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I. PODSTAWY PRAWNE OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ 

Ochrona przed powodzig jest zadaniem W6d Polskich oraz organow administracji 
rzgdowej i samormdowej - art. 163 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.). Zadania wlasne powiatu w zakresie ochrony 
przeciwpowodziowej okre§la art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze 	 ktory zobowiqzuje wladze samorzqdowe do: 
ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposa2ania i utrzymania powiatowego magazynu 
przeciwpowodziowego. Z kolei art. 12 pkt 9d o samorzqdzie powiatowym powierza Radzie Powiatu 
dokonywanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu. Artykul 34 ust. la  
ustawy o samorzqdzie powiatowym naldada 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 zarz4dzaniu 
kryzysowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1401 ze zm.) uprawnia staroste do kierowania 
bezpieczenstwem na terenie powiatu w czasie zagrozenia powodziowego oraz w przypadku 
wprowadzenia stanu nadzwyczajnego - art. 8 pkt 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie Ideski 2ywiolowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1897 ze zm.). 

II. OCENA ZAGROZENIA POWODZIOWEGO 
	 • 

Powiat pultuski nalezy do jednostek podzialu terytorialnego panstwa, w ktorych istnieje 
duty stopien zagro2enia powodziowego. Realne zagro2enie powodziowe dla ponad 6 tys. 
mieszkaficow powiatu stwarza rzeka Narew. Szczegolne zagro2enie 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 pow6d2 na tym terenie wystqpila wiosnq 1979 r., 
kiedy nastqpilo przerwanie prawobrze2nego walu przeciwpowodziowego powy2ej miasta Pultuska. 
Zalana zostala znaczna czege miasta powodujqc powa2ne 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 zagrozenie, 
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 dune zatory lodowo-§ry2owe, powodujqce pictrzenie w6d 
w korycie rzeki i podtapianie wsi w gminach Obryte, Zatory, Pokrzywnica oraz nisko polozone 
tereny w mie§cie i gminie Pultusk. Istniala realna gro2ba przerwania obwalowania zapory bocznej 
w Debem. Mimo krytycznej sytuacji, dzicki podjetym dzialaniom przez slu2by powiatowe oraz 
organy zarzqdzania kryzysowego gmin i powiatu, udalo sic nie dopu§cie 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 
Zegrzynskiego. Na tym odcinku podczas zatoru §ry2owo-lodowego wystqpily niebezpieczne 
przesiqki, spowodowane zjawiskiem sufozji i powazne uszkodzenia obwalowania, chroniqcego 
przed powodzi m.in. tereny szpitala, osiedla Poplawy w mie§cie Pultusk i miejscowok Grabowiec, 
gdzie lqcznie zamieszkuje ok. 3300 ()sob. 

W styczniu 2018 r. w powiecie pultuskim wyst4pilo realne zagro2enie powodziowe. 
Stan wod w rzece Narew i jej doplywach w 2018 r. ksztaltowal sic na poziomie wysokim 
(na poczqtku roku), §rednim oraz niskim (trzecim kwartale). Z uwagi na wystepowanie anomalii 
pogodowych, spowodowanych zmianami klimatycznymi, nie mo2na wykluczye, 2e powodzi 
w nastepnym roku the bedzie. 
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1. Aktualna sytuacja zagroienia powodziowego. 

Sytuacja hydrologiczna na dzien 5 paklziernika 2018 r. nie stwarza zagrozenia 
powodziowego w powiecie pultuskim. Aktualnie stan wody w rzece Narew w powiecie pultuskim 
uklada sic w strefie wody niskiej I . W porownaniu do paklziernika 2017 r. obecny stan poziomu 
w6d w rzece Narew, na stacji wodowskazowej w Zambskach Kokielnych i lacie wodowskazowej 
w Pultusku jest niZszy o ok. 1 m. Spowodowane jest to m.in. wystepujaca w ciqgu roku 
suszq hydrologicznq spowodowanq wysokimi temperaturami. 

2. Analiza zagrokenia powodziowego w powiecie pultuskim. 

Szczegolne zagroienie powodziowe w powiecie pultuskim wystcpuje w okresie 
zimowo-wiosennym i jest powodowane zatorami Aryiowo-lodowymi lub gwaltownymi 
rortopami mas Aniegowych w zlewni Narwi. W czasie wystqpienia zatorow lodowych mote dojk 
do gwaltownych, trudnych do kontrolowania przyborow wed, ktore mom powodowae zatopienia 
teren6w bezpogredniego zagroienia powodziowego, tj. niechronionych urzqdzeniami 
technicznymi, a w przypadku stanow w6d katastrofalnych rownie2 rejon6w pogredniego 
zagroienia powodziowego, kt6re sj chronione przez urzqdzenia przeciwpowodziowe. 
Przewidywany maksymalny obszar zatopien mote wynie§e ok. 25 km2, z tego 4,4 km2  zwartej 
zabudowy miasta Pultuska. W okresie zimowym wplyw na poziom wed i utrzymywanie sic 
pokrywy lodowej majq warunki atmosferyczne. Istotnq role dla poziomu wed w rzece Narew 
spelnia Stopien Wodny w Debem, ktOry reguluje ilo§e zrzutu wody z Jeziora Zegrzyfiskiego 
do Wisly. Z obserwacji oraz analiz meteorologiczno-hydrologicznych wiadomo, ze utrzymywanie 
sic ujemnych temperatur bedzie wplywalo korzystnie na stan wed. Wahania temperatury mogq 
powodowae tworzenie sic mas §ryZowo-lodowych i powstanie zatorOw, powodujqcych gwaltowny 
przyb6r wed w rzece Narew. Podczas zatorOw §ryZowo-lodowych wskazania na wodowskazach 
mogq bye nieadekwatne do poziomu wod w rejonach zagroZenia. Stqd te2 w miarc przemieszczania 
sic zatoru lodowego w dol Narwi, mog. bye zagrokine miejscowoki, w szczegolnoki polozone 
w bezpogrednim sasiedztwie rzeki na terenach niechronionych walami przeciwpowodziowymi. 
W czasie zagrozenia powodziowego sytuacja to wymaga stalego monitorowania przez Powiatowe 
Centrum Zarzadzania Kryzysowego, Powiatowy Zespol Zarzqdzania Kryzysowego, powiatowe 
oraz gminne sluThy i stra2e, a zwlaszcza przez Paiistwowe Gospodarstwo Wodne (PGW) 
Wody Polskie. 

Do rejonow zagroionych bezpogrednim zatopieniem powodziowym naleig 
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	nieobwalowane tereny gminy Pultusk, Obryte i Pokrzywnica. Sa to glOwnie malo 
zurbanizowane tereny, na ktorych znajduje sic kilka miejscowo§ci: 
• 2 wsie w gminie Pultusk: Szygowek, Pawlowek i posesje posadowione przy ul. Pod Wroblem 

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

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

Pogorzelec. 
PoSrednie zagroienie powodziowe wystepuje w dolinie Narwi w rejonie miasta Pultuska 

i gminy Zatory. Na terenach chronionych przez urzqdzenia techniczne w mie§cie Pultusk znajdujq 
sic m.in. 4 ko§cioly, zabytki i obiekty uZyteczno§ci publicznej: Szpital, Przychodnie Zdrowia, 
Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa Palistwowej Stray PoZarnej, Archiwum 
Palistwowe Miasta Stolecznego Warszawy - Oddzial w Pultusku, Powiatowy Urzqd Pracy, 
Dom Polonii, Urzad Miejski, Muzeum Regionalne, Miejskie Centrum Kultury i Sztuki, budynki 
Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, Sad Rejonowy, Prokuratura Rejonowa, 
Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, obiekty bylego dworca PKS, Pultuskie Przedsicbiorstwo Uslug 

Wedlug danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
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Komunalnych, Przedsiebiorstwo Wodociqgow i Kanalizacji, Oczyszczalnia Sciekow, Zespol Szkol 
im. B. Prusa, Liceum Ogolnoksztalcqce im. P. Skargi, Publiczna Szkola Podstawowa Nr 1 
im. K. Potockiej, Zespol Szkol Nr 2 z Oddzialami Integracyjnymi, Pultuska Biblioteka Publiczna, 
Przedszkola oraz ujecia wody dla miasta Pultuska zlokalizowane na tzw. wyspie Rybitew. 
W pozostalych gminach na terenie powiatu, tj.: Gzy, Winnica i Swiercze nie istnieje zagroZenie 

powodziowe powodowane przez rzeke Narew. Na terenach powiatu pultuskiego w wyniku 
rortopow lub intensywnych opadow deszczu naleZy spodziewae sic lokalnych podtopien ulic, dr6g, 
domOw mieszkalnych, obiektow gospodarczych, uZytkow rolnych i infrastruktury komunalnej, 
szczegolnie zlokalizowanych w zaglebieniach terenowych oraz w pobliZu ciek6w wodnych. 
Lokalne podtopienia grunt6w sq potcgowane przez niedostateczne udraZnianie urzqdzefi i row6w 
melioracyjnych, znajdujqcych sic na prywatnych gruntach mieszkancow powiatu2. 

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 sq, jako caloroczne obiekty mieszkalne. 

Stan zagroienia powodziowego mote spotegowae uszkodzenie walow 
przeciwpowodziowych, wywolane przez: 
• sufozjc, ktora mote doprowadzie do zniszczenia struktury walow, zwlaszcza tych 

posadowionych na gruncie przepuszczalnym; 
• dzikie zwierzeta, a w szczegolno§ci bobry, ktore uszkadzajq waly chroniqce tereny miasta 

i gminy Pultuska oraz gminy Zatory i Pokrzywnicy, powodujqc realne zagro2enie powodziowe; 
• pojazdy terenowe niszczqce podstawc i korone walow przeciwpowodziowych; 
• nielegalny pob6r kruszywa z gruntOw w pobliZu walow przeciwpowodziowych; 
• niewlakiwq konserwacje urzqdzeli technicznych chroniqcych tereny powiatu przed powodziq. 

REJONY BEZPOSREDNIEGO ZAGROZENIA POWODZIOWEGO 

Zestawienie aktualnych danych o ilosci ludnoici przewidzianej do ewakuacji z terenow 
bezpogredniego zatopienia powodziowego3: 

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

Razem w gminie Obryte: 156 osob. 

GMINA POKRZYWNICA: 
• Dzier2enin - 9 osob, 
• Klusek - 12 osob, 
• Karniewek -1 osoba, 
• Growo - 3 osoby, 
• Lubienica-Superunki - 2 osoby, 
• Pogorzelec - 2 osoby. 

Razem w gminie Pokrzywnica: 29 osob. 

2  W zakresie przeciwdzialania podtopieniem grunt6w — istotny problem stanowi fakt, ze cze§o wlascicieli podtapianych 
grunt6w nie udraznia urzqdzen melioracyjnych i nie zaklada spolek wodnych w tym celu. Sytuacja to utrudnia 
rozwiqzanie tego problemu. 

Na podstawie danych z gmin. 
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GMINA PULTUSK: 
• Pawlowek - 10 osob, 
• Szyg6wek - 20 osoby, 
• Pultusk, ul. Pod Wroblem - 20 osob. 

