikowi znajduje sie komora upustowo- przelewowa z pomostem. W górnej czesci
komory znajduja sie przelewy, które sluza do utrzymania normalnego poziomu pietrzenia
przy srednich przeplywach w potoku Jordan, zas przelewy wokól komory umozliwiaja
przeplyw wody w dole stanowisko stopnia podczas wezbran powodziowych. Komora zawiera
miernik do mierzenia poziomu wody. Na lewym brzegu zbiornika zlokalizowana zostala
rekreacja "nadwodna" w postaci plazy i kapieliska.
Rów "Dziedzinka" charakteryzuje sie duzymi spadkami podluznymi i zróznicowanym
przeplywem. Rów jest uregulowany wzdluz zabudowan miasta Ujazd. W odcinku górnym
przeplywa przez uzytki rolne Jaryszowa i Ujazdu, zdarzaly sie krótkotrwale wylewy w rejonie
przepustupod droga Ujazd - Strzelce Opolskie,jednak z uwagi na wystepujacetu uzytki
zielone wylewy te nie czynily dotad zadnych szkód. Jedynie w rejonie ulicy Gliwickiej w
Ujezdzie, gdzie wystepuje dosc gwaltowne zalamanie spadku, szybki splyw wody z górnej
czesci zlewni moze spowodowac wystapienie wody z brzegu.
Poza omówionym wyzej terenem zdarzaly sie w przeszlosci niewielkie wylewy rzeki
Klodnicy w Ujezdzie i tzw. "Lisiego Rowu" we wsi Niezdrowice.
Powódz z lipca 1997 r. nastapila wskutek dlugotrwalych opadów i wystapila na calej dolinie
Odry. Wylala przede wszystkim rzeka Klodnica niemal na calej dlugosci znajdujacej sie na
terenie Gminy Ujazd, co zablokowalo odplyw z potoku Jordan i rowu "Dziedzinka"
powiekszajac teren zagrozony o kilka gospodarstw.
Wylal równiez potok Jaryszowiec od ujscia az do przysiólka na tzw. "Gaci" zalewajac uzytki
zielone oraz grunty orne. Czesc wody z potoku Jaryszowiec przedostala sie do
doprowadzalnika sluzacego do nawadniania lak na osiedlu Goj i wzdluz doprowadzalnika,
teren zostal zalany na calej jego dlugosci.
Potencjalne zagrozenie powodziowe w gminie zmniejsza mozliwosc akumulacji wód
powodziowych Klodnicy w zbiornikach wodnych: Zbiornik Plawniowicki, Jeziora Dzierzno
Duze i Dzierzno Male, usytuowanych w srodkowym biegu rzeki w województwie slaskim.

2. Ocena svtuacii zae:rozenia
Przy ocenie sytuacji zagrozenia powodziowego nalezy uwzglednic nastepujace czynniki:

aktualny i prognozowany stan rzeki Odry i jej doplywów,
aktualny stan rzeki Klodnicy odczytywany na wodowskazie znajdujacym sie w miescie
Ujazd przy ul. Chrobrego.
aktualne i prognozowane warunki meteorologiczne w Czechach,
czas przemieszczania sie fali powodziowej na Odrze,
stan i gotowosc sil i srodków do prowadzenia dzialan ratunkowych.

3. Skutki zae:rozenia
Powodzia zagrozone sa przede wszystkim domy usytuowane przy ul. Chrobrego, Okrzei,
3 Maja, Moniuszki oraz Gliwickiej w miescie Ujazd.
Przy wysokim lub bardzo wysokim stanie wód domy wraz z zabudowa gospodarcza sa
podtapiane. Zalewane sa równiez grunty orne i uzytki zielone co powoduje straty w
rolnictwie, a co za tym idzie równiez znaczne obnizenie wartosci rolniczej tych terenów.
Powódz powoduje uszkodzenia w infrastrukturze drogowej (drogi gminne, powiatowa),
kanalizacji sanitarnej i wodociagowej. Podczas powodzi moze zostac równiez uszkodzony-
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podmyty most na rzece Klodnica, co spowoduje brak dojazdu do terenów zalanych oraz do
miejscowosci Niezdrowice.

