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I. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

Ochrona przed powodzig jest zadaniem W6d Polskich oraz organow administracji 
rzgdowej i samorzgdowej - art. 163 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.). Zadania wiasne powiatu w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej okregla art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie 
powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ze zm.), ktOry zobowiqzuje wladze samorzqdowe do: 
ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposaz:ania i utrzymania powiatowego magazynu 
przeciwpowodziowego. Z kolei art. 12 ph 9d o samorzqdzie powiatowym powierza Radzie Powiatu 
dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu. Artykul 34 ust. la 
ustawy o samorzqdzie powiatowym naklada na staroste obowiqzek opracowywania planu 
operacyjnego ochrony przed powodziq oraz oglaszanie i odwolywanie pogotowia i alarmu 
przeciwpowodziowego. Art. 17 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarzzdzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398) uprawnia staroste do kierowania bezpieczenstwem 
na terenie powiatu w czasie zagrozenia powodziowego oraz w przypadku wprowadzenia 
stanu kleski zywiolowej - art. 8 pkt 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie 
kleski zywiolowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897). • 	II. OCENA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO 

Powiat pultuski nalety do jednostek podzialu terytorialnego panstwa, w ktOrych istnieje 
duty stopien zagro2enia powodziowego. Realne zagrozenie powodziowe dla ponad 6 tys. 
mieszkancow powiatu stwarza rzeka Narew. SzczegOlne zagrotenie istnieje w gminach: 
Pultusk, Obryte, Zatory, Pokrzywnica. Z analizy historycznej wiadomo, ze katastrofalne zatopienia 
na terenach obecnego powiatu pultuskiego mialy miejsce miedzy innymi w latach: 1714, 1877, 
1958, 1979. Najtragiczniejsza w skutkach powodi na tym terenie wystqpila wiosnq 1979 r., 
kiedy nastqpilo przerwanie prawobrzeznego walu przeciwpowodziowego powy2ej miasta Pultuska. 
Zalana zostala znaczna czege miasta powodujqc powazne szkody w infrastrukturze komunalnej, 
zabudowie i mieniu. Woda utrzymywala sic przez prawie 3 tygodnie osiqgajqc w obiektach najni2ej 
polo2onych poziom przeszlo 2 m. 

W ciqgu ostatnich lat kilkakrotnie wprowadzany byl stan alarmowy. Najwicksze zagro2enie, 
od czasu powodzi w 1979 r., wystqpilo na przelomie zimy i wiosny: 1981 r., 1995 r., 2005 r., 
2007 r., 2011 r., 2013 r. i 2018 r. Szczegolna sytuacja kryzysowa miala miejsce w 2011 r. i 2018 r. 
kiedy na rzece Narew utworzyly sic duce zatory lodowo-grytowe, powodujqce pictrzenie wod 

• w korycie rzeki i podtapianie wsi w gminach Obryte, Zatory, Pokrzywnica oraz nisko polo2one 
tereny w miegcie i gminie Pultusk. Istniala realna groiba przerwania obwalowania zapory bocznej 
w Debem. Mini° krytycznej sytuacji, dzicki podjctym dzialaniom przez slu2by powiatowe oraz 
organy zarzqdzania kryzysowego gmin i powiatu, udalo sic nie dopugcio do przerwania najbardziej 
zagro2onych niewyremontowanych odcinkow obwalowania oraz w styczniu 2018 r. niedostatecznie 
zmodernizowanego walu Prut-Pultusk na odcinku 6+100-6+800 zapory bocznej Jeziora 
Zegrzyriskiego. Na tym odcinku podczas zatoru §rytowo-lodowego wystqpily niebezpieczne 
przesiqki, spowodowane zjawiskiem sufozji i powatne uszkodzenia obwalowania, chroniqcego 
przed powodziq m.in. tereny dzielnicy Poplawy w mie§cie Pultusk i miejscowogo Grabowiec, gdzie 
lqcznie jest zagrozonych ok. 3300 ()sob. 

1. Aktualna sytuacja zagroienia powodziowego. 

Sytuacja hydrologiczna na dzieri 25 listopada 2019 r. nie stwarza zagro2enia powodziowego 
w powiecie pultuskim. Aktualnie stan wody w rzece Narew w powiecie pultuskim uklada sic 
w strefie wody niskiej 1. W porownaniu do listopada 2018 r. obecny stan poziomu w6d w rzece 
Narew, na stacji wodowskazowej w Zambskach Kokielnych jest na podobnym poziomie. 

Wedlug danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
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Stan wod od ostatniej oceny (z paidziernika 2018 r.) w rzece Narew w powiecie pultuskim 
i jej doplywach, ksztaltowal sic na poziomie grednim (od listopada do grudnia 2018 r.), 
natomiast w 2019 r. na poziomie grednim (od stycznia do kwietnia), grednim i niskim (w maju) 
oraz niskim (od czerwca do chwili obecnej)2. W okresie tym stan wody w rzece Narew 
the przekroczyl stanew ostrzegawczych ani alarmowych oraz the wystqpilo zagrozenie powodziowe 
na terenie powiatu pultuskiego. Z uwagi na wystcpowanie anomalii pogodowych, spowodowanych 
zmianami klimatycznymi, the mozna wykluczyd, ze zagrozenia powodziowego oraz powodzi 
w nastepnym roku oraz latach nie bedzie. 

2. Analiza zagro2enia powodziowego w powiecie pultuskim. 

Szczegolne zagro2enie powodziowe w powiecie pultuskim wystgpuje w okresie 
zimowo-wiosennym i jest powodowane zatorami iry2owo-lodowymi lub gwaltownymi 
rortopami mas iniegowych w zlewni Narwi. W czasie wystqpienia zatorow lodowych mote dojgo 
do gwaltownych, trudnych do kontrolowania przyborow wed, ktore mogq powodowad zatopienia 
terenow bezpoiredniego zagrotenia powodziowego, tj. niechronionych urzqdzeniami 
technicznymi, a w przypadku stanow wod katastrofalnych rownieZ rejonow poiredniego 
zagrotenia powodziowego, kt6re sq. chronione przez urzqdzenia przeciwpowodziowe. 
Przewidywany maksymalny obszar zatopien mote wyniege ok. 25 km2, z tego 4,4 km2  zwartej 
zabudowy miasta Pultuska. W okresie zimowym wplyw na poziom wod i utrzymywanie sic 
pokrywy lodowej majq warunki atmosferyczne. Istotnq role dla poziomu wed w rzece Narew 
spelnia Stopieri Wodny w Debem, kt6ry reguluje Hoge zrzutu wody z Jeziora Zegrzytiskiego 
do Wisly. Z obserwacji oraz analiz meteorologiczno-hydrologicznych wiadomo, ze utrzymywanie 
sic ujemnych temperatur bcdzie wplywalo korzystnie na stan wod. Wahania temperatury mogq 
powodowae tworzenie sic mas gryZowo-lodowych i powstanie zatorOw, powodujqcych gwaltowny 
przybor wed w rzece Narew. Podczas zator6w grytowo-lodowych wskazania na wodowskazach 
mogq bye nieadekwatne do poziomu wod w rejonach zagrozenia. Stad tee w miare przemieszczania 
sic zatoru lodowego w dot Narwi, mogq bye zagro2one miejscowogci, w szczegolnoki polozone 
w bezpogrednim sqsiedztwie rzeki na terenach niechronionych walami przeciwpowodziowymi. 
W czasie zagrozenia powodziowego sytuacja to wymaga stalego monitorowania przez Powiatowe 
Centrum Zarzqdzania Kryzysowego, Powiatowy Zespol Zarzqdzania Kryzysowego, zagroZone 
gminy, powiatowe oraz gminne sluZby i stra2e a zwlaszcza przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie (Wody Polskie). 