Razem w gminie Pultusk: 50 osob. 

REJONY POkZEDNIEGO ZAGROZENIA POWODZIOWEGO 

Zestawienie aktualnych danych o ilogci ludnoki przewidzianej do ewakuacji z terenOw 
pogredniego zatopienia powodziowego4: 

GMINA ZATORY: 
• Stawinoga - 5 osob, 
• Burlaki - 8 oak, 
• Borsuki Kolonia - 13 osob. 

Razem w gminie Zatory: 26 osob. 
eGMINA I MIASTO PULTUSK: 

111/  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 ()sob, 
• rejon IV - Poplawy Poludniowe — ok. 1500 osob. 
Razem w gminie i mieicie Pultusk: ok. 6000 osob. 

LACZNIE W POWIECIE PULTUSKIM na terenie przewidywanego zatopienia 
powodziowego zamieszkuje ok. 6 208 osob oraz inwentarz, z tego: 
a) na terenach bezpoiredniego zatopienia 235 osob z inwentarzem; 
b) na terenach pogredniego zatopienia ok. 5 976 osob z inwentarzem.  

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

Lp. 

Stacja 
wodowskazowa/ 

lata 
	 wodowskazowa* 

Km 
Ftzeki 

Rzedna zera 
wodowskazu 

Stan 
Ostrzegawczy 

Stan 
Alarmowy 

Rzgclna podczas 
powodzi 

kwiecien 1979 r. 

Abs. max w cm 
Down& 1979 r. 

1.  Zambski 
Kokielne 81.2 79.02 420 480 85,36 634 

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

Ewakuacjg zagroionej ludnoAci planuje sig prowadzie zgodnie z gminnymi planami ewakuacji 
II stopnia oraz przyjgtymi stanami wOd na stacji wodowskazowej w Zambskach KoAcielnych 
i lacie wodowskazowej w Pultusku5. 

Opracowano na podstawie danych z gmin. 
Ewakuacje II stopnia zarzgdza organ gminy, zgodnie z art. 31 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie 

gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), ktoremu przysluguje ustawowe uprawnienie do nakazywania ewakuacji, 
ktOrego nie posiada starosta, ani kierujvy akcjg ratowniczq. Starosta, jako organ zarzq.dzania kryzysowego powiatu 
koordynuje ewakuacj4 ludno§ci i mienia na terenie administrowanym, prowadzon4 przez organy zarzgdzania 
kryzysowego gmin, gdy Skala zagrozenia bcdzie przekraczad teren wiecej nit jednej gminy. Starosta wykonuje zadania 
ewakuacji przy pomocy powiatowego zespolu ds. ewakuacji i przyjecia ludno§ci. 
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Lqczna dlugoge obwalowania na terenie powiatu pultuskiego wynosi ok. 29 km, w tym: 
• administrowane waly zapory bocznej Jeziora Zegrzyriskiego przez PGW Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzqd Zlewni w Dcbem: 
zmodernizowane:  

wal prawobrze2ny chroniqcy miasto Pultusk 	 — 4,1 km 

wal lewobrze2ny chroniqcy osiedle Poplawy w Pultusku 	 — 2,4 km 
zapora boczna Prut — Pultusk, chroniqca gm. Pokrzywnica, Pultusk, Zatory 	— 9,2 km 

zapora boczna Prut brzeg lewy, chroniqca gm. Zatory 	 — 0,27 km 
wymagajqce modernizacji:  

zapora boczna Prut brzeg prawy, chroniqca gm. Zatory 	 — 0,27 km 
wal wsteczny prawobrze2ny rzeki Prut, chroniqcy gm. Zatory 	 — 1,035 km 

wal wsteczny lewobrze2ny rzeki Prut chroniqcy gm. Zatory 	 — 1,113 km 
zapora boczna Lacha — Prut, chroniqca gm. Pokrzywnica, Zatory 	 — 9 km 

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

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

Podczas wy2szych stan6w wody w Narwi odplyw z doliny miasta Pultuska zapewniajq dwie 
pompownie: 

- Nr 1 na kanale A o wydajnoki 3 x 250 1/s + 3 x 600 1/s = 2550 1/s 
- Nr 2 na rowie R-1 o wydajnoki 2 x 125 1/s + 1 x 34 1/s = 2841/s 

Nadzor nad monitorowaniem i ochronq hydrotechnicznych obiektow przeciwpowodziowych 
na obszarze powiatu pultuskiego, sprawuje PGW Wody Polskie Regionalny Zarzqd 
Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarzqd Zlewni w Dgbem. 

III. DZIALANIA ZAPOBIEGAWCZE 

Glowne dzialania zmniejszajqce ryzyko zatopienia powodziowego w powiecie pultuskim: 
• W latach 2006-2007 zostal zmodernizowany prawobrze2ny wal rzeki Narew, 

chroniqcy tereny miasta Pultuska, m.in. poprzez budowc ekranu w formie ciqglej przeslony 
bentonitowo-cementowej o grubo§ci 32 cm i glebokoki od 6 do 12 metrow, metodq wglebnego 
mieszania gruntu. 

• W latach 2010-2011 dokonano modernizacji lewobrze2nego walu rzeki Narew chroniqcego 
osiedle Poplawy w miekie Pultusk w formie ciqglej 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, 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 podwy2szono korone walu, 
poprzez wykonanie przeslony przeciwfiltracyjnej z mieszanki bentonitowo-cementowej 
o wysokoki 10 m i szerokoki 40 cm oraz dokonano wzmocnienia i poszerzenia drogi 
przywalowej. 
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Na podstawie analizy ryzyka powodziowego, ino2na stwierdzie, 2e przeprowadzona 
modernizacja walow przeciwpowodziowych zapewnia bezpieczenstwo mieszkalicom powiatu 
pultuskiego. Metody zastosowane podczas modernizacji walow przeciwpowodziowych, 
prawobrze2nego i lewobrze2nego rzeki Narew na terenie miasta Pultuska, zapory bocznej 
Prut — PIA-tusk oraz Prut brzeg lewy, nale2q do najnowoczeniejszych obecnie stosowanych. 

Kontrola zapor Stopnia Wodnego Dgbe poloionych na terenie powiatu pultuskiego 
Okresowa (wiosenna) kontrola stanu technicznego obiektow Stopnia Wodnego Debe 
polo2onych na terenie powiatu pultuskiego odbyla sic w dniu 24 kwietnia 2018 roku. 
Udzial w niej wzieli pracownik Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 
w Pultusku oraz Zastcpca Dow6dcy Jednostki Ratowniczo-Ga§niczej i Naczelnik Wydzialu 
Operacyjnego Komendy Powiatowej Palistwowej Stray Po2arnej w Pultusku. 

Stan zapor Stopnia Wodnego Debe poloionych na terenie powiatu pultuskiego 
Informacja o obiektach Stopnia Wodnego Dcbe polo2onych na terenie powiatu pultuskiego 
przekazana w protokole z kontroli okresowej przez PGW Wody Polskie, administrowanych 
przez Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Warszawie Zarzqd Zlewni w Debem6: 
• zapora boczna Lacha — Prut (odcinek 9 km na terenie powiatu) 

• Realizacja zalecen kontrolnych z poprzedniej kontroli:  Wzmocnienie korpusu 
i podwyiszenie zapory: zalecenie niezrealizowane z powodu niedostatecznego 
finansowania dzialalnaci Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej. 
Zapadliska po bobrach sq likwidowane na bie2qco. 
Opis stanu technicznego: Korpus, urzqdzenia drena2owe w stanie dostatecznym. 
Zaobserwowano punktowe deformacje korony i skarpy zapory na skutek ruchu rowerowego 
i pieszego. Betonowe umocnienie skarpy odwodnej w wielu miejscach uleglo zapadnieciu. 
Urzqdzenia drena2owe powy2ej hm 1+500 nie dzialajq prawidlowo. Prawdopodobnie czek 
rurociqgow ulegla zakolmatowaniu. Zaobserwowano szkodliwq dzialalnok bobr6w — jamy 
w korpusie zapory oraz wykonane przez bobry tamy na rowie przyzaporowym. 
Wg informacji uzyskanej od administratora pracownicy slu2by liniowej na bie2qco likwidujq 
szkody wyrzqdzone przez bobry. Skarpy i korona zapory oraz row przyzaporowy sq. 
prawidlowo konserwowane. Zapora jest w dostatecznym stanie technicznym, nie zagraia 
bezpieczetistwu w warunkach normalnego pietrzenia. Obiekt mote bye eksploatowany 
zgodnie z instrukcjq eksploatacji oraz pozwoleniem wodnoprawnym. 
Zalecenia:  W najbhiszym czasie naleiy wykonae remont zapory w zakresie podwyiszenia 

• jej korony do wlagciwej rzednej, doszczelnienia korpusu zapory oraz remoncie rowow 
przywalowych, przepustow, przejazdow walowych. 

• zapora boczna Prut brzeg lewy oraz zapora boczna Prut brzeg prawy 
Realizacja zalecen kontrolnych z poprzedniej kontroli:  Zapora boczna Prut brzeg prawy — 
wzmocnienie korpusu i podwylszenie zapory: zalecenie niezrealizowane 
z niedostatecznego finansowania dzialalnoki Regionalnego Zarz4du Gospodarki Wodnej. 
Opis stanu technicznego: Zapora boczna Prut brzeg lewy: korpus, skarpy i otoczenie, 
urzqdzenia drenatowe i system odwodnienia w dobrym stanie. Stwierdzone przez 
administratora obiektu miejscowe, niewystarczajqce zadarnienie skarpy odpowietrznej zapory, 
zostalo usunicte przez wykonawce robot remontowych w ramach napraw gwarancyjnych. 
Zapora boczna Prut brzeg lewy jest w dobrym stanie technicznym. Obiekt mote bye 
eksploatowany zgodnie z aktualnq instrukcjq eksploatacji. 
Zapora boczna Prut brzeg prawy. Korpus w stanie dostatecznym. Zaobserwowano destrukcyjnq 
dzialalno§e bobrow. Skarpy, otoczenie i system odwodnienia w dobrym stanie. Brak urzqdzeli 

6  Na podstawie protokolu z kontroli okresowej stanu technicznego obiekt6w Stopnia Wodnego Debe 
przeprowadzonej w dniach 23-24.04.2018 r., przekazanego pismem Zastepcy Dyrektora Departamentu Ochrony 
Przed Powodziq i Suszq PGW Wody Polskie KZGW znak WA.RPU.550.2.2018.BK z 12.06.2018 r. 
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drenaZowych. Zapora boczna Prut brzeg prawy jest w dostatecznym stanie technicznym, 
nie zagraia bezpieczeristwu w warunkach normalnego pigtrzenia. 
Zalecenia:  W najbliiszym czasie naleiy wykonae remont zapory w zakresie podwyiszenia 
jej korony do wiaiciwej rzgdnej, doszczelnienia korpusu zapory oraz remoncie rowow 
przyzaporowych, syfonu. 