III. CZESC OPERACYJNA:

l. Dzialania operacyjne objete planem.
Plan obejmuje dzialania na szczeblu gminnym równorzednie z dzialaniami, prowadzonymi na
szczeblach powiatowym oraz wojewódzkim, po wczesniejszym ogloszeniu przez organy
wojewódzkie i powiatowe, stanu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego.

2. Uczestnicy dzialan operacyjnych i ich podstawowe zadania z zakresu obietee:o
Planem

2.1. Burmistrz:
oglasza i odwoluje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,
uruchamia do dzialania Gminny Zespól Zarzadzania Kryzysowego,
podejmuje decyzje zwiazane z koordynacja dzialan prowadzonych przez podlegle mu
sluzby oraz wspólpracuje z pozostalymi uczestnikami dzialan przeciwpowodziowych.

2.2. Dyrektor RZGW w Gliwicach oraz Dyrektor WZMiUW: realizuja zadania dotyczace
dzialan podczas zagrozenia powodziowego i powodzi, okreslone w przepisach dotyczacych
pracy kierowanych jednostek a w szczególnosci:

wspólpracuja z Burmistrzem i GZZK w sprawach: prognozowania zasiegu i wysokosci
zalewów na obszarach nieobwalowanych, gospodarowania woda w zbiornikach, ochrony
urzadzen wodnych, oglaszania i odwolania stanu pogotowia i alarmu
przeciwpowodziowego, uzycia dodatkowych sil i srodków do dzialan zabezpieczajacych,
na zarzadzanej infrastrukturze przeciwpowodziowej,
nadzoruja i koordynuja wykonanie prac zabezpieczajacych na zarzadzanych walach
i urzadzeniach hydrotechnicznych, z uzyciem przydzielonych na ich wniosek,
dodatkowych sil i srodków.

2.3. Szefowie powiatowych komend policji, strazy pozarnej oraz szefowie pozostalych
inspekcji, strazy i innych jednostek administracji zespolonej i niezespolonej,
dzialajacych na terenie gminy Ujazd
realizuja zadania dotyczace dzialan w czasie zagrozenia powodziowego i powodzi, okreslone
w przepisach dotyczacych pracy kierowanych jednostek. Dodatkowo realizuja w uzgodnieniu
z Burmistrzem, inne polecone przez niego zadania oraz w zaleznosci od rozwoju sytuacji
powodziowej i pojawiania sie nowych zagrozen, samodzielnie wspólpracuja z pozostalymi
uczestnikami dzialan przeciwpowodziowych, ze szczególnym uwzglednieniem wsparcia
jednostek szczebla gminnego.

2.4. GZZK: realizuje wg kompetencji zadania zwiazane z:
prognozowaniem zagrozen i ich skutków,
okreslaniem scenariuszy przebiegu i rozwoju sytuacji kryzysowej,
ocena posiadanych zasobów i wymaganych srodków,
koordynacja i kierowaniem dzialaniami,
logistycznym zabezpieczeniem dzialan,
zabezpieczeniem dzialan od strony informatycznej,
przekazywaniem informacji do publicznej wiadomosci i wspólpraca z mediami
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2.5 GCZK: realizuje zadania takie jak:
przyjmowanie, analizowanie i przekazywanie uczestnikom dzialan przeciwpowodziowych:

komunikatów z IMGW o sytuacji hydrometeorologicznej i prognozie jej rozwoju,
informacji o oglaszanych przez Burmistrza, stanach pogotowia i alarmu
przeciwpowodziowego,
informacji o przebiegu dzialan prowadzonych przez uczestników akcji ratowniczych, ze
szczególnym uwzglednieniem problemów w ich przebiegu.
zarzadzen, decyzji, polecen Burmistrza,
innych danych i informacji, niezbednych do prowadzenia dzialan przeciwpowodziowych,

Monitorowanie:
rozwoju sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,
dzialan ratowniczych prowadzonych przez wladze administracji publicznej i pozostale
jednostki ratownicze i organizacyjne,
wielkosci i rodzaju szkód powstalych na terenach zalanych,
wielkosci sil i srodków uzytych do akcji ratowniczej.

Opracowywanie:
okresowych informacji o sytuacji na obszarach objetych powodzia oraz przebiegu akcji
przeciwpowodziowej, wraz ze wstepnym oszacowaniem strat powodziowych i potrzeb,
przed faza odbudowy.