Do rejonow zagro2onych bezpoirednim zatopieniem powodziowym nalezq 
nieobwalowane tereny gminy Pultusk, Obryte i Pokrzywnica. Sq to glOwnie malo 
zurbanizowane tereny, na ktorych znajduje sic nastepuhce miejscowogci: 
• 2 wsie w gminie Pultusk: Szygowek, Pawlowek i posesje posadowione przy ul. Pod Wt.&lem 

i ul. Solnej oraz tereny Domu Polonii w miekie Pultusk; 
• 6 wsi w gminie Obryte: Zambski Kogcielne, Gostkowo, Kalinowo, Rozdzialy, Rowy, 

Sokolowo Wtokiatiskie; 
• 6 wsi w gminie Pokrzywnica: Dzier2enin, Klusek, Karniewek, Growo, Lubienica-Superunki, 

Pogorzelec. 

Poirednie zagro2enie powodziowe wystypuje w obwalowanej dolinie Narwi w rejonie 
miasta Pultusk i gminy Zatory. Sq to glownie zurbanizowane tereny, na ktorych znajdujq sic: 
• tereny miasta Pultusk oraz wieg GrabOwiec w gminie Puttusk; 
• 3 wsie w gminie Zatory: Stawinoga, Burlaki, Borsuki Kolonia. 

2  Granice poziomu we'd grednich na rzece Narew na wodowskazie w Zambskach Kogcielnych: woda niska - do 178 cm, 
woda grednia - od 179 cm do 278 cm, woda wysoka - od 279 cm. 
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Na terenach chronionych przez urzqdzenia techniczne w mie§cie Pultusk znajdujq sic m.in. 
4 kogcioly, zabytki i obiekty u2ytecznoAci publicznej: szpital, przychodnie zdrowia, 
Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Patistwowej Stray Po2arnej, Archiwum 
Panstwowe Miasta Stolecznego Warszawy - Oddzial w Pultusku, Powiatowy Urzad Pracy, 
Dom Polonii, budynki Urzedu Miasta i Gminy Pultusk, Muzeum Regionalne, Miejskie Centrum 
Kultury i Sztuki, Sad Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, centrum handlowe VENDO PARK, 
Pultuskie Przedsicbiorstwo Ushig Komunalnych, Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji, 
Oczyszczalnia Sciekow, Zespol Szkol im. B. Prusa, Liceum OgOlnoksztalcqce im. P. Skargi, 
Publiczna Szkola Podstawowa Nr 1 im. K. Potockiej, Pultuska Biblioteka Publiczna, Przedszkola, 
zaklady pracy oraz ujccia wody dla miasta Pultuska zlokalizowane na tzw. wyspie Rybitew. 

W pozostalych gminach na terenie powiatu, tj.: Gzy, Winnica i Swiercze nie istnieje 
zagro2enie powodziowe powodowane przez rzeke Narew. Na terenach powiatu pultuskiego 
w wyniku rortopow lub intensywnych opadow deszczu nalezy spodziewae sic lokalnych podtopien 
ulic, drog, domow mieszkalnych, obiektow gospodarczych, u2ytkow rolnych i infrastruktury 
komunalnej, szczegolnie zlokalizowanych w zaglebieniach terenowych oraz w poblizu ciekow 
wodnych. Lokalne podtopienia gruntow sq potcgowane przez niedostateczne udraznianie urzqdzeil 
i rowow melioracyjnych, znajdujqcych sic na prywatnych gruntach mieszkancow powiatu3. 

Negatywny wplyw na stan bezpieczenstwa powodziowego majq rownie2 wydawane przez 
organy gmin warunki zabudowy na terenach zagro2onych podtopieniami i powodziq dla budynkow 
letniskowych, ktore niejednokrotnie wykorzystywane sa, jako caloroczne obiekty mieszkalne. 

Stan zagroienia powodziowego mote spotegowak uszkodzenie walOw 
przeciwpowodziowych, wywolane przez: 
• dzikie zwierzeta, a w szczegolnoki bobry, ktore uszkadzaja way chroniqce tereny miasta 

i gminy Pultuska oraz gminy Zatory i Pokrzywnicy, powodujqc realne zagroZenie powodziowe; 
• sufozjc, ktora mote doprowadzie do zniszczenia struktury walow, zwlaszcza tych 

posadowionych na gruncie przepuszczalnym; 
• pojazdy terenowe niszczace podstawc i korone walow przeciwpowodziowych; 
• nielegalny pobor kruszywa z gruntow w poblizu walow przeciwpowodziowych; 
• niewlagciwq konserwacje urzqdzeti technicznych chroniqcych tereny powiatu przed powodzia. 

Zal4cznik nr 1 do oceny zawiera mape przedstawiajqca zagro2enie powodziowe na terenie powiatu 
pultuskiego. 

REJONY BEZPOktEDNIEGO ZAGROZENIA POWODZIOWEGO 

Zestawienie aktualnych danych o ilosci ludnoici przewidzianej do ewakuacji z terenow 
bezpoiredniego zatopienia powodziowego4: 

GMINA OBRYTE: 
• Zambski Kokielne - 20 ()sob, 
• Gostkowo - 9 ()sob, 
• Kalinowo - 33 osoby, 
• Rozdzialy - 36 ()sob, 
• Rowy - 4 osoby, 
• Sokolowo Wlogciaiiskie - 54 osoby. 

Razem w gminie Obryte: 156 os6b. 

3  W zakresie przeciwdzialania podtopieniem gruntow — istotny problem stanowi fakt, ze cze§d wla§cicieli podtapianych 
gruntOw nie udraZnia urz4dzeii melioracyjnych i nie zaklada spOlek wodnych w tym celu. Sytuacja to utrudnia 
rozvviqzanie tego problemu. 
4 up's -racowano na podstawie danych z gmin. Dane to mogq ulec zmianie. 
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GMINA POKRZYWNICA: 
• Dzierzenin - 9 ()sob, 
• Klusek - 12 ()sob, 
• Karniewek -1 osoba, 
• Growo - 3 osoby, 
• Lubienica-Superunki - 2 osoby, 
• Pogorzelec - 2 osoby. 