• zapora boczna Prut — Pultusk 
Opis stanu technicznego: Wg informacji uzyskanych od administratora obiektu z uwagi 
na zator §ryZowy i spictrzenie wody, ktore mialo miejsce w styczniu br., na odcinku 
pomicdzy ujkiem rzeki Prut oraz miejscowoki Pultusk pojawily sic przesiqki przez zaporc 
na odcinku 6+100-6+800, ktoremu towarzyszylo wynoszenie gruntu z obiektu. 
Przesiqki zostaly zabezpieczone workami z piaskiem. Na pozostalych odcinkach korpus, 
skarpy i otoczenie, urzqdzenia drena2owe o system odwodnienia w dobrym stanie. 
W chwili obecnej bez gruntownego sprawdzenia przyczyn przesiqkow, nie rno2na 
jednoznacznie okre§lia stanu technicznego obiektu. 
Zalecenia:  Naleiy pilnie wykonae ekspertyze stanu technicznego odcinka zapory, 
na ktorym wystqpily przesiqkr. 

W oparciu o oceng stanu technicznego obiektu — moiliwoici eksplantacji budowli 
Stopnia Wodnego Dgbe8, mozemy wyczytae nastepujqco: 
• Zapory boczne, ktore w najbliszym czasie powinny bya wyremontowane, w momencie 

utrzymuj4cych sic dlugotrwale podwyZszonych stanow w6d wymagajq stalego monitorowania 
w okresie wezbrari. 

• Zwraca sic jednak uwage, ze dalsze opo2nienia w realizacji niezbednych prac remontowych 
i modernizacyjnych zbiornika wynikajqce z braku finansowania, mogq wywolae 
zagroZenie bezpieczenstwa zarowno samych urzqdzen wodnych jak i terenow przyleglych, 
w tym ludzi i mienia. 

• Pojawilo sic rOwnie2 zagro2enie powodzi zatorowej na odcinku narwialiskim Jeziora 
od Pultuska do ujkia Bugu. 

Stan walow przeciwpowodziowych, pompowni i Aluz w mieicie Pultusk 
PGW Wody Polskie Zarz4d Zlewni w Deb= Nadzor Wodny w Pultusku poinformowal9, 
ze okresowa kontrola stanu technicznego obiektow budowlanych - walow przeciwpowodziowych, 
pompowni i §luz, przeprowadzona zostala: 
• w dniu 21.06.2018 r. prawobrzeZnego i lewobrzeZnego walu rzeki Narew w Pultusku 

- stan techniczny dobry, nie zagraZa bezpieczenstwu. 
• w dniu 22.06.2018 r. pompowni nr i nr 2 oraz §luzy nr 1, nr 2 i nr 3 - stan techniczny 

dostateczny, nie zagraZajg bezpieczetistwu. 

W chwili obecnej najslabszym elementem decydujqcym o skutecznoici systemu ochrony 
przeciwpowodziowej powiatu pultuskiego jest stan techniczny zapor bocznych 
Stopnia Wodnego Dgbe: Lacha — Prut, Prut brzeg prawy oraz wal wsteczny lewobrzeiny 
i prawobrzeiny rzeki Prut'°. 

W uzyskanej odpowiedzi na pismo skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi SrOdlqdowej, 
zawartej w ocenie, mozemy wyczytad: Ekspertyza potwierdzila poprawnok wykonania rob& remontowanych 
zapory, jednakie naleiy wykonae dodatkowy drenai pryzmowy wzdluz rowu przywalowego. 

Na podstawie protokolu z kontroli okresowej stanu technicznego obiektow Stopnia Wodnego Debe 
przeprowadzonej w dniach 23-24.04.2018 r., przekazanego pismem Zastepcy Dyrektora Departamentu Ochrony 
Przed Powodziq i Suszq PGW Wody Polskie KZGW znak WA.RPU.550.2.2018.BK z 12.06.2018 r. 

Pismem PGW Wody Polskie Nadzoru Wodnego w Pultusku znak WA.2.5.62.1.2018.PCH z dnia 5.10.2018 r. 
Z obserwacji zapor bocznych Stopnia Wodnego Dcbe, prowadzonej podczas akcji powodziowej w 2011 i 2018 roku 

wynika, ze stan techniczny niewyremontowanych zap& stwarza realne ryzyko przerwania walow 
przeciwpowodziowych w przypadku powtorzenia sic wysokich stanow wad spowodowanych zatorem 
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Zal4cznik nr 1 do oceny przedstawia main z zaznaczonymi walami, ktore zostaly 
zmodernizowane oraz wymagajg modernizacji na terenie powiatu pultuskiego. 

Mapy zagroienia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego 
Krajowy Zarzqd Gospodarki Wodnej opracowal mapy zagroZenia powodziowego i mapy 

ryzyka powodziowegol I . Mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego, 
jako dokumenty planistyczne stanowi4 w praktyce nietechniczny §rodek ochrony 
przeciwpowodziowej majqcy na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji 
powodzi. Celem powstania tych dokumentow jest wlakiwe zarzqdzanie ryzykiem, jakie mote 
stwarzae pow6d2 dla Zycia i zdrowia ludzi, §rodowiska, gospodarki. 

Udostepnienie informacji o obszarach zagroZonych powodziq i poziomie tego zagrozenia, 
jak rownie2 wskazanie, jakie ryzyko wiq2e sic z vvystqpieniem powodzi na danym obszarze, 
z pewno§ciq przyczyni sic do podejmowania przez mieszkalicow, jak rownieZ wladze lokalne, 
§wiadomych decyzji odno§nie lokalizacji inwestycji. KaZdy obywatel mote sprawdzie, czy 
zamieszkuje obszar zagroZony powodziq, a jegli tak, to jak bardzo jest zagroZony12. 

Spotkanie w Mazowieckim Urzedzie Wojewodzkim w Warszawie, pogwigcone styczniowemu 
zagroieniu powodziowemu w powiecie pultuskim 

• W zwiqzku z pismem Dyrektora Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego (WZK) Starostwa 
(WZK.5541.2.2018 z dnia 24.01.2018 r.) skierowanym do Wojewodzkiego Centrum Zarzqdzania 
Kryzysowego w Warszawie o wsparcie ze strony organu zarzqdzania kryzysowego wojewodztwa 
w zakresie kierowania, w tym koordynacji, dzialaniami zwiqzanymi z monitorowaniem 
i przeciwdzialaniem zagroZeniom powodowanym przez zatory §ry2owo-lodowe na rzece Narew. 
Dnia 16 lutego 2018 r. w Wydziale Bezpieczenstwa i Zarzqdzania Kryzysowego Mazowieckiego 
Urzedu Wojewodzkiego w Warszawie z udzialem pracownika WZK Starostwa odbylo sic spotkanie 
po§wiecone sytuacji powodziowej, ktora miala miejsce m.in. w powiecie pultuskim w styczniu 
2018 r. Podczas spotkania przedstawiciel WZK Starostwa przedstawil wnioski z sytuacji zagrozenia 
powodziowego w powiecie oraz jakie w zwiqzku z tym sq oczekiwania od Wod Polskich w zakresie 
zapobiegania zagroZeniom powodziowym, zwiqzanym z cyklicznym tworzeniem sic zatorOw 
§ryZowo-lodowych oraz wzmocnienia walow zapory bocznej w miejscach, gdzie wystqpily 
przesiqki oraz na odcinkach niewyremontowanych. 

Budowa automatycznej stacji wodowskazowej w Pultusku 
Zgodnie z ustaleniami podjetymi podczas odprawy w dniu 23 stycznia br. grupy operacyjnej 

• Powiatowego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego w Pultusku pogwicconej bieZqcej sytuacji 
powodziowej oraz podczas spotkania w dniu 16 lutego 2018 r. w Wydziale Bezpieczenstwa 
i Zarzqdzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzydu Wojewodzkiego w Warszawie, PGW Wody 
Polskie Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Warszawie zloZyl wniosek o budowc 
stacji wodowskazowej w Pultusku do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 26 lutego 2018 r. zwrocil sic 
do Starostwa Powiatowego w Pultusku o pink dot. lokalizacji automatycznej stacji pomiarowej 
w miejscowo§ci Pultusk. Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego Starostwa po konsultacji z Urzcdem 
Miasta Pultusk odpowiedzial, ze najbardziej adekwatnq lokalizaejq automatycznej stacji 
wodowskazowej jest jej umiejscowienie w pobliZu obecnej laty wodowskazowej w Pultusku 
przy ul. Solnej. Taka lokalizacja stanowi optymalne rozwiqzanie umoZliwiajqce wlagciwe 

§ryZowo-lodowym, skutkujacym w efekcie katastrofalnym zatopieniem terenow zamieszkalych przez kilka tysiccy 
ludzi. Korona walu na odcinku Prut - Lacha jest zanizona w stosunku do walow przeciwpowodziowych w Pultusku o 
0,8 do 1 m. 

SzczegOlowe informacje dotyczace map zagrozenia powodziowego i map ryzyka powodziowego, dostepne sq 
pod adresem: http://www.isok.gov.pl/pUmapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego  
12 

Mapy zagroZenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego dostcpne sq na stronie internetowej Informatycznego 
Systemu Osiony Kraju: http://www.mapy.isok.gov.pUimap/ 
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i miarodajne przewidywanie zagroten zwiqzanych z przybieraniem wody w Narwi na odcinku 
od Zambsk Kokielnych do granic powiatu. 

W odpowiedzi Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej13  na pismo dot. budowy 
stacji wodowskazowej w Pultusku (skierowane przez Zastepcc Dyrektora ds. Powodzi i Suszy 
PGW Wody Polskiego Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Warszawie) poinformowal: 
Iz zgodnie z opiniq Biura Prognoz Hydrologicznych w Krakowie stacja wodowskazowa w Pultusku 
znajduje sic pod wplywem cofki zapory w Debem. Byl to pow6d likwidacji stacji Paristwowej 
SluZby Hydrologiczno-Meteorologicznej, ktora do 1965 roku funkcjonowala w porcie zimowym 
w Pultusku. Wplyw zbiornika na stan wody w Pultusku uniemoZliwia opracowanie dla tej stacji 
danych dotyczqcych natctenia przeplywu. Zgodnie z opiniq Biura Prognoz Hydrologicznych, 
funkcjonujqca kilkanakie kilometrOw powyZej Pultuska stacja wodowskazowa w Zambskach 
Kokielnych pozwala na zapewnienie odpowiedniej oslony hydrologicznej rejonu Pultuska 
oraz zbiornika Debe. Stacja w Pultusku jest na dzien dzisiejszy przewidziana do modernizacji 
w ramach projektu Banku Swiatowego. 

System Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania Powiatu Pultuskiego 
W lutym 2018 r. odebrano od wykonawcy system wczesnego ostrzegania i alarmowania 

powiatu pultuskiego. System ten powstal w ramach dofinansowana ze grodkow Unii Europejskiej 
w powiecie pultuskim na terenie gminy Pultusk, Obryte i Pokrzywnica. Celem tego systemu jest 
zapewnienie przekazywania sygnalOw dZwiekowych oraz komunikatow glosowych dla ludno§ci 
w razie wystqpienia roZnych zagroZeti. Ich katalog jest bardzo szeroki. Biorqc pod uwagc specyfike 
powiatu pultuskiego — jednym z glownych, realnych i przewidywanych zagroZen jest mo2liwok 
wystqpienia powodzi. W projekcie biorq udzial gminy, na kt6rych terenie mote wystapie 
to zagroZenie. Nalety podkreglie, ze obszarze przewidywanego zatopienia powodziowego mieszka 
ponad 6000 osob, ktOre w niesprzyjajqcych warunkach mogq ucierpiee w wyniku powodzi. 
Sprawne dzialanie systemu przyczyni sic do unikniecia negatywnych skutkow powodzi i innych 
gwaltownych zjawisk atmosferycznych. Istotne jest dzialanie systemu, ktore nie ogranicza sic 
wylqcznie do przekazywania sygnalow alarmowych, ktore dla wielu ludzi mogq bye niezrozumiale, 
ale posiada on glo§niki, przez ktore moZna nadawad komunikaty glosowe i ostrzeZenia. 

System sklada sic z 21 punktow alarmowych wyposaZonych w syreny szczelinowe o mocy 
900 Wat wraz z urzqdzeniami sterowania i kontroli. Znaczna cze§e 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, gmina 

Obryte 3 punkty. Kazda z ww. gmin wyposalona jest w urzqdzenie sterujqce 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 rowniet przez Dyturnych Powiatowego Centrum Zarzqdzania 
Kryzysowego w Pultusku oraz Wojewodzkie Centrum Zarzqdzania Kryzysowego w Warszawie. 

System ten sprawdzil sic jut, m.in. podczas awarii glownej magistrali sieci wodociqgowej 
na ul. Ko§ciuszki w Pultusku w dniu 9 czerwcu br., gdzie ok. 10 tys. mieszkancow miasta i gminy 
Pultusk pozbawionych bylo dostaw wody. W ramach systemu za pomocq komunikatow glosowych 
z Powiatowego Centrum Zarzqdzania Kryzysowego oglaszane byly informacje o awarii 
(jej wystqpieniu, planowanym terminie usuniccia, usunicciu) oraz miejscach, gdzie mozna pozyskae 
wok do celow sanitarnych i pitnych. Komunikaty glosowe oglaszane przez dyZurnych 
Powiatowego Centrum Zarzqdzania Kryzysowego byly slyszalne i dobrze odbierane przez 
mieszkancow. 

13  Pismo znak SW-063-18/PS-190/NP-399/18 z dnia 29 marca 2018 r. Zast9pcy Dyrektora ds. Patistwowej SluZby 
Hydrologiczno-Meteorologicznej i Meteorologicznej Oslony Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. 
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Zmiany w Planie Zarzqdzania Kryzysowego Powiatu Pultuskiego 
W zwiqzku z wejgciem z dniem 1 stycznia 2018 r. art. 163 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 

Prawo wodne, mowiqcego: Ochrona przed powodziq jest zadaniem W6d Polskich oraz organOw 
administracji rzqdowej i samorzqdowej. Dokonano w marcu 2018 r. zmian w siatce bezpieczenstwa 
powiatu pultuskiego, zawartej w projekcje nowego Planu Zarzqdzania Kryzysowego Powiatu 
Pultuskiego oraz jego uzgodnienia przez PGW Wody Polskie Zarzqd Zlewni w Dcbem. 
Aktualny projekt planu zostal przekazany do analizy do Wydzialu Bezpieczeristwa i Zarzqdzania 
Kryzysowego Mazowieckiego Urzedu Wojew6dzkiego w Warszawie, plan ten nie zostal jeszcze 
zatwierdzony przez Wojewodc Mazowieckiego. W planie wskazano podmioty wiodqce - pelniqce 
rolc glownego wykonawcy (instytucji wiodqcej) prowadwej bezpogrednie dzialania 
oraz podmioty wspolpracujqce - wspomagajqce podmioty wiodqce w realizacji powierzonych 
dzialan w przypadku wystqpienia powodzi. Zgodnie z ww. siatkq bezpieczelistwa powiatu 
pultuskiego, podczas wystqpienia zagrotenia powodziowego podmiotami wiodqcymi 
w poszczegolnych fazach zarzqdzaniach kryzysowego sq: 
• w fazie zapobiegania, przygotowania i odbudowy: PGW Wody Polskie Zarzqd Zlewni 

w Debem, 
• w fazie reagowania: Komenda Powiatowa Panstwowej Stray Po2arriej w Pultusku. 

Ponadto Zarzqd Zlewni w Debem wskazal kierownika Nadzoru Wodnego w Pultusku, 
jako przedstawiciela Zarzqd Zlewni w Debem do skladu osobowego Powiatowego Zespolu 
Zarzqdzania Kryzysowego w Pultusku. 

wiczenie epizodyczne pk. POWODZ 18 
Dnia 19 czerwca 2018 r. w Wydziale Zarzqdzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego 

w Pultusku oraz na terenie powiatu pultuskiego przeprowadzono aplikacyjne owiczenie 
epizodyczne pk. POWODZ 18 z zakresu zarzqdzania kryzysowego na temat: 
Planowanie i organizowanie zadan wsparcia administracji samorzqdowej podczas ewakuacji 
ludnoki z terenow zalewowych oraz usuwania skutkow powodzi w powiecie pultuskim. 
W owiczeniu udzial wziql przedstawiciel 2 Mazowieckiego Pulku Saper6w w Kazuniu Nowym, 
oficerowie z Komendy Powiatowej Panstwowej Stray Pozarnej w Pultusku oraz dyrektor 
i pracownicy Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego Starostwa. 

Podczas owiczenia omowiono zagro2enia, jakie mogq wystqpid na terenie powiatu 
pultuskiego. Przede wszystkim skupiono sic na zagro2eniu powodziowym, podczas kt6rego 
w dzialaniach zapobiegawczych i ratunkowych mote wsiqge udzial 2 Mazowiecki Pulk Saper6w, 
w zakresie m.in. wzmacniania walow przeciwpowodziowych oraz ewakuacji ludnoki i mienia 
z rejon6w zagro2enia powodziowego w powiecie pultuskim. Przeprowadzono rownie2 rekonesans 
teren6w szczegolnie zagrotonych powodziq przez rzeke Narew i urzqdzeri przeciwpowodziowych 
chroniqcych mieszkancow powiatu. Ponadto dokonano wizji obiektow ewentualnej dyslokacji 
wojska z 2 Mazowieckiego Pulku Saperow w czasie wystqpienia zagroten w powiecie i zaistnienia 
potrzeby u2ycia sil zbrojnych za pogrednictwem Wojewody Mazowieckiego. 

W dnia 19 czerwca 2018 r. zawarto Notatke uzgodnien pomiedzy Starostwem Powiatowym 
w Pultusku a 2 Pulkiem Saperow dotyczqcq zabezpieczenia dzialania Wojskowego Zgrupowania 
Zadaniowego 2 Pulku Saperow realizujqcego zadania wzmacniania walow przeciwpowodziowych 
oraz ewakuacji ludnoki i mienia z zagro2onego terenu na rzece Narew w powiecie pultuskim. 

Wystqpienie do Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej 
W zwiqzku z wystqpieniem realnego zagro2enia powodziowego, ktore mialo miejsce 

w powiecie pultuskim w styczniu 2018 r. oraz ustaleri z odprawy grupy operacyjnej Powiatowego 
Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego w Pultusku z udzialem przedstawicieli zagro2onych powodziq 
gmin oraz PGW Wody Polskie w dniu 23 stycznia 2018 r. — w celu podjccia dzialan 
zapobiegajqcych zagrozeniom powodziowym w powiecie pultuskim - Wydzial Zarzqdzania 
Kryzysowego Starostwa przygotowal wspolne wystqpienie skierowane do Ministra Gospodarki 
Morskiej i Zeglugi Srodlqdowej oraz do wiadomoki do innych podmiotow: Henryka Kowalczyka — 
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Posla Ziemi Pultuskiej, Prezesa PGW Wody Polskie, Dyrektora Rzjdowego Centrum 
Bezpieczenstwa i Wojewody Mazowieckiego (pismo WZK.5541.4.2018 z dnia 16.08.2018 r.), 
podpisane przez Staroste Pultuskiego, Burmistrza Miasta Pultusk, WOjtOw Gmin Obryte, 
Pokrzywnica i Zatory. 
Zalqcznik,  nr 3 do oceny przedstawia pismo skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej 
i Zeglugi Srodlgdowej. 

W wystqpieniu zwrocono sic o wsparcie starari, ktorych celem jest rozwiqzanie problemow 
zagro2enia powodziowego stwarzanego przez rzeke Narew w powiecie pultuskim: 
• wykonanie pilnej ekspertyzy stanu technicznego zmodernizowanego walu zapory Prut-

Pultusk na odcinku 6+100-6+800, gdzie w 2018 roku wystqpily przesiqki, powodujqce realne 
zagro2enie powodziowe14; 

• zmodernizowanie wykonanych w latach 50-60—tych ubieglego wieku administrowanych 
przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie zapor bocznych zbiornika w Dcbem poloionych na terenie powiatu 
pultuskiego: Lacha-Pultusk, Prut brzeg prawy oraz walow wstecznych prawobrzeinego 
i lewobrzeinego rzeki Prut, ktorych stan techniczny nie zapewnia bezpieczeristwa 
powodziowegol5; 

• pogigbienie i cykliczne bagrowanie koryta rzeki Narew przeplywajqcej przez powiat 
pultuski, przede wszystkim w miejscach, gdzie potworzyly sic wyspy i poziom wody jest niski 
oraz tworzq sic zatory gry2owo-lodowe, co mote spowodowae w przyszloAci coraz bardziej 
gro2ne w skutkach powodzie i ich nastcpstwa. 

W odpowiedzi na wystqpienie, Dyrektor Departamentu Ochrony Przed Powodziq i Suszq 
PGW Wody Polskie Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnej (pismo KPI.543.68.49.2018.1.sp 
z dnia 14.09.2018 r.), udzielil odpowiedzi na pismo przekazane do Ministra Gospodarki Morskiej 
i Zeglugi Srodlqdowej, w ktorym podpowiadajqc na ww. pytania zawarte w wystqpieniu, wyja§nil: 
• w br. przewidziano wykonanie zadania pod nazwq „Ekspertyza stanu technicznego zapory 

bocznej Prut-Pultusk na odcinku 6+000 — 7+000", zlecone do realizacji przez Zarzqd Zlewni 
w Dcbem. Termin wykonania materialow przez Wykonawce prac — 31.08.2018 zostal 
dotrzymany. Po zapoznaniu sic z wykonanq ekspertyzq, podjete zostanq dalsze, ewentualne 
kroki majqce na celu zminimalizowanie zagro2enia powstalego na skutek zatoru §ry2owo - 
lodowego. Ekspertyza potwierdzila poprawnoie wykonania robot remontowanych zapory, 
jednakie nalay wykonae dodatkowy drenai pryzmowy wzdlui rowu przywalowego. 