3. Zadania przeciwpowodziowe objete Planem, dla których sporzadzono tabele,
czynnosci operacyjnych.
a) przekazywanie uczestnikom dzialan przeciwpowodziowych, ostrzezen i komunikatów

z IMGW o stanie i prognozie rozwoju sytuacji - tabela nr 1,
b) identyfikacja terenów zagrozonych, oglaszanie i odwolywanie stanów pogotowia i

alarmu przeciwpowodziowego, monitoring:
sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,
przebiegu akcji ratowniczej na terenach zalanych i podtopionych,
strat w infrastrukturze komunalnej, publicznej i rolnictwie oraz sporzadzanie i
przekazywanie raportów o sytuacji powodziowej, podjetych dzialaniach i stratach w
zwiazku z powodzia - tabelanr 2.

..
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4. Tabele czynnosci operacvinvch:

"""'
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Tabela nr 1
Nazwa zadania:
"Przekazywanieuczestnikomdzialanprzeciwpowodziowych,ostrzezen i komunikatówz IMGWo
stanie iprognozie rozwoju sytuacji hydrometeorologicznej.
Czas realizacjiczynnosci: Niezwlocznie
Lp. Czynnosc: Realizu_iacy:
1. Przyjecie i przekazaniedo GZZK GCZK

ostrzezenia,komunikatuotrzymanegoz
PCZK,WCZK lub IMGW.

2. Analiza tresci otrzymanegoostrzezenia, GZZK
komunikatui ustalenie z Burmistrzem,
potrzeby i terminów przekazywania
meldunkówostrzegawczychdo
ustalonychadresatów.

3. Przekazanieustalonymadresatom: GCZK
ostrzezenia, komunikatu,polecenia
przekazywaniameldunkówokresowych
wraz ze wzorem tego meldunku.

4. Sprawdzenieczy adresaci otrzymaliww. GCZK
dokumenty.



* Po dokonaniu analizy aktualnej sytuacji powodziowej oraz zapoznaniu sie z komunikatami
IMiGW, z których wynika, ze niekorzystne warunki atmosferyczne beda sie utrzymywac
przez dluzszy czas Burmistrz poleca wykonanie niw zadan:
-oglasza pogotowie lub alarm przeciwpowodziowy,
-monitorowanie stanu poziomu wód w rzekach i zbiornikach wodnych,
-przygotowanie niezbednej ilosci sprzetu i materialów do prowadzenia akcji ratunkowej,
-wykonanie zabezpieczenia ujec wody w zagrozonych rejonach,
-wykonanie zabezpieczenia oczyszczalni scieków,
-zabezpieczenie lacznosci z dowodzacymi akcja w rejonach zagrozonych.

Pogotowie lub alarm przeciwpowodziowy wprowadza Burmistrz Ujazdu. O powyzszym
fakcie powiadamia Staroste Strzeleckiego. W zaleznosci od zaistnialej sytuacji kieruje do
poszczególnych rejonów zagrozenia niezbedny sprzet i materialy do prowadzenia
skutecznych dzialan ratowniczych, a po ustapieniu zagrozenia odwoluje pogotowie lub alarm
przeciwpowodziowy i kieruje akcja usuwania skutków zagrozenia.
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Tabela nr 2
Nazwa zadania:
Identyfikacja terenów zagrozonych, oglaszanie i odwolywanie stanów pogotowia i alarmu
przeciwpowodziowego, monitoring:
aj sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej,
bJprzebiegu akcji ratowniczej na terenach zalanych ipodtopionych,
cJstrat w infrastrukturze komunalnej, obiektach i rolnictwie oraz sporzadzanie iprzekazywanie
raportów o sytuacji powodziowej, podjetych dzialaniach i stratach w zwiazku zpowodzia.

Czas realizacji czynnosci:
Na biezaco i niezwlocznie, w miare splywu danych do GCZK

Lp. Czynnosc: Realizu.iacy
1. Identyfikacja zagrozonych obszarów i miejscowosci w GCZK

oparcIUo:
- ostrzezenia i komunikaty PCZK, WCZK, IMGW,
- informacje SK KP PSP,
- informacje Soltysów, Prezesów lub Naczelników OSP z
rejonów zagrozonych,
-meldunkówwyslanychw terengruprozpoznania,
-posiadane mapy obszarów zalewowych,
- wykaz miejscowosci zagrozonych zalaniem,

2. Ustalenie z Burmistrzem, stanowiska w sprawie GCZK
zarzadzen o ogloszeniu (odwolaniu) stanów pogotowia i Burmistrz
alarmu przeciwpowodziowego i uruchomieniu GZZK*

3. Opracowanie raportu okresowego o sytuacji GCZK
powodziowej, stratach, zagrozeniach i podjetych
dzialaniach.

4. Opracowanie i przeslanie meldunku koncowego o Burmistrz
terenach zalanych w zakresie ewakuacji i stratach GZZK
spowodowanych powodzia.



