
ZAGROŻENIE POWODZIOWE 

 

Nasza gmina jest jedną z czterech gmin powiatu krakowskiego o największym zagrożeniu 

powodziowym. Południową granicę gminy stanowi rzeka Wisła. Obwałowania chroniące 

teren gminy przed powodzią mają długość 16 km od południowej strony Wisły oraz na 

długości 3 km od strony zachodniej - Potoku Kościelnickiego. W przypadku przerwania 

wałów rzeki Wisły lub Potoku Kościelnickiego powodzią zagrożona jest cała doliny Wisły na 

terenie gminy, co stanowi około 40% jej powierzchni.  

Właściwie cała długość obwałowań wymaga modernizacji i przywrócenia im funkcji budowli 

hydrotechnicznych, bo w chwili obecnej śmiało można powiedzieć, że są to nasypy ziemne 

nie spełniające standardów ochrony przeciwpowodziowej. Stan prawny wałów na całej 

długości musi być uregulowany. Działki muszą zostać wywłaszczone ze względu na to, że na 

dzisiaj 80% wałów to własność osób fizycznych, co jest przeszkodą przy realizacji prac 

budowlanych i modernizacyjnych. 

Na 75% długości wałów na terenie naszej gminy zostały zrealizowane drogi serwisowe, 

ułatwiające prowadzanie akcji przeciwpowodziowych, ale głownie służące właściwej 

konserwacji tych budowli. Na odcinkach, w których jest ich brak w/w czynności są 

utrudnione a czasami wręcz niemożliwe.  

Poza zagrożeniem powodzią ze strony rzeki Wisły i Potoku Kościelnickiego na obszarze 

gminy występują lokalne podtopienia wskutek wystąpienia z brzegów podstawowych cieków 

wodnych: Ropotek (Kikliowiec), Tropiszowski, Igołomski, Pobiednicki, Rudnik. To 

lewobrzeżne dopływy Wisły, które zostały połączone we wspólny system odwadniający, 

połączony kanałami, a następnie trzema pompowniami, woda przepompowywana jest do 

międzywala. 

 Ostatnia powódź 2010 r. pokazała potrzebę uzupełnienia istniejących pompowni o jeszcze 

jedną zlokalizowaną w miejscowości Odwiśle, przy naturalnym ujściu potoku 

Tropiszowskiego, a w pozostałych należałoby przeprowadzić prace polegające na 

podniesieniu szaf sterownych, aby w przypadku podniesienia wody pompownie mogły 

sprawnie funkcjonować należałoby  zabezpieczyć je  w niezależne źródło zasilania, aby w 

przypadku braku dostawy energii elektrycznej woda mogła być pompowana.                               

Opisane potoki melioracji podstawowych i kanały (będące w zarządzie Małopolskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych), które doprowadzają do przepompowni wody 

opadowe, powinny być każdego roku konserwowane, czyli udrażniane przez ich wykaszanie i 

odmulanie. Intensywna produkcja warzyw prowadzona na terenie gminy przyczynia się  do 

dużej żyzności spływającej wody z pól do rowów co stanowi znakomite podłoże do wzrostu 

traw turzyc itp. Poza powyższym potok Ropotek (Kiklowiec) wymaga przeprowadzenia 

regulacji jego koryta. Ciek ten płynie w sposób nieuregulowany, meandrując wśród drzew, co 

w przypadku prowadzenie przez niego wód powodziowych często kończy się zatorami, a co 

się z tym wiąże podtopieniami posesji i gruntów rolnych. Potok  zostałby ujarzmiony poprzez 



wybudowanie planowanego i zapisanego w Programie Małej Retencji dla Województwa 

Małopolskiego zbiornika Szarbia. Zbiornik taki mógłby przechwytywać falę powodziową 

przyczyniając się do jej obniżenia, a w okresach suszy podwyższałby stany wody na cieku. 

Na potokach na terenie gminy istnieje wiele mostów i przepustów wiele z nich należy 

przebudować, a najpilniejszym zadaniem do realizacji jest  przepust na kanale nr 2, gdzie 

powyżej niego zlokalizowane są przepusty ramowe a on będąc ostatnim przed ujściem ma 

konstrukcję podwójnego okulara powodującego podpiętrzanie się wody i podtapianie 

okolicznych użytków rolnych i gospodarstw.  

Zachodnią granice gminy stanowi Potok Kościelnicki, który bezpośrednio nie stanowi 

zagrożenia powodziowego, gdyż posiada wały cofkowe na dzień dzisiejszy wyremontowane? 

Jednakże podczas powodzi w 2010 r. została zerwana kładka rowerowo-piesza nad tym 

ciekiem pozwalająca mieszkańcom gminy na szybką komunikację z miastem Kraków oraz 

miastem Niepołomice.  