• prace modernizacyjne zarowno zap& bocznych jak i innych urzqdzen towarzyszqcych 
wchodzqcych w sklad Stopnia Wodnego Debe (pompownie, system pieciu kompleksow 
odwadniajqcych tereny polo2one w depresji Jeziora Zegrzyriskiego) prowadzone sq 
sukcesywnie w zale2nogci od pilno§ci potrzeb oraz mo2liwoki finansowych administratora 
obiektu. 
W ostatnich latach zrealizowano szereg prac majqcych na celu poprawc bezpieczenstwa 
powodziowego regionu tj.: 
— remont zap& bocznych Prut lewostronny, Lacha — Kania, Kania — Popowo, Prut — Pultusk, 
— udro2nienie uj§ciowego odcinka rzeki Bug oraz Rzqdza, 
— prace zwiqzane z naprawq agregatow pompowych oraz modernizacjq urzqdzen 
zainstalowanych na rurociqgach tloczonych w 14 pompowniach, 
— szereg robot wykonywanych na wszystkich 5 kompleksach odwadniajqcych — modernizacja 
oraz przywr6cenie parametr6w rowow. 
Lqczna wartok wy2ej wymienionych robot zrealizowanych od 2014 r., wynosi ok. 40 min zl. 

14  Zob. opis Stanu zap& Stopnia Wodnego Debe zawarty w ocenie oraz w Protokol z kontroli okresowej stanu 
technicznego obielctOw Stopnia Wodnego Dcbe przeprowadzonej w dniach 23-24.04.2018 r., przekazany pismem 
Patistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak WA.RPU.550.2.2018.BK z dnia 12.06.2018 r. 
15  Tam2e. 
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Modernizacja pozostalych obwalowati (Lacha-Prut, Prut prawostronny) uzaleiniona 
jest od wielkoici irodkow jakimi dysponowae bgdzie PGW Wody Polskie na realizacjc tak 
szerokiego spektrum dzialali statutowych. Prace zaplanowane sq do realizacji 
w kolejnych latach. 

• 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. Do chwili obecnej zlecono prace geodezyjne majqce na celu olcregleniu kubatury robot. 
Nastepnie po zabezpieczeniu grodkow finansowych na wykonanie prac bagrowniczych 
PGW WP niezwlocznie przystqpi do realizacji przedmiotowego zadania. 

Zalqcznik nr 4 do oceny przedstawia odpowiedi na wystqpienie skierowane 
do Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlqdowej. 

IV. ANALIZA AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ W STYCZNIU 2018 R. 

Przebieg akcji przeciwpowodziowej w styczniu 2018 r. w powiecie pultuskim: 
• W dniu 4 stycznia pod kierunkiem Dyrektora Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego Starostwa 

odbyl sic rekonesans terenow bezpo§redniego i pogredniego zagro2enia powodziowego 
z udzialem przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupelnien w Wyszkowie, Policji, 
Palistwowej Stray Po2arnej i przedstawicieli organ6w zarzqdzania kryzysowego gmin Obryte, 
Pultusk, Pokrzywnica, Zatory. 

• 17 stycznia Starosta Pultuski - w zwiqzku z wysokim stanem wody oraz utworzeniem sic zatoru 
§ryzowo-lodowego na 53 km rzeki Narew (na vvysokoki m. Kruczy Borek) - wydaje zalecenia 
dla zagro2onych gmin (Obryte, Pultusk, Pokrzywnica i Zatory) powiatowych s1u2b i stray 
dot. przygotowania sic do akcji przeciwpowodziowej, wprowadzenia pogotowia i alarmu 
powodziowego, uzupelnienia magazynow przeciwpowodziowych, monitorowania 
obwalowania na administrowanym terenie oraz sprawdzenia ilo§ci ludno§ci i mienia 
do ewentualnej ewakuacji. 

• 17 stycznia od godz. 12.00 Burmistrz Miasta Pultusk zarzqdzeniem nr 378/2018 
oglasza pogotowie przeciwpowodziowe dla miejscowo§ci Pultusk, Pawlowek, SzygOwek 
i Grabowiec - w zwiqzku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na lacie wodowskazowej 
w Pultusku, o godz. 12.00 stan wody wynosi 380 cm. 

• 18 stycznia od godz. 8.00 W6jt Gminy Obryte zarzqdzeniem nr 4/2018 wprowadza pogotowie 
przeciwpowodziowe dla miejscowoki: Rowy, Sokolowo Wlo§cialiskie, Gostkowo, Kalinowo 
i Zambski Kokielne. 

• 18 stycznia zaobserwowano zator lodowy na 60 km rzeki Narew o diugo§ci 6 km na wysokoki 
m. Kacice. Wprowadzono calodobowe monitorowanie poziomu wody na wodowskazach rzeki 
Narew w powiecie pultuskim. 

• 18 stycznia na ul. Pod WrOblem w Pultusku prowadzone sq dzialania ratownicze przez 
Paristwowq i Ochotniczq Stra.2 Po2arn4, zalany zostal odcinek 50 m drogi oraz podtopiona 
zostala jedna posesj a. 

• 18 stycznia od godz. 16.00 Burmistrz Miasta Pultuska zarzqdzeniem nr 380/2018 oglasza alarm 
przeciwpowodziowy dla miejscowoki Pultusk, PawlOwek, Szygowek i Grabowiec 
— w zwiqzku z przekroczeniem stanu alarmowego na lacie wodowskazowej w Pultusku, 
o godz. 16.00 stan wody wynosi 401 cm. 

• 18 stycznia od godz. 21.00 Starosta Pultuski zarzqdzeniem nr 4/2018 wprowadza pogotowie 
przeciwpowodziowe dla gmin: Obryte, Pultusk, Pokrzywnica, Zatory; w zwiqzku 
z gwaltownym wzrostem stanu wod rzeki Narew, spowodowanych tworzeniem sic zatorow 
gry2owo-lodowych. 

• 19 stycznia od godz. 8.00 decyzjq Starosty Pultuskiego zostajq wprowadzone calodobowe 
dy2ury w Powiatowym Centrum Zarzqdzania Kryzysowego w Pultusku dla pracownik6w 
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Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego Starostwa, w zwiqzku z wprowadzonym pogotowiem 
przeciwpowodziowym na terenie powiatu pultuskiego. 

• 19 stycznia pod przewodnictwem dyrektora Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego Starostwa 
w godzinach porannych odbyla sic odprawa grupy operacyjnej Powiatowego Zespolu 
Zarzadzania Kryzysowego oraz rekonesans terenow bezpokedniego i pokedniego zagroZenia 
powodziowego, z udzialem przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupelnien w Wyszkowie, 
Policji, Palistwowej Stray Polarnej i przedstawicieli organow zarzqdzania kryzysowego gmin 
Pultusk, Pokrzywnica, Zatory oraz przedstawicieli Wad Polskich. 

• 19 stycznia od godz. 14.00 Starosta Pultuski zarzqdzeniem nr 5/2018 wprowadza alarm 
przeciwpowodziowy na terenie powiatu dla gmin: Obryte, Pultusk, Pokrzywnica i Zatory; 
przy stanie wody na lacie wodowskazowej w Pultusku 450 cm (50 cm powy2ej stanu 
alarmowego), na wodowskazie w Zambskach 374 cm (stan ostrzegawczy 420 cm) 
w zwiqzku z gwaltownymi przyborami wod rzeki Narew spowodowanych zatorem 
§rytowym od 58 do 60 km rzeki Narew. Zator stwarza realne zagro2enie dla ludnoki 
zamieszkalej na terenach bezpokedniego i pogredniego zagro2enia powodziowego. 
Odczyt na wodowskazie w Zambskach Kokielnych nie odzwierciedla skali zagro2enia. 

• 19 stycznia o godz. 16:00 - stan wody na lacie wodowskazowej w Pultusku wynosi 454 cm 
(stan alarmowy zostaje przekroczony o 54 cm), w zwiqzku z powyZszym 19 stycznia Burmistrz 
Miasta Pultuska wydaje zarzqdzenia w sprawie ewakuacji ludnoki: 
— nr 381/2018 dotyczqce natychmiastowej ewakuacji ludnoki zamieszkalej w Pultusku 

przy ul. Pod Wroblem, 
— nr 382/2018 dotyczqce natychmiastowej ewakuacji ludnoki i inwentarza z miejscowoki 

Pawlowek. 
• 19 stycznia w godz. wieczornych tworzy sic rozlegly zator §ryZowo-lodowy od 58-60 km 

rzeki Narew na wysokoki Kacic, ktory powoduje gwaltowny przyb6r wod, zalanie dr6g 
dojazdowych do Ponikwi, ul. Pod Wroblem w Pultusku, zalanie obiektow Domu Polonii 
w Pultusku, Przystani Pultuskiego WOPR i Obiektow Polskiego Zwiqzku Wcdkarskiego 
przy ul. Solnej w Pultusku. Powstaly zator powoduje staly przyb6r wod na terenie gminy 
Pultusk, Pokrzywnica i Zatory. Stan zagroZenia poteguje fakt, ze waly zapory bocznej 
Zbiornika Wodnego w Dcbem na odcinku Prut - Lacha nie zostaly zmodernizowane, 
stqd tee w przypadku przesuwania sic zatoru, dlugotrwale utrzymywanie sic wysokiego stanu 
wod rzeki Narew moglo stworzye zagroZenie ich przerwania. 

• NajwyZszy stan wody na lacie wodowskazowej w Pultusku - 456 cm (o 56 cm przekroczony 
stan alarmowy), zaobserwowano w nocy z 19 na 20 stycznia. 

• 20 stycznia na wale zabory bocznej Zbiornika Wodnego w Dcbem grupa operacyjna 
Powiatowego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego z udzialem przedstawiciela Wod Polskich 
dokonuje wizji lokalnych szczegolnie zagro2onych odcinkow obwalowania, do akcji kierowane 
sq grupy ratownicze z Panstwowej i Ochotniczych Stra2y Po2arnych, ktore na bie2qco 
zabezpieczajq przesiqki przy pomocy geowl6kniny i workow z piaskiem. 

• W dniu 20 stycznia w po2nych godzinach wieczornych w wyniku odwilZy dochodzi 
do powaZnych uszkodzen obwalowania na odcinku na 3+100, 3+600 - 3+700, 6+100, 6+400 
do 6+800 km, do uszczelnienia obwalowania skierowana zostala Patistwowa i Ochotnicza Straz 
PoZama. ZagroZona byla miejscowo§e Grabowiec. Uszkodzenia i przecieki zapory udaje sic 
zabezpieczye w godzinach porannych dnia 21 stycznia. 

• W nocy z 20 na 21 oraz z 21 na 22 stycznia zagroZone odcinki zapory Stopnia Wodnego 
w Dcbem na terenie powiatu pultuskiego patrolujq Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 1313 
oraz patrole KP Policji w Pultusku, odciq.Zajqc w ten sposob lily PSP i OSP. 

• W dniu 21.01.2018 r. zatkane zostaly przez PSP oraz OSP workami z pisakiem 3 przesiqki 
w walach na wysokoki miejscowoki Grabowiec w gminie Pultusku oraz Holendry 
i Stawinoga w gminie Zatory. Ponadto odbyla sic odprawa oraz rekonesans walOw i terenow 
zagroZonych, w ktorych wystqpily przesiqki i zostaly wzmocnione workami z piaskiem, 
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oraz innych zagro2onych odcinlcow walow - z udzialem Dyrektora Wydzialu Zarzqdzania 
Kryzysowego Starostwa, Komendanta Patistwowej Strazy Po2arnej w Pultusku, przedstawicieli 
Wojsk Obrony Terytorialnej oraz W6d Polskich. 