Razem w gminie Pokrzywnica: 29 osob. 

GMINA PULTUSK: 
• SzygOwek - 20 osoby, 
• Pawlowek - 10 osob, 
• Pultusk, ul. Pod Wroblem - 20 osob. 

Razem w gminie Pultusk: 50 osob. 

•

REJONY PirAREDNIEGO ZAGROZENIA POWODZIOWEGO 

Zestawienie aktualnych danych o iloici ludnoici przewidzianej do ewakuacji z terenow 
poiredniego zatopienia powodziowego5: 

GMINA ZATORY: 
• Stawinoga - 7 ()sob, 
• Burlaki - 8 osob, 
• Borsuki Kolonia - 13 osob. 

Razem w gminie Zatory: 28 osob. 

GMINA I MIASTO PULTUSK: 
• Grabowiec - ok. 300 osob, 
• rejon I - Rynek i okolice — ok. 1650 osob, 
• rejon II - Stare Miasto — ok. 1000 osob, 
• rejon III - Poplawy Polnocne — ok. 1500 osob, 
• rejon IV - Poplawy Poludniowe — ok. 1500 osob. 
Razem w gminie i mieicie Pu!tusk: ok. 5950 osob. 

S L4CZNIE W POWIECIE PULTUSKIM na terenie przewidywanego zatopienia 
powodziowego zamieszkuje ok. 6 213 osob oraz inwentarz, z tego: 
a) na terenach bezpoiredniego zatopienia ok. 235 osob z inwentarzem; 
b) na terenach poiredniego zatopienia ok. 5978 osob z inwentarzem. 

Ewakuacjg zagrotonej ludnaci planuje sig prowadzie zgodnie z gminnymi planami ewakuacji 
(przyjgcia) ludnoici, zwiermt i mienia II stopnia oraz przyjetymi stanami wod rzeki Narew 
na stacji wodowskazowej w Zambskach Kacielnych i lacie wodowskazowej w Pultusku6. 

5  Opracowano na podstawie danych z gmin. Dane to mog. ulec 
6  Ewakuacje II stopnia zarz4dza organ gminy, zgodnie z art. 3 lb ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze nn.), ktoremu przysluguje ustawowe uprawnienie do nakazywania ewakuacji, 
ktorego nie posiada starosta, and kierujqcy akcjg ratownicz4. Starosta, jako organ zarz4dzania kryzysowego powiatu 
kieruje i koordynuje procesem ewakuacji (przyjecia) ludnogci i mienia na terenie powiatu, jeZeli stan kleski Zywiolowej 
wprowadzono na obszarze wiecej niz jednej gminy wchodzgcej w sklad powiatu (art. 8 pkt 1 i 2, 
art. 21 pkt 12 i art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klgski 2ywiolowej - Dz. U. z 2017 r., poz. 1897; 
Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludnaici, zwierzqt i mienia na wypadek masowego zagrozenia - str. 6, 
stanowi4c4 zalqcznik do cyt. wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 paidziernika 2008 r.). 
Starosta wykonuje zadania ewakuacji przy pomocy Powiatowego Zespolu Zarz4dzania Kryzysowego i wyodrebnionego 
z jego skladu Powiatowego Zespolu ds. Ewakuacji i Przyjecia Ludno§ci. 
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3. Urmdzenia hydrotechniczne zabezpieczaAce przed powodzi4. 

Lqczna diugoie obwalowania na terenie powiatu pultuskiego wynosi ok. 29 km, w tym: 
• administrowane waly zapory bocznej Jeziora Zegrzytiskiego przez Wody Polskie Zarzqd Zlewni 

w Debem, poloZone na terenie powiatu w gore rzeki Narew: 
— zapora boczna Lacha - Prut, chroniqca gminy Pokrzywnica i Zatory 	— 9 km 
— zapora boczna Prut brzeg lewy, chroniqca gmine Zatory 	 — 1,390 km 
— zapora boczna Prut brzeg prawy, chroniqca gmine Zatory 	 — 1,310 km 
— zapora boczna Prut - Pultusk, chroniqca gminy Pokrzywnica, Pultusk i Zatory — 9,2 km 
— prawobrzezny wal w Pultusku, chroniqcy tereny miasta Pultusk 	 — 4,1 km 
— lewobrzeZny wal w Pultusku, chroniqcy dzielnice Poplawy w Pultusku 	— 2,4 km 

• administrowany przez Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji Sp. z o.o. w Pultusku 
— wal chroniqcy oczyszczalnie kiekow w Pultusku 	 — 1,073 km 

• administrowany przez Stowarzyszenie „Wspolnota Polska" Dom Polonii w Pultusku 
— wal chroniqcy Dom Polonii w Pultusku 	 — 0,24 km 

Na terenie powiatu pultuskiego na zaporze Stopnia Wodnego Debe znajduje sig 5 pompowni 
• administrowanych przez Wody Polskie Zarz4d Zlewni w Dgbem: 

• pompownia Gqsiorowo, 
• pompownia Prut I, 
• pompownia Prut II, 
• pompownia Borsuki I, 
• pompownia Borsuki II. 

Na obwalowaniu w mieicie Pultusk znajduj4 sig urmdzenia chroni4ce przed wysok4 wod4 
administrowane przez Wody Polskie Nadz6r Wodny w Pultusku: 
• gluza walowa nr 1 na kanale A, 
• gluza walowa nr 2 na kanale B, 
• gluza walowa nr 3 na kanale A, 
• przepust walowy. 
Sluzy walowe zamykane sq po osiqgnieciu 270 cm stanu wody w rzece Narew na lacie 
wodowskazowej w Pultusku. 

• Podczas wyiszych stanow wody w Narwi odplyw z doliny miasta Pultuska zapewniajg 
dwie pompownie administrowane przez Wody Polskie Nadzor Wodny w Pultusku: 
• Nr 1 na kanale A o wydajnoAci 3 x 250 1/s + 3 x 600 1/s = 2550 Us, 
• Nr 2 na rowie R-1 o wydajno§ci 2 x 125 Us + 1 x 34 Us = 284 Vs. 

Zestawienie charakterystycznych stanOw wody dla stacji wodowskazowych 
zlokalizowanych na rzece Narew w powiecie pultuskim 

Lp ' 
Stacja wodowskazowa/ 
lata wodowskazowa* 

Km 
Rzeki 

Rzedna zera 
wodowskazu 

Stan 
Ostrzegawczy 

Stan 
Alarmowy 

Rzedna podczas Abs. 

kwieci 
oe6odzi 

1979 r. 

max w cm 
powddi 1979 r. 

1.  Zambski 
Ko§cielne 

81.2 79.02 420 480 85,36 634 

2.  Pultusk*S  63.3 77.32 380 400 83,02 570 

Nadzor nad monitorowaniem i ochron4 hydrotechnicznych obiektow przeciwpowodziowych 
na obszarze powiatu pultuskiego sprawuj4 administratorzy tych obiektow. 