Gmina posiada magazyn przeciwpowodziowy zaopatrzony w worki na piasek, na terenie 

gminy istnieje również magazyn Obrony cywilnej, z którego można pobrać sprzęt 

przeciwpowodziowy czy też kurtki przeciwdeszczowe, gumowce, łopaty. Poza tym gmina na 

bieżąco  może pobierać w razie zagrożenia powodziowego sprzęt z wojewódzkiego magazynu 

przeciwpowodziowego, w magazynie znajduje się sprzęt i materiały wykorzystywane w 

czasie powodzi, tj. agregaty pompowe, agregaty prądotwórcze, osuszacze, łodzie i worki na 

piasek.  

Jednostki OSP z terenu Gminy są dobrze zabezpieczone w sprzęt p.powodziowy.  

Na stanie działających na terenie gminy 9 jednostek OSP znajduje się 27 motopomp ( w tym 

szlamowe i pływające) 

- 7 agregatów prądotwórczych,  

W razie potrzeby w działaniach przeciwpowodziowych gmina może liczyć na pomoc 

Państwowej Straży Pożarnej, sąsiednich OSP, na podstawie uzasadnionego wniosku do 

Wojewody Małopolskiego istnieje również możliwość użycia wojska. 

Gmina podpisała z prywatnymi firmami porozumienia na użyczenie sprzętu podczas 

zagrożenia powodziowego. Porozumienia te stanowią podstawę do uruchomienia „zlecenia-

zamówienia” przekazywanego do firmy w zależności od kształtującego się zagro żenia 

powodziowego drogą telefoniczną lub w inny sposób.  

Stan ostrzegawczy jest to umowny stan wody informujący o możliwości wystąpienia 

zagrożenia powodziowego w przypadku dalszego wzrostu stanu wody. Najczęściej jako stan 

ostrzegawczy przyjmuje się stan o 10 cm niższy od stanu wody brzegowej, który oznacza 

takie napełnienie koryta, przy którym woda jeszcze nie występuje z brzegów, ale dalszy, 

nawet niewielki jej przybór grozi wylewem. Meldunki o przekroczeniu stanu ostrzegawczego 

są podstawą do ogłoszenia  pogotowia przeciwpowodziowego. Pogotowie 

przeciwpowodziowe ogłasza Wójt Gminy zarządzeniem.  



Działania służb: OSP patrolują  na bieżąco wały wiślane, sprawdzany jest  stan wody w  

potoków, intensyfikuje się akcja informacyjna dla mieszkańców o zagrożeniu powodziowym. 

STAN ALARMOWY leży zwykle w pobliżu wody brzegowej. Przekroczenie tego stanu 

wskazuje na zagrożenie zalaniem przybrzeżnych terenów, w przypadku dalszego przyboru 

wody. Osiągnięcie lub niewielkie przekroczenie, zwykle nie pociąga za sobą większych 

konsekwencji i strat ekonomicznych. Pozwala natomiast na podjęcie działań 

zabezpieczających i jest sygnałem do wzmożonego czuwania oraz ochrony ludności i mienia 

znajdujących się na terenach zalewowych. Stan alarmowy jest sygnałem do ogłoszenia alarmu 

powodziowego. 

Działania służb: Jednostki OSP na bieżąco prowadzą patrole na wałach wiślanych i potokach, 

uruchomiony jest całodobowy dyżur na wypadek sytuacji kryzysowej w Urzędzie Gminy.  

 Każdorazowo o uruchomieniu stanu pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego Wójt 

zawiadamia  wyższy szczebel systemu zarządzania kryzysowego, czyli w przypadku naszej 

gminy Starostę Powiatu Krakowskiego (Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego).  

Podczas zagrożenia powodziowego może zaistnieć konieczność ewakuacji mieszkańców   z 

terenów zagrożonych, gmina posiada Plan Ewakuacji Ludności w razie zagrożenia 

powodziowego. Do ewakuacji doraźnej z terenów zagrożonych powodzią wytypowanych jest 

ok 1.200 osób z terenu całej gminy. Na terenie gminy wytypowano następujące obiekty do 

doraźnego zakwaterowania ewakuowanych mieszkańców:  

- Gminne Centrum Edukacji w Igołomi (do zakwaterowania ludności ewakuowanej z sołectw: 

Igołomia, Koźlica, Odwiśle) 

- Remiza OSP w Igołomi (do zakwaterowania ludności z sołectw: Pobiednik Mały, Odwiśle)  

- świetlica wiejska w Odwiślu (do zakwaterowania ludności ewakuowanej z sołectwa 

Odwiśle) 

-remiza OSP w Złotnikach (do zakwaterowania ludności ewakuowanej z sołectwa 

Wawrzeńczyce, Stręgoborzyce, Złotniki) 

- Gminne Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach (do zakwaterowania ludności ewakuowanej 

z sołectw: Wawrzeńczyce, Stręgoborzyce, Dobranowice, Żydów)  

- remiza OSP w Dobranowicach (do zakwaterowania ludności ewakuowanej z sołectwa 

Dobranowice) 

Zasady ogólne ewakuacji ludności: 

Decyzję  o przeprowadzeniu ewakuacji  podejmuje Szef Obrony Cywilnej Gminy czyli Wójt.  