• 22 stycznia zaobserwowano trzy zatory ryzowo-lodowe na rzec Narew na wysokoki 
miejscowoki Kacice (60 km), Kruczy Borek (53 km), Holendry (50 km). 

• 22 stycznia Starosta Pultuski zwrocil sic pismem do PGW Wody Polskie Zarzqdu Zlewni 
w Debem o podjecie skutecznych dzialan zwijzanych z udro2nieniem splywu wod w rzece 
Narew w powiecie pultuskim. 

• 22 stycznia odbywa sic wizja zagro2onych odcink6w zapory Stopnia Wodnego w Debem 
z udzialem Dyrektora Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Warszawie 
i Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Debem oraz przedstawicieli Powiatowego Zespolu 
Zarzqdzania Kryzysowego w Pultusku. 

• 23 stycznia o godz. 13:00 pod przewodnictwem Starosty Pultuskiego w Wydziale Zarzqdzania 
Kryzysowego Starostwa, odbyla sic odprawa grupy operacyjnej Powiatowego Zespolu 
Zarzqdzania Kryzysowego, po§wiecona byla omOwieniu bie24cej sytuacji powodziowej na 
terenie powiatu, ochronie walow przeciwpowodziowych oraz wypracowania decyzji w zakresie 
zapewnienia bezpieczenstwa przeciwpowodziowego na terenie powiatu. W spotkaniu udzial 
wzieli: Starosta Pultuski, Dyrektor Zarzqd Zlewni w Debem, Zastepca Burmistrza Miasta 
Pultusk, Wojt Gminy Obryte, Wojt Gminy Pokrzywnica, Komendant i Zastepca Patistwowej 
Stray Po2arnej w Pultusku, Komendant i Naczelnik Wydzialu Ruchu Drogowego z Komendy 
Powiatowej Policji w Pultusku, przedstawiciele Nadzoru Wodnego w Pultusku, pracownicy 
zagro2onych gmin (Pultusk, Obryte, Pokrzywnicy, Zatory) odpowiedzialni za zarzqdzanie 
kryzysowe, Dyrektor Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego Starostwa oraz Kierownik Grupy 
Planowania Cywilnego Powiatowego Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego. 

• 26 stycznia od godz. 8.00 Burmistrz Miasta Pultusk zarzqdzeniem nr 384/2018 odwolal 
alarm przeciwpowodziowy dla miejscowoki Pultusk, Pawlowek, Szyg6wek i Grab6wiec. 
W zwi4zku z obni2eniem poziomu wody rzeki Narew do stanu 382 cm (18 cm poni2ej stanu 
alarmowego) o godz. 8:00 na wodowskazie w Pultusku. 

• 26 stycznia od godz. 14.40 Burmistrz Miasta Pultusk zarzqdzeniem nr 385/2018 odwolal 
pogotowie przeciwpowodziowe dla miejscowoki Pultusk, Pawlowek, Szygowek i Grabowiec. 
W zwiqzku z obni2eniem stanu wody rzeki Narew do 376 cm na godz. 14:40 (4 cm poni2ej 
stanu ostrzegawczego) oraz tendencjq spadkowq. 

• 26 stycznia od godz. 8:00, Starosta Pultuski zarzqdzeniem nr 7/2018 odwoluje alarm 
przeciwpowodziowy dla gmin: Obryte, Pultusk, Pokrzywnica, Zatory; w zwiqzku ze stalq 
poprawq sytuacji powodziowej oraz obni2eniem sic poziomu stanu wody na rzece Narew 
poni2ej stanu alarmowego na wodowskazie w Pultusku. 

• 26 stycznia od godz. 15:30, Starosta Pultuski zarzqdzeniem nr 8/2018 odwoluje pogotowie 
przeciwpowodziowe dla gmin: Obryte, Pultusk, Pokrzywnica, Zatory; w zwiqzku ze stalq 
poprawq sytuacji powodziowej i systematycznym zmniejszeniem sic stanu wody w rzece 
Narew oraz korzystnq prognozq pogody na najbli2szy okres. 

• 26 stycznia od godz. 15:30 W6jt Gminy Obryte zarzqdzeniem nr 5/2018 odwoluje pogotowie 
przeciwpowodziowe dla miejscowoki: Rowy, Sokolowo Wloscianskie, Gostkowo, Kalinowo 
i Zambski Kokielne. 

• 26 stycznia odwolane zostajq calodobowe dy2ury w Powiatowym Centrum Zarzqdzania 
Kryzysowego, w zwiqzku z stabilnq sytuacjq powodziowq na terenie powiatu. 

W okresie wystjpienia oraz przemieszczania sig zatorow §ryiowo-lodowych (powodujqcych 
gwaltowny przybor wod rzeki Narew) do najbardziej zagroionych rejomiw w powiecie 
pultuskim naleialy: 
• w gminie Pultusk: 
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miejscowoki Pultusk - ul. Pod Wroblem gdzie prowadzono dzialania ratownicze 
i Pawlowek, ponadto w miejscowokiach tych zarzqdzono natychmiastowq ewakuacjc 
ludno§ci, 
zagrolenie przerwania walow zapory bocznej Zbiornika Wodnego w Debem na wysokoki 
miejscowoki Grabowiec, gdzie prowadzone byly najwieksze dzialania ratownicze zwijzane 
z zabezpieczaniem powstalych uszkodzen i przesiqkow, 
zalana droga dojazdowa do miejscowoki Ponikwi, 
w miejscowoki Pultusk zalane zostaly, ul. Pod Wroblem, obiekty Domu Polonii, 
Przystan Pultuskiego WOPR i Obiekty Polskiego Zwiqzku Wedkarskiego przy ul. Solnej; 

• w gminie Obryte: Sokolowo Wlokianskie (przysiolek Zimna Woda) gdzie woda wystqpila 
z koryta rzeki i powodowala zagrozenie dla 12 posesji, w ktorych zamieszkuje ok. 40 os6b. 

W czasie akcji przeciwpowodziowej glOwnq uwage skupiono na: monitorowaniu urzqdzen 
przeciwpowodziowych chroniqcych tereny gmin Pultusk, Pokrzywnica i Zatory w zakresie 
calodobowej obserwacji oraz natychmiastowego zabezpieczenia przeciekow i uszkodzen 
obwalowania zapory bocznej Zbiornika Wodnego w Debem. 

Akcja powodziowa byla koordynowana przez Starostg Pultuskiego przy pomocy Powiatowego 
Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego we wspoldzialaniu z organami zarzqdzania kryzysowego gmin, 
silami zbrojnymi, powiatowymi sluZbami i straZami oraz Wodami Polskimi. Calodobowy przeplyw 
informacji na potrzeby kierowania akcjq powodziowq zapewnialo Powiatowe Centrum Zarzqdzania 
Kryzysowego, obslugiwane przez pracownikow Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego Starostwa 
we wspoldzialaniu z powiatowymi sluZbami i straZami oraz Wodami Polskimi. 

Zalqcznik nr 2 do oceny przedstawia stan wody na wodowskazach zlokalizowanych 
w powiecie pultuskim na rzece Narew w dniach 17-26 stycznia 2018 r. 

V. STAN PRZYGOTOWANIA DO AKCJI PRZECIWPOWODZIOWEJ 

Ochronc przeciwpowodziowq w skali powiatu sprawuje Starosta przy pomocy Powiatowego 
Zespolu Zarzqdzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum Zarzqdzania Kryzysowego. 

W systemie calodobowym (w godzinach pracy starostwa oraz po godzinach wg potrzeb) 
funkcjonuje Powiatowe Centrum Zarzqdzania Kryzysowego, ktore na bieZqco monitoruje 
sytuacje powodziowq oraz zapewnia przeplyw informacji na potrzeby bezpieczenstwa 
we wspoldzialaniu z PGW Wody Polskie, powiatowymi sluZbami i straZami oraz gminami. 
Calodobowy telefon kontaktowy do Powiatowego Centrum Zarzqdzania Kryzysowego jest podany 
do publicznej wiadomoki. Wydzial Zarzqdzania Kryzysowego Starostwa, na podstawie 
otrzymanych danych z gmin, sluZb, inspekcji i straZy, innych instytucji oraz administratorow 
urzqdzen przeciwpowodziowych, aktualizuje na bieZqco Plan operacyjny ochrony przed powodziq 
powiatu pultuskiego, stanowiqcy zalqcznik do planu zarzqdzania kryzysowego powiatu 
pultuskiego16. W planach tych okre§lono zakres odpowiedzialnoki poszczegolnych organow, sluZb, 
inspekcji i strazy w czasie zagrozenia powodziq. 

16  Za ochrone przeciwpowodziowq, w tym kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem 
skutkow zagroten na terenie administrowanym bezpogrednio odpowiadajq organy zarzqdzania kryzysowego gmin, 
wspierane przez podlegle im gminne zespoly i centra zarzqdzania kryzysowego (punkty kontaktowe), stanowiqce 
calodobowe sluZby dy2urne organow odpowiedzialne za przeplyw informacji na potrzeby bezpieczenstwa 
powodziowego. Powiat wykonuje zadania ponadgminne w przypadku, gdy zagrozenie przerasta moZliwoki reagujqcej 
gminy lub, gdy zagrozenie wystqpilo na terenie wiecej niz jednej gminy. Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami 
wszystkie zagroZone powodziowo gminy powolaly zespoly zarzqdzania kryzysowego, przygotowaly obsady 
do zapewnienia calodobowych dyZurOw oraz opracowaly i uzgodnily ze starostq plany ewakuacji (przyjecia) ludno§ci, 
zwierzqt i mienia II stopnia na wypadek wystqpienia masowego zagrozenia. Starosta Pultuski zatwierdzil gminne plany 
zarzqdzania kryzysowego. 
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W przypadku przekroczenia stamiw alarmowych i wystqpienia realnego zagroienia 
- akcjg przeciwpowodziowq planuje sig prowadzie w trzech etapach: 
Etap I — dotyczy dzialan zwiqzanych z monitorowaniem i obronq terenow bezpo§redniego zagrozenia 

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

miasto i gmine Pultusk, Pokrzywnica i Zatory. 
Etap III — dotyczy przygotowania i ewakuacji ludno§ci z terenow przewidywanego zatopienia 

powodziowego. 

Na potrzeby prowadzenia akcji przeciwpowodziowej do dyspozycji organ6w zarmdzania 
kryzysowego powiatu i gmin, przewiduje sig wydziehe nastgpujgce grodki i narzgdzia: 

Komenda Powiatowa Panstwowej Straiy Poiarnej: 
Funkcjonariusze Panstwowej Stray Po2amej, 3 pojazdy ratowniczo-ga§nicze, 1 16d2 §rubowa 
z silnikiem zaburtowym, 2 motopompy szlamowe, 2 motopompy plywajqce, 1 agregat 
prqdotworczych z zestawem o§wietleniowym, ponad 46 tys. workow, 1 samochod terenowy, 
1 samochod kwatermistrzowski, inny sprzet ratowniczy. 