7  Administrowana przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
8  Administrowana przez Wody Polskie Zarzad Zlewni w Debem Nadthr Wodny w Pultusku. 
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III. DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE 

Glowne dzialania zmniejszaj4ce ryzyko zatopienia powodziowego w powiecie pultuskim: 

• W latach 2006-2007 zostal zmodemizowany prawobrzezny wal rzeki Narew, 
chroniqcy tereny miasta Pultuska, m.in. poprzez budowe ekranu w formic ciqglej przeslony 
bentonitowo-cementowej o gruboki 32 cm i glebokoki od 6 do 12 metrow, metodq wglebnego 
mieszania gruntu. 

• W latach 2010-2011 dokonano modernizacji lewobrzeznego walu rzeki Narew chroniacego 
dzielnice Poplawy w miekie Pultusk w formic ci4glej przeslony bentonitowo-cementowej 
o gruboki 32 cm i glebokoki od 6 do 12 metrow. Ekran wykonano metodq wglebnego 
mieszania gruntu. 

• W 2014 roku dokonano modernizacji zapory bocznej Prut brzeg lewy na odcinku 270 m 
(od ujkia rzeki Prut w km 0+000-0+270), chroniqcej gmine Zatory, poprzez wykonanie 
przeslony przeciwfiltracyjnej z mieszanki bentonitowo-cementowej o gruboki 40 cm 
i glebokoki 8 metrow. 

• W latach 2014-2016 dokonano modernizacji zapory bocznej Prut — Pultusk, chroniqcej 

• 
gminy Pokrzywnica, Pultusk i Zatory — wzmocniono korpus i podwyzszono koronc walu, 
poprzez wykonanie przeslony przeciwfiltracyjnej z mieszanki bentonitowo-cementowej 
o vvysokoki 10 m i szerokoki 40 cm oraz dokonano wzmocnienia i poszerzenia drogi 
przywalowej. W chwili obecnej Wody Polskie realizuje zadanie p.n. „Remont rowu 
przyzaporowego wraz z wykonaniem projektu wykonawczego zapory bocznej Prut-Pultusk 
na Jeziorze Zegrzyliskim w km 6+000-7+000", zakonczenie prac planowane jest 
do 20 grudnia 2019 r. 

• W ostatnich latach prowadzono prace modemizacyjne urzqdzelt towarzyszqcych wchodzqcych 
w sklad Stopnia Wodnego Debe (pompowniach polo2onych na terenie powiatu pultuskiego, 
systemu pieciu kompleksow odwadniajqcych tereny polo2one w depresji Jeziora 
Zegrzytiskiego). Zrealizowano prace zwiqzane z naprawq agregatow pompowych 
oraz modemizacjq urzqdzen zainstalowanych na rurociqgach tloczonych w pompowniach, 
oraz szereg rob6t wykonywanych na wszystkich 5 kompleksach odwadniajqcych — 
modernizacja oraz przywrocenie parametr6w rowow9. 

S 

Na podstawie analizy ryzyka powodziowego, mozna stwierdzio, ze przeprowadzona 
modernizacj a walow przeciwpowodziowych oraz pompowni zapewnia bezpieczetistwo 
mieszkancom powiatu pultuskiego. Metody zastosowane podczas modernizacji walow 
przeciwpowodziowych, prawobrzeznego i lewobrzeznego rzeki Narew na terenie miasta Pultuska, 
zapory bocznej Prut — Pultusk oraz Prut brzeg lewy, nale24 do najnowoczegniejszych obecnie 
stosowanych. 

Stan zap6r i pompowni Stopnia Wodnego Debe polotonych na terenie powiatu pultuskiego 
administrowanych przez Wody Polskie Zarzqd Zlewni w Debeml°: 
• zapora boczna Lacha - Prut (odcinek ok. 9 km na terenie powiatu pultuskiego) 

Realizacja zalecen z poprzedniej kontroli:  Wzmocnienie korpusu i podwyiszenie zapory: 
zalecenie niezrealizowane z powodu niedostatecznego finansowania. 
Opis stanu technicznego:  Zapora jest w dostatecznym stanie technicznym, nie zagraia 
bezpieczefistwu w warunkach normalnego pietrzenia. 

9  Pismo Dyrektora Departamentu Ochrony Przed Powodzi4 i Suszq Krajowego Zarz4du Gospodarki Wodnej 
w Warszawie Wody Polskie znak KPI.543.68.49.2018.1.sp z dnia 14.09.2018 r. 
10  Na podstawie protokolu z kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) wraz z elementami kontroli okresowej 
(co najmniej raz w roku) polegaj4cej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektow Stopnia Wodnego Debe, 
przeprowadzonej w dniach 25-26.04.2019r., przekazanego pismem Dyrektora Zarz4du Zlewni w Debem Wody Polskie 
znak WA.ZPH.2.62.790.2019.JK z dnia 2.10.2019 r. 
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Zalecenia:  W najblitszym czasie naldy wykonae remont zapory w zakresie podwy2szenia 
jej korony do wlakiwej rzydnej, doszczelnienia korpusu zapory oraz remoncie rowow 
przyzaporowych, przepustow, przejazdow walowych. 
• zapora boczna Prut brzeg lewy 

Opis stanu technicznego:  Zapora jest w dobrym stanie technicznym. 
• zapora boczna Prut brzeg prawy 

Realizacja zalecen z poprzedniej kontroli:  Wzmocnienie korpusu i podwyiszenie zapory: 
zalecenie niezrealizowane z powodu niedostatecznego finansowania. 
Opis stanu technicznego:  Zapora jest w dostatecznym stanie technicznym, nie zagraia 
bezpieczeitstwu w warunkach normalnego pigtrzenia. 
Zalecenia:  W najbliiszym czasie nalezy wykonae remont zapory w zakresie podwy2szenia 
jej korony do wlakiwej rzednej, doszczelnienia korpusu zapory oraz remoncie rowow 
przyzaporowych, syfonu. 

• zapora boczna Prut - Pultusk 
Realizacja zalecen z poprzedniej kontroli:  W 2018 r. wykonano ekspertyzy stanu 
technicznego odcinka 6+100-6+800 zapory, na kt6rym wystqpily przesi4ki. 
Ekspertyza wskazala potrzebe poprawienia drena2u. 
Opis stanu technicznego: Korpus, skarpy i otoczenie i system odwodnienia w dobrym stanie. 
Urzqdzenia drenazowe na odcinku 6+100-6+800, w przypadku dlugotrwalego wysokiego stanu 
wad, nie nadq2aja. z odprowadzaniem wad filtracyjnych. Wg informacji uzyskanych 
od administratora, w 2019 r. nie bylo przesiqkow przez zapore, ktore wyst4pily 
w analogicznym okresie w roku 2018. Zgodnie z wskazanq w ekspertyzie potrzebq drenazu 
zapory, administrator obiektu jest na etapie opracowywania dokumentacji przetargowej. 
Zapora jest w dostatecznym stanie technicznym, nie zagra2a bezpieczenstwu 
w warunkach normalnego pigtrzenia. 
Zalecenia:  Nalay przebudowak drena2 zapory na odcinku 6+100-6+800. 