5. Wykaz sil i srodków.

Magazyn sprzetu przeciwpowodziowego

W razie wystapienia koniecznosci uzyty zostanie równiez sprzet z magazynu OC a takze
wyposazenie jednostek Ochotniczych Strazy Pozarnych w Ujezdzie, Starym Ujezdzie,
Niezdrowicach, Olszowej i Zimnej Wódce.

-

...
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L.p. Nazwa sprzetu Ilosc sprzetu
l. pochodnie parafinowe 35 szt.
2. kurtki przeciwdeszczowe 6 szt.
3. ubrania wodoodporne 10 kpI.
4. budy gumowe damskie 5 par
5. buty gumowe meskie 5 par
6. kamizelki ostrzegawcze z pomaranczowa tasma 4 szt.
7. worki na piasek 1000 szt.
8. lódz ratunkowa "Michal R" 5 osobowa wraz z osprzetem: 1 szt.

- wiosla drewniane 2 szt.
- dulki do wiosel 2 szt.
- kolo ratunkowe 1 szt.
- linka 30 mb do kola ratunkowego 1 szt.

9. Przyczepa podlodziowa "Niewiadów" 1 szt.
10. Sciagacz tasmowy (do mocowania lodzi na przyczepie) 1 szt.



WYKAZ
PREZESÓW JEDNOSTEK OSP

r

..
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EJI
Nazwa OSP Imie i nazwisko Nr telefonów Adres

Prezesa OSP prywatnych

eJl Ujazd

Mateusz 77 463 70 52 Ujazd
Ziólkowski 692 191 991 Plac l Maja 8/5

Dl StaryUjazd

Helmut Mehlich

I 7746371 38
Stary Ujazd
ul. Zielona 6604 798 562

ulNiezdrowice

Gerard 774637526 Niezdrowice
Tiszbierek 600095489 ul. Wijska 43

IZimna Wódka
TomaszOgaza

116927;3219 I Zimna Wódkaul. Ujazdowska 54

Dl Olszowa

Lukasz Borek

I 77 462 05 95
Borek Lukasz
Olszowa, ul. Hodowlana 1/2781 935283



..

6. Wykaz gospodarstw przewidzianych do ewakuaciiw razie powodzi.

-
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Lp. Nazwisko, imie Adres Ilosc Liczba Miejsce przekwaterowania
osób inwentarza

zvwe1!;o
bydlo trzoda ludnosci inwentarza

1 Ploch Jan Okrzei 1 6 - -
2 JaroszJan Okrzei2 4 - -
3 Jarosz Andrzej Okrzei3 O - -
4 Jarosz Norbert Okrzei4 6 130 -

Hala Sportowa
5 StanekGrzegorz Okrzei5 3 - - Jaryszów
6 Azarczyk Chrobrego 1 6 - - ul. Polna 1

Andrzej 47-143
Zaklad7 Wiecek Józef Chrobrego 2 1 1 2 Jaryszów (100

8 Profus Diter Chrobrego 3 4 - - miejsc)
Rolny"Ujazd"

9 Profus Józef Chrobre1!;o 3a 4 - - Sp.z o. o. ul.
Starostrzeleck

10 BurzanJan 3 Maja 18 5 - -
al

11 CiochonMarek 3 Maja20 2 - - Dom Wiejski
47-143 Ujazd

12 Koziol 3 Maja 27 6 - - w

Klaudiusz Niezdrowicach

13 Mazurek Eryk 3 Maja 28 1 - - ul. Wiejska34
14 BukKarol 3 Maja28 1 - - (60 miejsc)
15 StrycharzJózef 3 Maja31 5 - -
16 Wloka Rajnhard Gliwicka 2 5 9 8

RAZEM 59 140 10