Ochotnicze Stra2e Poiarne: 
Stra2acy ochotnicy z terenu powiatu pultuskiego, w tym w ramach KSR-G, pojazdy ratowniczo-
ga§nicze, 1 lod2 z silnikiem zaburtowym, pompy szlamowe, agregaty prqdotworcze, inny sprzet 
ratowniczy. 

Komenda Powiatowa Policji: 
Funkcjonariusze policji, 3 lodzie motorowe do patrolowania rzeki Narew, 1 samochOd terenowy 
i 2 typu furgon, 1 quad, inny sprzct. 

Organizacje pozarzjdowe: 
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. 

Shy Zbrojne: 
Starosta Pultuski zawarl nastepujqce porozumienia i uzgodnienia z jednostkami wojskowymi: 
• Notatka uzgodnien z dnia 8 maja 2017 r. zawarta pomiedzy Wojskowym Komendantem 

Uzupelnien w Wyszkowie reprezentujqcym Szefa Wojewodzkiego Sztabu Wojskowego 
w Warszawie a Starostq 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 przedsicwzieo szkoleniowych w tym zakresie. 

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

• Notatka z uzgodnien sporzqdzona w dniu 29 maja 2018 r. pomiedzy Dowodcq 
2 Mazowieckiego Pulku Saperow w Kazuniu Nowym a Starostq Pultuskim w sprawie 
wspolpracy z zakresu zarzqdzania kryzysowego na terenie powiatu pultuskiego. 

• Notatka uzgodnien z dnia 19 czerwca 2018 r. pomicdzy Starostwem Powiatowym w Pultusku 
a 2 Pulkiem Saperow dotyczqca zabezpieczenia dzialania Wojskowego Zgrupowania 
Zadaniowego 2 Pulku Saperow realizujqcego zadania wzmacniania walOw 
przeciwpowodziowych oraz ewakuacji ludno§ci i mienia z zagroZonego terenu na rzece Narew 
w powiecie pultuskim. 
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Lqcznie w dyspozycji organow zarzgdzania kryzysowego gmin i powiatu znajduje sig m.in.: 
14 autokarOw, 11 lodzi wioslowych, 3 lodzie motorowe, 9 koparek, 6 ciqgnikow z przyczepami, 
14 agregatow prqdotworczych, ok. 54480 szt. workow (razem ze workami KP PSP —
ok. 101 tys. szt.) do podwyZszania korony walow oraz uszczelniania przeciekow, ok. 3400 m2  
geowlokniny, 3 napelniacze do workow p.pow., 77 lopat, 5 pomp wysokoci§nieniovvych, 
13 motopomp, 34 szt. radiotelefonow UKF i inny sprzet ratowniczy17. (Dane to mogq ulec zmianie). 

W bezpogredniej dyspozycji Starosty, jako organu zarmdzania kryzysowego powiatu, 
znajduje sic: 
• w ramach systemu §wiadczen: 4 samochody cieZarowe, 2 autobusy, 1 samochod cUwigowy, 

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

• w ramach wyposaienia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, m.in.: 
34280 workow polipropylenowych, 2400 m2  geowlokniny, 2 przenogne zapory 
przeciwpowodziowe (kaZda po 25 m), 3 napelniacze do workow przeciwpowodziowych 
MONO 109, 50 16Zek turystycznych GK-84, 100 materacow, 2 agregaty prqdotworcze, 
2 zestawy o§wietleniowe, 11 namiotow typ NS 64, namiot operacyjny NP2 - 36 m2  z systemem 
o§wietleniowo-grzewczym, 1 16d2 ewakuacyjno-ratownicza LR z silnikiem zaburtowym, 
1 wojskowa 16d2 desantowa LD, 20 kamizelek ratunkowych (kapokow), 30 szt. lopat, 
4 koksowniki, 2 plandeki, 1 rolka folii o wym. 36 m2  x 12 m2, 7 przenognych radiotelefonow 
pracujqcych w radiowej sieci zarzqdzania Wojewody Mazowieckiego, inny sprzet 
kwatermistrzowski. 

W 2018 r. doposaiono powiatowy magazyn przeciwpowodziowy w nastgpujqcy sprzet: 
10 tys. work6w polipropylenowych, 1000 m2  (4 rolki) geowlokniny filtracyjnej, 4 koksowniki, 
4 latarki z zoom oraz 7 baterii do radiotelefonow przeno§nych MOTOROLA Radius GP 300. 

Obecny stan wyposaZenia magazynow przeciwpowodziowych w powiecie i gminach poprawil sic, 
ale w stopniu niewystarczajqcym do zapewnienia prawidlowego zabezpieczenia prowadzonych 
dzialan przeciwpowodziowych i wymaga cyklicznych nakladow finansowych ze strony organow 
powiatu i gmin, gdyZ zarzqdzanie kryzysowe, w tym ochrona przeciwpowodziowa, wyposa2enie 

i utrzymanie magazynow przeciwpowodziowych naleZy do podstawowych zadan wlasnych 
samorzqdow terytorialnych. 

VI. WNIO SKI 

Wynikajgce z analizy oraz oceny zagrozenia powodziowego powiatu pultuskiego: 
1. Aktualny stany wody na dzien 5 paklziernika 2018 r. na stacjach wodowskazowych rzeki 

Narew, zlokalizowanych w powiecie i obecna sytuacja hydrologiczna nie stwarzajq zagro2enia 

powodziowego na terenie powiatu pultuskiego. 
2. Powodzi w powiecie pultuskim nie da sic calkowicie zapobiec, ale mo2na 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 skuteczniejszq ochrone przeciwpowodziowq 
dla mieszkaticow powiatu. 

3. W zakresie przeciwdzialania zagroZeniom powodziowym w powiecie pultuskim - zasadne jest 
przez Wody Polskie przyspieszenie prac zwiqzanych z modernizacjq walow zapory bocznej 
jeziora Zegrzynskiego polo2onej w powiecie pultuskim: zapory Lacha-Prut, zapory bocznej 
Prut brzeg prawy, walow wstecznych lewobrzeZnego i prawobrzeZnego rzeki Prut, ktore 
obecnie stanowiq najslabszy element systemu ochrony przeciwpowodziowej powiatu. 

17  Opracowano na podstawie danych z gmin i powiatu. 
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4. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie Zarzqd Zlewni w Debem bedqcy administratorem rzeki Narew oraz zapory 
bocznej jeziora Zegrzyriskiego polozonej w powiecie pultuskim, zgodnie z art. 163 ustawy 
Prawo Wodne powinny zapewnie, w zakresie swojej wlakiwoki odpowiedniq ochrong 
ludnoki i mienia przed powodzi wywolan4 przez wody publiczne stanowiqce wlasno§e 
Skarbu Paristwa oraz poniek koszty prowadzonych dzialan przeciwpowodziowych przez 
samorzqdy i sluZby, a nie pozostawiae to tylko w gestii samorzqdow. 

5. Likwidacja tworzqcych i powstalych zatorOw gryZowo-lodovvych, w tym ich wysadzanie przez 
saper6w oraz zapewnienie udroznienia splywu wad na rzece Narew wykracza poza 
kompetencje i moZliwoki powiatu i gmin, zgodnie z art. 163 ustawy Prawo Wodne zadanie 
to powinno spoczywae w gestii administracji rzjdowej tj. administratora rzeki WOd Polskich 
oraz organu zarzqdzania kryzysowego szczebla wojewodzkiego, poniewaZ charakter dzialan 
i podjcta ocena mogq miee charakter ponad powiatowy. 

6. Wody Polskie powinny rozwaZye przygotowanie koncepcji projektu zapory gryZowej na rzece 
Narew, zapobiegajqcej tworzeniu sic zator6w §ryZowo-lodowych w miejscu niezagraZajqcym 
mieszkaricom powiatu pultuskiego. 

7. System wczesnego ostrzegania i alarmowania powiatu pultuskiego przyczyni sic do 
podniesienia poziomu bezpieczeristwa ludnoki, jako jeden z elementow przygotowan 
obronnych powiatu w ramach realizacji zadan obrony cywilnej oraz ustawowych zadari 
Powiatowego Centrum Zarzqdzania Kryzysowego. Ponadto system zapewni skuteczne 
alarmowanie ludnoki w zakresie natychmiastowego przekazania sygnalu dZwiekowego 
i komunikatow glosowych, informujqcych o zagrozeniu powodzi lub o sytuacji kryzysowej, 
ktore zaistnialy na skutek katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, dzialan terrorystycznych, 
zagrozenia wojennego lub wojny. 

8. W dalszym ciqgu istniej potrzeba doposazenia powiatowego magazynu przeciwpowodziowego 
w sprzet umoZliwiajqcy prowadzenie akacji ratowniczej, m.in. worki do uszczelniania 
przeciekow, geowlokninc, osuszacze do pomieszczen, pompy o duzej wydajnoki oraz inny 
sprzet kwatermistrzowski. 

9. Z analizy zagroZenia wiadomo, ze wickszok strategicznych instytucji publicznych w miekie 
Pultusk znajduje sic na terenie przewidywanego, pogredniego zatopienia powodziowego. 
Stqd tet zapewnienie skutecznej ochrony przeciwpowodziowej powinno bye traktowane 
priorytetowo przez sluZby oraz organy stanowiqce i wykonawcze powiatu oraz gmin. 

VII. ZAL4CZNIKI 

1. Mapa przedstavviajqca zmodernizowane waly oraz wymagajqce modernizacji na terenie 
powiatu pultuskiego. 

2. Stan wody na wodowskazach zlokalizowanych w powiecie pultuskim na rzece Narew w dniach 
17-26 stycznia 2018 r. 

3. Wspolne wystqpienie skierowane do Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodl4dowej 
oraz do wiadomoki do innych podmiotow zgodnie z rozdzielnikiem. 

4. OdpowiedZ Dyrektora Departamentu Ochrony przed Powodziq i Suszq Paristwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Krajowego Zarzqdu Gospodarki Wodnej, 
na wspolne wystqpienie, ktore zostalo przeslane do Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi 

rodlqdowej. 

Sprawc prowadzi: mgr Mariusz Koczara - Inspektor Wydzialu Zarzqdzania Kryzysowego Starostwa 
Powiatowego w Pultusku 

19 



ZALACZNIK NR 1 

MAPA PRZEDSTAWIAJ4CA ZMODERNIZOWANE WALY ORAZ WYMAGAJACE 
MODERNIZACJI NA TERENIE POWIATU PULTUSKIEGO 

Legenda: 

waly zmodernizowane 

waly wymagaj4ce modernizacji 

PRZEWODNICZt ,CY RADY 

rng,r VVIeslaw (.7', • 
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ZALACZNIK NR 2 

STAN WODY NA WODOWSKAZACH ZLOKALIZOWANYCH W POWIECIE 
PULTUSKIM NA RZECE NAREW W DNIACH 17-26 STYCZNIA 2018 R. 
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STAROSTWO POWIATOWE 
W PULTUSKU 

ul. Marii Sktodowskiej - Curie 11 
06-100 Pultusk 

teL 23 306 71 01 
-5- 

WZK.5541.4.2018 

ZA-44‘24//K MR 5 

Pultusk, dnia 16 sierpnia 2018 r. 