• Pompownia Ggsiorowo 
Stan techniczny budowli jest dostateczny. 

• Pompownia Prut I 
Stan techniczny budowli jest dostateczny. 

• Pompownia Prut II 
Stan techniczny budowli jest dobry. 

• Pompownia Borsuki I 
Stan techniczny budowli jest dostateczny. 

• Pompownia Borsuki II 
Stan techniczny budowli jest dobryll. 

W oparciu o ocenc stanu technicznego obiektu — moiliwosci eksplantacji budowli 
Stopnia Wodnego Dgbe, mozna stwierdzie: 
• Zapory boczne, ktOre w najblizszym czasie powinny bye wyremontowane, w momencie 

utrzymujqcych sic dlugotrwale podwy2szonych stanow wad wymagajq stalego monitorowania 
w okresie wezbrati. 

• Zwraca sic jednak uwage, ze dalsze opoMienia w realizacji niezbednych prac remontowych 
i modernizacyjnych zbiornika wynikajqce z braku finansowania, mogq wywolae zagro2enie 
bezpieczetistwa zarowno samych urzqdzett wodnych jak i terenow przyleglych, w tym ludzi 
i mienia. 

• Pojawilo sic rownie2 zagro2enie powodzi zatorowej na odcinku narwialtskim Jeziora 
od Pultuska do ujgcia Bugu12. 

Tam2e.  
12  Na podstawie protokolu z kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) wraz z elementami kontroli okresowej 
(co najmniej raz w roku) polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego obiektow Stopnia Wodnego Debe, 
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Stan walow przeciwpowodziowych, iluz i pompowni w mieicie Pultusk 
Wody Polskie Nadzor Wodny w Pultusku poinformowal13, 2e okresowa kontrola 
stanu technicznego obiektow budowlanych - walow przeciwpowodziowych, pompowni i gluz, 
przeprowadzona zostala w dniu 21.06.2019 r.: 
• prawobrzezny wal przeciwpowodziowy rzeki Narew w Pultusku, stan techniczny dobry, 

the zagra2ajacy bezpieczefistwu; 
• lewobrzezny wal przeciwpowodziowy rzeki Narew w Pultusku, stan techniczny dobry, 

the zagra2aj4cy bezpieczenstwu; 
• gluza nr 1 w Pultusku, stan techniczny dostateczny, the zagratajacy bezpieczefistwu; 
• gluza nr 2 w Pultusku, stan techniczny niedostateczny, mogacy zagratae bezpieczenstwu; 
• gluza nr 3 w Pultusku, stan techniczny dostateczny, the zagraZajgcy bezpieczenstwu; 
• pompowni nr 1 w Pultusku - stan techniczny dostateczny, the zagra2aj4cy bezpieczenstwu; 
• pompowni nr 2 w Pultusku - stan techniczny dostateczny, the zagra2aj4cy bezpieczeristwu. 

W chwili obecnej najslabszym elementem decydujicym o skutecznaci systemu ochrony 
przeciwpowodziowej powiatu pultuskiego jest stan techniczny zapor bocznych Stopnia 
Wodnego Dgbe: Lacha-Prut, Prut brzeg prawy i Prut brzeg lewy na odcinku 
niewyremontowanym14  oraz zmodernizowany odcinek zapory Prut-Pultusk w km 
6+000-7+00015. Istotne jest rowniei naprawienie §luzy nr 2 w Pultusku16. 

Zalgcznik nr 2 do oceny przedstawia mape z zaznaczonymi walami Wod Poiskich 
Zarz4du Zlewni w Debem, ktore zostaly zmodernizowane oraz wymagaja modemizacji 
na terenie powiatu pultuskiego. 

Modernizacja zapor bocznych Stopnia Wodnego Dgbe, bagrowanie rzeki Narew 

W trosce o bezpieczenstwo mieszkaricow powiatu pultuskiego w zakresie zapewnienia 
im wlaciwej ochrony przeciwpowodziowej - Starosta Pultuski (kontynuujac wystapienie do 
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z 2018 r.17  podpisane m.in. przez Burmistrza 
Miasta Pultusk, Wojtow Gmin Obryte, Pokrzywnica i Zatory oraz udzielona na nie odpowie& 
Wod Poiskich) zwrocil sic pismem znak WZK.5541.4.2019 z dnia 20.05.2019r. z zapytaniem do 
Dyrektora Departamentu Ochrony Przed Powodzi4 i Susza Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej 
w Warszawie Wody Polskie o udzielenie nastepujacych informacji: 

przeprowadzonej w dniach 25-26.04.2019r., przekazanego pismem Dyrektora Zarzadu Zlewni w Debem Wody Polskie 
znak WA.ZPH.2.62.790.2019.JK z dnia 2.10.2019 r. 
13  Pismem Kierownika Nadzoru Wodnego w Pultusku Wody Polskie znak WA.2.5.550.3.2019.SW z dnia 8.10.2019 r. 
14  Z obserwacji zap& bocznych Stopnia Wodnego Debe, prowadzonej podczas akcji powodziowej w 2011 i 2018 roku 
wynika, ze stan techniczny niewyremontowanych zapOr stwarza realne ryzyko przerwania walow 
przeciwpowodziowych w przypadku powtorzenia sic wysokich stanOw wod spowodowanych zatorem gryZowo-
lodowym, slcutkujacym w efekcie katastrofalnym zatopieniem terenOw zamieszkalych przez ludzi. Korona walu na 
odcinku Lacha-Prut jest zaniZona w stosunku do walOw przeciwpowodziowych w Pultusku o 0,8 do 1 m. 
15  Podczas prowadzonej akcji przeciwpowodziowej w styczniu 2018 r. istnialo zagro2enie przerwania 
wyremontowanego walu Prut-Pultusk na odcinku w km 6+000-7+000 na wysokogci miejscowogci GrabOwiec, gdzie 
prowadzone byly najwieksze dzialania ratownicze zwiazane z zabezpieczaniem powstalych uszkodzen i przesiakow. 
Przeprowadzona przez administratora w 2018 r. ekspertyza ww. odcinka walu potwierdzila popravvnoge wykonania 
robot remontowanych zapory, jednakte naleZy wykonad dodatkowy drenaZ pryzmowy wzdiu2 rowu przywalowego. 
16  Sluza jest niesprawna i nadal zamknieta. Sytuacja to powoduje utrudnienia dla grodkow plywajacych oraz wplywa 
negatywnie na stan czystogci kanalow, co mote powodowad zagrotenie epidemiologiczne. Jak poinformowal 
administrator, stan techniczny gluzy jest niedostateczny, mogacy zagraZad bezpieczetistwu. Aktualnie prowadzone 

prace naprawcze §luzy, planowany termin ich zakoliczenia 10 grudnia 2019 r. 
17  Uwzglednione w ocenie stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu pultuskiego z 2018 r. W wystapieniu 
zwrocono sic o wsparcie stud', lcterych celem jest rozwiazanie problemow zaproZenia powodziowego stwarzanego 
przez rzeke Narew w powiecie pultuskim. 
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1) jakie zostaly podjcte kroki po przeprowadzonej ekspertyzie w ramach zadania 
pod nazwq „Ekspertyza stanu technicznego zapory bocznej Prut-Pultusk na odcinku 6+000 —
7+000", majqce na celu zminimalizowanie zagrozenia powstalego na skutek zatoru §rykowo — 
lodowego, ktory wystqpil w 2018 r. oraz kiedy ww. odcinek zapory zostanie poprawiony; 