Pan 
Marek Grobarezyk 
Minister Gospodarki Morskiej 
i Zeglugi Srodlgdowej 

W trosce o bezpieczeristwo mieszkancOw powiatu pultuskiego, zwracamy sic 

do Pana Ministra z uprzejmq progbq o wsparcie naszych starari, ktorych celem jest 

rozwiqzanie problemOw zagrozenia powodziowego stwarzanego przez rzekc Narew 

w powiecie pultuskim. 

Powiat puttuski na1eZy do jednostek podzialu terytorialnego panstwa, w ktOrych 

istnieje duZy stopien zagroZenia powodziowego. Katastrofalne zatopienia na terenach 

obecnego powiatu pultuskiego mialy miejsce miccizy innymi w latach: 1714, 1877, 

1958, 1979. Rzeka Narew stwarza zagroZenie powodziowe dla ponad 6 tysiecy 

mieszkancOw 4 gmin powiatu pultuskiego, tj. Obryte, Pultusk, Pokrzywnica i Zatory. 

W ostatnich latach alarmy przeciwpowodziowe w powiecie pultuskim byly oglaszane 

w latach 2005, 2007, 2011, 2013 i 2018. 

Szczegolna sytuacja kryzysowa w powiecie pultuskim miala miejsce w 2011 

i 2018 roku, kiedy na rzece Narew utworzyly sic zatory §ryZowo-lodowe, powodujqce 

pietrzenie wod w korycie rzeki i podtapianie wsi w gminach Obryte, Zatory, 

Pokrzywnica oraz nisko poloZone tereny w miacie i gminie Pultusk. Mimo krytycznej 

sytuacji, dzieki podjytyrn dzialaniom przez sluZby powiatowe oraz organy zarzgdzania 

kryzysowego gmin i powiatu, udalo sic nie dopu§cie do przerwania najbardziej 

zagroZonych niewyremontowanych odcinkOw obwalowania oraz niedostatecznie 

zmodernizowanego wale Prut-Pultusk na odcinku 6+100 - 6+800 zapory bocznej 

Jeziora Zegrzyliskiego. Na tym odcinku podczas zatoru r3/2owo-lodowego wystqpily 

niebezpieczne przesiqki, spowodowane zjawiskiem sufozji i powane uszkodzenia 

obwalowania, chroniqcego przed powodziq m.in. tereny szpitala, osiedla Poplawy 

w miacie Pultusk i miejscowogO Grabowiec, gdzie l4cznie zamieszkuje ok. 3300 osob. 



Zasadne jest podkreglie, ze polo2ona na terenie powiatu pultuskiego zapora boczna 

zbiornika w Dcbem chroni nie tylko tereny miasta i gminy Pultusk, ale rownie2 

zagroZone powodziq rejony gmin Pokrzywnica i Zatory. Niewyremontowane odcinki 

zapory od ujgcia rzeki Prut w dol rzeki Narew sq posadowione na gruntach 

przepuszczalnych, a ich stan techniczny wyrnaga pilnej gruntowej modernizacji. 

Z obserwacji zap& bocznych zbiornika w Dcbem, prowadzonej podczas akcji 

powodziowej w powiecie pultuskirn w 2011 i 2018 roku wynika, ze stan techniczny tych 

zap& stwarza realne ryzyko ich przerwania w przypadku powtorzenia sic wysokich 

stanow wod spowodowanych zatorem grytowo-lodowyrn, skutkujqcym w efekcie 

katastrofalnyrn zatopieniem terenow zamieszkalych przez kilka tysiecy ludzi. Stopien 

wodny w Dgbern spowalnia splyw wod, a brak regularnego poglcbiania dna przez 

administratora rzeki Narew, utrudnia Zeglugc i sprzyja tworzeniu sic zator6w gry2owo-

lodowych, ktore eskalujq zagro2enie powodziowe dla zurbanizowanych terenow 

powiatu pultuskiego. 

W gwietle powy2szego niezbedne jest w powiecie pultuskim: 

— wykonanie pilnej ekspertyzy stanu technicz,nego zmodernizowanego walu zapory 

Prut-Pultusk na odcinku 6+100-6+800, gdzie w 2018 roku wystqpily przesiqki, 

powodujqce realne zagro2enie powodziowel; 

zmodemizowanie wykonanych w latach 50-60—tych ubieglego wieku 

administrowanych przez Panstvvowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarzqd Gospodarki Wodnej w Warszawie zap& bocznych zbiornika 

w Dcbem polo2onych na terenie powiatu pultuskiego: Lacha-Pultusk, Prut brzeg 

prawy oraz walow wstecznych prawobrzekiego i lewobrzeZnego rzeki Prut, ktorych 

stan techniczny nie zapewnia bezpieczelistwa powodziowego2; 

poglcbienie i cykliczne bagrowanie koryta rzeki Narew przeplywajqcej 

przez powiat pultuski, przede wszystkim w miejscach gdzie potworzyly sic wyspy 

i poziom wody jest niski oraz tworzq sic zatory gry2owo-lodowe, 

co mote spowodowaO w przyszloki coraz bardziej grone w skutkach powodzie 

i ich nastepstwa. 

1  Zob. Protokot z kontroli okresowej stanu technicznego obiektow Stopnia Wodnego Debe przeprowadzonej 
w dniach 23-24.04.2018 r. Pismo Pat stwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie znak WA.RPU.550.2.2018.BK 
z dnia 12.06.2018 r. 
2  Tamie. 



Subda 

aczotiN %fowl-then ift 	 
KNIRMIlacMiptebRidnik funkcji 
• Burmistrza Miasta Pultusk 

WOJT 
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int. Adam Darius/ Rachuba 
mgr 

Wojt Gminy Obryte ojt Gminy Pokrzywnica 	Wit Gmin Zatory 

alba 

Widzqc zwickszone ryzyko klcski powodziowej na szerokq skale, prosimy 

Pana Ministra o podjccie dzialati w podleglych Ministerstwu instytucjach, 

w celu pomocy wiadzom samormdowyrn w ochronie mieszkancow powiatu pultuskiego 

w miejscowogciach szczegolnie zagroZonych powodziq. 

Otrzymuj4:  
1. Pan Marek Grobarczyk — Minister Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej, 
2. A/a. 

Do wiadomoki:  
1. Pan Henryk Kowalczyk — Posel Ziemi Pultuskiej, 
2. Pan Przemyslaw Daca — Prezes Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, 
3. Pan Marek Kubiak — Dyrektor Rzadowego Centrum Bezpieczefistwa, 
4. Pan Zdzislaw Sipiera — Wojewoda Mazowiecki. 
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Starostwo Powiatowe w Futtusku 

Kancelaria 
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Warszawa, 14 wrzegnia 2018 r. 

Pan 

Jan Zalewski 

Starosta Powiatu Puttuskiego 

ul. Marii Sktodowskiej-Curie 11 

06-100 Puttusk 

Szanowny Panie Starosto, 

W nawiqzaniu do otrzymanej korespondencji przesytam poniiej wyjakienia w sprawach poruszonych 

w pigmie znak: WZK.5541.4.2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.: 

W obrqbie gmin Obryte, Puftusk, Pokrzywnica i Zatory ziokalizowane sq cztery zapory boczne Stopnia 

Wodnego Dgbe tj.: zapora boczna Prut-Puttusk, Prut Prawy, Prut Lewy i tacha —Prut. 

W dniach 23-24.04.2018 r. zgodnie z art.62 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane zostata 

przeprowadzona przez osobq uprawnionq kontrola okresowa, polegajqcq na sprawdzeniu stanu 

technicznego obiektow Stopnia Wodnego Dqbe. Kontroli poddano obiekty gtowne SW Dqbe na rz. Narwi 

w, km 21+600 tj. zapora ziemna czotowa, jaz oraz prog stabilizujqcy. Skontrolowano take stan 

techniczny zap& bocznych, pompowni zlokalizowanych wokOt jez. Zegrzyriskiego. 

Odpowiadajqc na pytania Pana Starosty wyjagniam: 

1. W b.r. przewidziano wykonanie zadania pod nazwq „Ekspertyza stanu technicznego zapory bocznej 

Prut — Puttusk na odcinku 6+000 — 7+000", zlecone do realizacji przez Zarzqd Zlewni w Dqbem. Termin 

przekazania materiatow przez Wykonawcq prac — 31.08.2018 r. zostat dotrzymany. Po zapoznaniu siq 

z wykonanq ekspertyzq, podjgte zostanq dalsze, ewentualne kroki majqce na celu zminimalizowanie 

zagrolenia powstatego na skutek zatoru gryiowo — lodowego. Ekspertyza potwierdzita poprawnok 

wykonanych robot remontowych zapory, jednakie nale2y wykona6 dodatkowy drena2 pryzmowy wzdtui 

rowu przywatowego. 

2. Prace modernizacyjne zarOwno zap& bocznych jak i innych urzqdzen towarzyszqcych wchodzqcych 

w sktad Stopnia Wodnego Dqbe (pompownie, system piQciu kornpleksow odwadniajqcych tereny 

potoione w depresji Jeziora Zegrzyriskiego) prowadzone sq sukcesywnie w zaleinoki od piinosci potrzeb 

oraz mo2liwoki finansowych administratora obiektu. 

W ostatnich latach zrealizowano szereg prac majqcych na celu poprawq bezpieczeristwa powodziowego 

regionu tj: 

- remont zapor bocznych Prut lewostronny, tacha — Kania, Kania — Popowo, Prut — Puttusk, 
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- udro2nienie ujgciowego odcinka rzek Bug oraz Rzqdza, 

- prace zwiqzane z naprawq agregatow pompowych oraz modernizacjq, urzqdzeri zainstalowanych na 

rurociqgach ttocznych w 14 pompowniach, 

- szereg robot wykonywanych na wszystkich 5 kompleksach odwadniajqcych — modernizacja oraz 

przywrocenie parametrow rowow. 

tqczna wartog6 wy2ej wymienionych robot zrealizowanych od 2014 r., wynosi ok. 40 min zt. 

Modernizacja pozostatych obwatowari (t.acha — Prut, Prut prawostronny) uzaleiniona jest od wielkoki 

grodkow jakimi dysponowa6 bqdzie PGW Wody Polskie na realizacjq tak szerokiego spektrum dziatari 

statutowych. Prace zaplanowane sq, do realizacji w kolejnych latach. 

3. Na terenie powiatu puttuskiego po przeprowadzeniu wizji terenowej wytypowane zostaty 2 miejsca 

zatorogenne ziokalizowane w km 56 (m. tubienica) oraz 62 (m. Puttusk) rzeki Narwi. 

Do chwili obecnej ziecono prace geodezyjne majqce na celu okrOenie kubatury robot. Nastqpnie po 

zabezpieczeniu grodkow finansowych na wykonanie prac bagrowniczych PGW WP niezwtocznie 

przystqpi do realizacji przedmiotowego zadania. 

Do wiadomogci: 
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