2) w jakim czasie zostanie wykonana modernizacja zapor bocznych Stopnia Wodnego Debe 
polozonych na terenie powiatu pultuskiego: Lacha-Pultusk, Prut prawostronny oraz walow 
wstecznych prawobrzeknego i lewobrzeznego rzeki Prut; 

3) kiedy wykonane 1:04 konkretne prace bagrownicze wytypowanych miejsc zatorogennych rzeki 
Narew zlokalizowanych na terenie powiatu pultuskiego? 

W odpowiedzi na pismo Starosty, ww. Dyrektor (pismem znak KPI.542.10.21.2019.sp z dnia 
11.06.2019r.), poinformowal, ze: 
1) W chwili obecnej Wody Polskie Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzqd 

Zlewni w Debem jest na etapie przygotowania przetargu na wykonanie projektu 
wykonawczego wraz z jego realizacjq w ramach zapory bocznej Prut — Pultusk. Zadanie bcdzie 
realizowane p.n. „Remont rowu przyzaporowego wraz z wykonaniem projektu wykonawczego 
zapory bocznej Prut-Pultusk na Jeziorze Zegrzyliskim w km 6 + 000 — 7 + 000." 

0 2) Modernizacja zapor bocznych Stopnia Wodnego Debe polozonych na terenie powiatu 
pultuskiego oraz prace bagrownicze wytypowanych miejsc zatorogennych rzeki Narewl8  
zostaly ujete w planie utrzymania wod na lata 2019-2021. Prace to zostanq rozpoczete 
w ramach dostepnych grodkow. 

Na podstawie odpowiedzi ww. Dyrektora, Starosta (pismem znak WZK.5541.6.2019 
z dnia 9.09.2019r.) zwrocil sic do Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Debem Wody Polskie 
o wskazanie na jakim etapie jest realizacja zadania p.n. „Remont rowu przyzaporowego 
wraz z wykonaniem projektu wykonawczego zapory bocznej Prut-Pultusk na Jeziorze Zegrzytiskim 
w km 6+000 — 7+000". W odpowiedzi Dyrektor Zarzqdu Zlewni w Debem (pismem znak 
WA.ZPH.2.62.790.2019.JK z dnia 2.10.2019r.) poinformowal, ze: obecnie sq realizowane roboty 
budowlane zadania p.n. „Remont rowu przyzaporowego wraz z wykonaniem projektu 
wykonawczego zapory bocznej Prut-Pultusk na Jeziorze Zegrzyliskim w km 6+000 — 7+000". 
Planowany termin zakoliczenia zadania 20 grudzieii 2019 r. 

Wdrotenie Planu Zarzqdzania Kryzysowego Powiatu Pultuskiego 

W maju br. Wojewoda Mazowiecki zatwierdzil Plan Zarzqdzania Kryzysowego Powiatu 
0 Pultuskiego, ktory wszedl w kycie zarzqdzeniem nr 29/2019 Starosty Pultuskiego z dnia 

3 czerwca 2019 r. w sprawie wdrokenia Planu Zarzqdzania Kryzysowego Powiatu Pultuskiego. 
W planie wskazano podmioty wiodqce - pelniqce role glownego wykonawcy (instytucji wiodqcej) 
prowadzqcej bezpogrednie dzialania oraz podmioty wspolpracujqce - wspomagajqce podmioty 
wiodqce w realizacji powierzonych dzialati w przypadku wystqpienia m.in. powodzi. Zgodnie 
z zawartq w planie siatkq bezpieczenstwa powiatu pultuskiego, podczas wystwienia zagroZenia 
powodziowego podmiotami wiodacymi w poszczegolnych fazach zarzqdzaniach kryzysowego sq: 
• w fazie zapobiegania, przygotowania i odbudowy: Wody Polskie Zarzqd Zlewni w Debem, 
• w fazie reagowania: Komenda Powiatowa Panstwowej Stray Pozarnej w Pultusku. 

18  Na terenie powiatu pultuskiego po przeprowadzeniu wizji terenowej wytypowane zostaly 2 miejsca 
zatorogenne zlokalizowane w km 56 (m. Lubienica) oraz 62 (m. Pultusk) rzeki Narew — pismo Dyrektora 
Departamentu Ochrony Przed Powodziq i Susza Krajowego Zarzaciu Gospodarki Wodnej w Warszawie Wody Polskie 
znak KPL543.68.49.2018.1.sp z dnia 14.09.2018 r. 
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System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Powiatu Pultuskiego 

W powiecie pultuskim na terenie gminy Pultusk, Obryte i Pokrzywnica powstal 
system wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pultuskiego, w ramach dofinansowana 
ze grodkow Unii Europejskiej. System ten zapewnia przekazywanie sygnalow diwickowych oraz 
komunikatow glosowych dia ludno§ci w razie wystqpienia rOznych zagroZeli w tym powodzi. 

System sklada sic z 21 punktow alarmowych wyposazonych w syreny szczelinowe o mocy 
900 Wat wraz z urz4dzeniami sterowania i kontroli. Znaczna czege elementow systemu (syren) 
powstala na terenach przewidywanego zagrotenia powodziowego. Zostaly one rozmieszczone w: 
• Powiatowym Centrum Zarzqdzania Kryzysowego w Pultusku — urzqdzenie sterujqce systemem 

na terenie powiatu; 
• miasto i gmina Pultusk — 15 punktOw alarmowych, gmina Pokrzywnica - 3 punkty alarmowe, 

gmina Obryte - 3 punkty alarmowe. Kazda z ww. gmin wyposaZona jest w urzqdzenie sterujjce 
systemem na terenie gminy. 

Ponadto system ten pozwala na wlqczanie syren alarmowych oraz oglaszanie komunikatow 
ostrzegawczych w miejscach wystqpienia sytuacji kryzysowych nie tylko przez gminy, w kt6rych 
punkty to zostaly zainstalowane, ale rownieZ przez Powiatowe Centrum Zarzqdzania Kryzysowego 
w Pultusku oraz Wojewodzkie Centrum Zarzqdzania Kryzysowego w Warszawie. 

IV. STAN PRZYGOTOWANIA DO AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ 

Ochronc przeciwpowodziowq na terenie powiatu sprawuje Starosta przy pomocy 
Powiatowego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarzqdzania 
Kryzysowego, we wspolpracy z: organami zarzqdzania kryzysowego gmin, kt6re sq zagro2one 
powodziq, Wodami Polskimi, powiatowymi slu2bami, inspekcjami i straami, organami 
administracji rzqdowej, jednostkami organizacyjnymi powiatu, instytucjami wspolpracujqcymi oraz 
z ktorymi podpisano porozumienia. 

W systemie calodobowym (w godzinach pracy starostwa oraz po godzinach wg potrzeb) 
funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarzqdzania Kryzysowego (PCZK), ktore na bieZqco monitoruje 
sytuacje powodziowq oraz zapewnia przeplyw informacji na potrzeby bezpieczefistwa 
we wspoldzialaniu z Wodami Polskimi, powiatowymi slu2bami i straZami oraz gminami. 
Telefon kontaktowy i strona intemetowa, gdzie zamieszczane sq aktualne komunikaty 
i ostrzezenia PCZK, sq podane do publicznej wiadomoki. 

Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego Starostwa, na podstawie otrzymanych danych z gmin, 
• sluZb, inspekcji i stray, innych instytucji oraz administratorow urz4dzeti, aktualizuje na bietqco 

Plan operacyjny ochrony przed powodziq powiatu pultuskiego oraz powiatowy plan ewakuacji 
(przyjecia) ludno§ci, zwierzqt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagro2enia, stanowiqce 
zalqczniki do planu zarzqdzania kryzysowego powiatu pultuskiego. W planach tych olcreglono 
zakres odpowiedzialno§ci poszczegolnych organow, shdb, inspekcji i stray w czasie zagrotenia 
powodziq19. 

19  Za ochrone przeciwpowodziow4, w tym kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem 
skutkow zagro2en na terenie administrowanym bezpo§rednio odpowiadaj4 organy zarz4dzania kryzysowego gmin, 
wspierane przez podlegle im gminne zespoly i punkty kontaktowe zarz4dzania kryzysowego, stanowigce calodobowe 
sluzby dy2urne organow odpowiedzialne za przeplyw informacji na potrzeby bezpieczenstwa powodziowego. 
Powiat wykonuje zadania ponadgminne w przypadku, gdy zagro2enie przerasta matliwoki reaguj4cej gminy lub, gdy 
zagro2enie wystqpilo na terenie wiecej nit jednej gminy. Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami wszystkie zagro2one 
powodziowo gminy powolaly zespoly zarz4dzania kryzysowego, przygotowaly obsady do zapewnienia calodobowych 
dy2urow oraz opracowaly i uzgodnily ze starost4 plany ewakuacji (przyjecia) ludnogci, zwierzut i mienia II stopnia 
na wypadek wyst4pienia masowego zagrozenia. 
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W przypadku przekroczenia stan6w alarmowych i wystqpienia realnego zagrotenia 
- akcjg przeciwpowodziowq planuje sig prowadzie w trzech etapach: 
Etap I — dotyczy dzialan zwiqzanych z monitorowaniem i obrong teren6w bezpo§redniego zagroZenia 

powodziowego w gminie Pultusk, Obryte i Pokrzywnica. 
Etap II — dotyczy monitorowania i obrony technicznych urmdzen przeciwpowodziovvych chroniqcych 

miasto i gminy Pultusk, gminy Pokrzyvvnica i Zatory. 
Etap III — dotyczy przygotowania i ewakuacji ludnoki z terenow przewidywanego zatopienia 

powodziowego. 

Na potrzeby prowadzenia akcji przeciwpowodziowej do dyspozycji organ6w zarzgdzania 
kryzysowego powiatu i gmin, przewiduje sig wydzielie nastepuj4ce irodki i narzgdzia: 

Komenda Powiatowa Panstwowej Straiy Po2arnej: 
Funkcjonariusze Patistwowej Strazy Poiarnej, 3 pojazdy ratowniczo-ganicze, 1 samochod 
z podno§nikiem hydraulicznym, 2 lodzie grubowe z silnikiem zaburtowym, 2 motopompy 
szlamowe, 2 motopompy plywajace, 4 agregaty prqdotwOrcze z osprzetem o§wietleniowym, 
ponad 46 tys. workow do piasku, 1 samochod terenowy, 1 samochOd kwatermistrzowski, 
1 mikrobus, inny sprzet ratowniczy. 

• Ochotnicze Strafe Poiarne: 
Strazacy ochotnicy z terenu powiatu pultuskiego, w tym w ramach KSR-G, pojazdy 
ratowniczo-gagnicze, 1 ponton z silnikiem zaburtowym, pompy szlamowe, agregaty pradotworcze, 
inny sprzet ratowniczy. 

Komenda Powiatowa Policji: 
Funkcjonariusze policji, 2 lodzie motorowe do patrolowania rzeki Narew, 1 samochOd terenowy, 
2 furgony, 1 quad, inny sprzet. 

Organizacje pozarz4dowe: 
Starosta Pultuski zawarl porozumienia z Pultuskim Wodnym Ochotniczym Pogotowiem 
Ratunkowym, Pultuskim Klubem Terenowym 4x4 i ATV oraz Oddzialem Rejonowym Polskiego 
Czerwonego Krzyza w Pultusku w zakresie wspoldzialania w zapobieganiu zagro2eniom 
i sytuacjom kryzysowym w powiecie pultuskim. Ponadto wspolpracuje z pultuskim pododdzialem 
Jednostki Strzeleckiej 1313. 

S 
Sily Zbrojne: 
Starosta Pultuski zawarl nastepuj4ce uzgodnienia z jednostkami wojskowymi: 
• Notatka uzgodnieri z dnia 8 maja 2017 r. zawarta pomiedzy Wojskowym Komendantem 

Uzupelnieri w Wyszkowie reprezentujacym Szefa Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego 
w Warszawie a Starosta Pultuskim w sprawie wspoldzialania WKU w Wyszkowie 
ze Starostwem Powiatowym w Pultusku w celu zapobiegania, przygotowania, reagowania 
i odbudowy podczas wystqpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu pultuskiego oraz 
realizacji przedsicwziee szkoleniowych w tym zakresie. 

• Notatka uzgodnieti z dnia 28 lutego 2018 r. dokonana pomiedzy Dowodca. 5 Mazowieckiej 
Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie a Starostq Pultuskim w sprawie wspolpracy 
w zakresie zarzadzania kryzysowego. 

• Notatka z uzgodnieri sporzadzona w dniu 29 maja 2018 r. pomiedzy Dowodcq 
2 Mazowieckiego Pulku Saperow w Kazuniu Nowym a Starosta Pultuskim w sprawie 
wspolpracy z zakresu zarzgdzania kryzysowego na terenie powiatu pultuskiego. 

• Notatka uzgodnien z dnia 19 czerwca 2018 r. pomiedzy Starostwem Powiatowym w Pultusku 
a 2 Pulkiem Saperow dotyczaca zabezpieczenia dzialania Wojskowego Zgrupowania 
Zadaniowego 2 Pulku SaperOw realizujacego zadania wzmacniania walow 
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przeciwpowodziowych oraz ewakuacji ludnoAci i mienia z zagrozonego terenu na rzece Narew 
w powiecie pultuskim. 

Gminy zagroione powodzi4: 
Posiadajq na stanie m.in.: world, geowloknine, lodzie wioslowe i motorowe, agregaty 
prqdotworcze, koparki, ciqgniki z przyczepami, autokary, motopompy, lopaty, plandeki, 
radiotelefony, inny sprzct ratowniczy20 . 

W bezpoiredniej dyspozycji Starosty, jako organu zarz4dzania kryzysowego powiatu, 
znajduje sic: 
• w ramach systemu g-wiadczen: 4 samochody cicZarowe, 2 autobusy, 1 samochod dZwigowy, 

3 samochody - wywrotka, 2 koparko-ladowarki, 2 ci4gniki z przyczepami, 3 ciqgniki 
samochodowe z naczepami oraz jedna specjalistyczna druzyna ratownictwa 
przeciwpowodziowego obrony cywilnej. 

• w ramach wyposatenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, m.in.: 
34280 workow polipropylenowych, 2400 m2  geowlokniny, 2 przeno§ne zapory 
przeciwpowodziowe (kazda po 25 m), 3 napelniacze do workow przeciwpowodziowych 
MONO 109, 50 1452ek turystycznych GK-84, 100 materacow, 2 agregaty pradotworcze, 
2 zestawy ogwietleniowe, 11 namiotow typ NS 64, namiot operacyjny NP2 - 36 m2  z systemem 
o§wietleniowo-grzewczym, 1 lod2 ewakuacyjno-ratownicza LR z silnikiem zaburtowym, 
1 wojskowa lód2 desantowa LD, 20 kamizelek ratunkowych (kapokOw), 30 szt. lopat, 
4 koksowniki, 11 plandek, 1 rolka folii o wym. 36 m2  x 12 m2, 7 przenognych radiotelefonow 
pracujqcych w radiowej sieci zarzqdzania Wojewody Mazowieckiego, inny sprzet 
kwatermistrzowski. 

Prawidlowe zabezpieczenie dzialan przeciwpowodziowych wymaga cyklicznych naldadow 
finansowych ze strony organow powiatu i gmin na potrzeby przegotowania sic do akcji 
przeciwpowodziowej, w tym ewakuacji ludnoki i jej zabezpieczenia w rejonach rozmieszczenia, 
gdyz zarz4dzanie kryzysowe oraz ochrona przeciwpowodziowa, a w szczegolno§ci wyposazenie 
i utrzymanie magazynOw przeciwpowodziowych nalezy do obligatoryjnych zadan wlasnych 
samorzadow. 

V. WNIOSKI 

• Wynikaj4ce z analizy oraz oceny zagrolenia powodziowego powiatu pultuskiego: 
1. Aktualny stany wody na dzien 25 listopada 2019 r. na stacjach wodowskazowych rzeki Narew, 

zlokalizowanych w powiecie i obecna sytuacja hydrologiczna nie stwarzajq zagrozenia 
powodziowego na terenie powiatu pultuskiego. 

2. Powodzi w powiecie pultuskim the da sic calkowicie zapobiec, ale mozna zminimalizowae 
jej skutki. Kompleksowa modernizacja walow przeciwpowodziowych oraz bagrowanie 
(poglebienie) koryta rzeki Narew, szczegolnie w miejscach zatorogennych na terenie powiatu 
pultuskiego w znacznym stopniu zapewni skuteczniejsz4 ochrone przeciwpowodziowq 
dla mieszkancOw powiatu. 

3. W zakresie przeciwdzialania zagro2eniom powodziowym w powiecie pultuskim - zasadne jest 
przyspieszenie przez Wody Polskie prac zwiqzanych z modernizacjq walOw zapory bocznej 
Stopnia Wodnego Dcbe polozonej w powiecie pultuskim: zapory Lacha-Prut, zapory Prut brzeg 
prawy i zapory Prut brzeg lewy na odcinku niewyremontowanym oraz poprawienie 
zmodernizowanej zapory Prut-Pultusk na odcinku w km 6+000-7+000; ktore obecnie stanowiq 

20  Szczegolowy wykaz sprzetu przeciwpowodziowego beckcego w dyspozycji gmin zagro2onych powodzi4 na terenie 
powiatu, zawiera Plan operacyjny ochrony przed powodzi4 powiatu pultuskiego. 
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najslabszy element systemu ochrony przeciwpowodziowej powiatu. Istotne jest rownie2 
naprawienie przez Wody Polskie uszkodzonej §luzy nr 2 w Pultusku. 

4. Pailstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie bedqce administratorem rzeki Narew oraz 
zapory bocmej jeziora Zegrzyliskiego polo2onej w powiecie pultuskim, zgodnie z art. 163 
ustawy Prawo Wodne, powinno zapevvnie (w zakresie swojej wlagciwo§ci) ochrony ludno§ci 
i mienia przed powodziq wywolanq przez wody publiczne, stanowiqce wlasnoge Skarbu 
Patistwa oraz poniege koszty prowadzonych dzialafi przeciwpowodziowych na 
administrowanym terenie. 

5. W dalszym ciqgu istniej potrzeba doposa2enia powiatowego i gminnych magazynow 
przeciwpowodziowego w sprzet umotlivviajqcy prowadzenie akacji ratowniczej, m.in. 
world do uszczelniania przeciekow, geowloknine, osuszacze do pomieszczeli, pompy o du2ej 
wydajno§ci oraz inny sprzet kwatermistrzowski niezbedny dla ewakuowanej ludno§ci. 

6. Z analizy zagro2enia wiadomo, 2e wiele strategicznych instytucji publicznych w miacie 
Pultusk znajduje sic na terenie przewidywanego, pogredniego zatopienia powodziowego. 
Std tez zapewnienie skutecznej ochrony przeciwpowodziowej powinno bye traktowane 
priorytetowo przez slu2by oraz organy stanowiqce i wykonawcze powiatu oraz gmin. 

VI. ZALACZNIKI 

1. Mapa przedstawiajqca zagro2enie powodziowe na terenie powiatu pultuskiego21. 
2. Mapa przedstawiajqca zmodernizowane waly oraz wymagajqce modernizacji na tereni 

powiatu pultuskiego. 

Wydzial 

/d/Z/'6/a4,14Vez/(7i:/(v1  

  

Sprawe prowadzi: Mariusz Koczara - Inspektor Wydzialu Zarzgdzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Pultusku 

21 2rodio: Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Po±arnej w Pultusku. 
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Legenda: 

waly anodernizowane 

waly wymagajNe modernizacji 

ZALACZNIK NR 2 

MAPA PRZEDSTAWIAJACA ZMODERNIZOWANE WALY ORAZ WYMAGAJACE 
MODERNIZACJI NA TERENIE POWIATU PULTUSKIEGO 
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