 Ewakuację ludności realizuje się po otrzymaniu decyzji o jej przeprowadzeniu.  



Powiadomienie ludności powinno nastąpić w formie komunikatu przekazanego przez radio, 

telewizję, obwieszczenie, ulotki itp. Po powiadomieniu, ludność podlegająca tej akcji, 

powinna natychmiast przygotować się do wyjazdu lub wymarszu do miejsc rozmieszczenia.  

Ewakuacji podlegają wszyscy, którzy znajdują się w rejonie zagrożenia. Pierwszeństwo 

ewakuacji powinno objąć m.in. matki i dzieci, kobiety ciężarne, osoby niepełnosprawne, 

osoby przebywające w zakładach opiekuńczych, domach dziecka, szpitalach dla przewlekle i 

nieuleczalnie chorych, podopiecznych opieki społecznej itp. Znajomość takich danych 

pozwoli na odpowiednie zaplanowanie środków transportu i przygotowanie miejsc pobytu.  

Do obowiązku Wójta należy zabezpieczenie warunków niezbędnych do przetrwania 

ewakuowanej i poszkodowanej ludności oraz ewakuowanych zwierząt (przepisy dotyczące 

ewakuacji reguluje Instrukcja w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na 

wypadek masowego zagrożenia, opracowana przez Komendanta Głównego PSP, Warszawa 

październik 2008). 

 

PRZYGOTOWANIE DO POWODZI 

W przypadku zamieszkiwania w nisko położonym rejonie lub w pobliżu strumienia, należy 

zwracać uwagę na poziom wody w czasie intensywnych opadów:  

– miej włączone radio na częstotliwości lokalnej stacji, w celu wysłuchania komunikatów o 

zagrożeniu i sposobach postępowania,  

– przenieś miejsca sypialne i wartościowe rzeczy na górne kondygnacje bud ynku,  

– przygotuj w bezpiecznym miejscu lekarstwa, dowody tożsamości (również akty urodzenia), 

kosztowności, pieniądze i papiery wartościowe, dokumenty dotyczące domu i posiadanych 

gruntów, dokumentację działalności gospodarczej i polisy ubezpieczeniowe,  

– jeśli możesz, odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce np. do znajomych czy 

rodziny, 

– upewnij się, że wszyscy członkowie rodziny, zwłaszcza dzieci, wiedzą co robić w razie 

powodzi, ustal sposoby kontaktowania się, drogi ewakuacji, jeśli posiadasz Rodzinny Plan 

Powodziowy – przypomnij wszystkim członkom rodziny jego zapisy,  

– naucz najbliższych członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu i wody,  

– zgromadź w domu niezbędną ilość żywności o długotrwałej ważności do spożycia, wodę i 

przygotuj odpowiednią odzież, latarki, koce i środki higieniczne,  

– dbaj o to, by twój telefon komórkowy cały czas był w pełni naładowany,  

– jeśli masz sprzęt pływający - utrzymuj go w sprawności (pontony, łodzie itp.) i używaj go 

wyłącznie podczas  zagrożenia życia,  



– pojazdy z terenu posesji przemieść w niezagrożone powodzią miejsca,  

– zabezpiecz budynek, 

– przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi, przygotuj 

worki z piaskiem,  

– paszę dla zwierząt przenieś w niezagrożone zalaniem miejsce,  

– przygotuj zwierzęta hodowlane do ewakuacji, porozmawiaj z sąsiadami o wzajemnej 

pomocy przy załadunku zwierząt gospodarskich do ewakuacji,  

– rozważ ewakuację zwierząt zaraz po ogłoszeniu alarmu powodziowego. Jest ona zawsze 

dużo trudniejsza niż ludzi i zajmuje dużo czasu. Sprzęt pływający będący w dyspozycji straży 

pożarnej czy wojska bardzo często nie nadaje się do ewakuacji dużych zwierząt,  

– pojazdy i maszyny rolnicze z terenu posesji przemieść w niezagrożone powodzią miejsca,  

– zabezpiecz substancje niebezpieczne takie jak pestycydy, środki owadobójcze, farby, 

lakiery, rozpuszczalniki i inne środki chemiczne,  

– zabezpiecz zbiorniki z olejem, paliwem i środkami chemicznymi,  

Pozostawanie na zalanym terenie to ogromne ryzyko. Oprócz bezpośredniego zagrożenia 

utonięciem, musisz liczyć się z narażeniem na choroby zakaźne, brakiem prądu, wody i 

kanalizacji. W razie konieczności możesz nie otrzymać pomocy medycznej na czas.  

Decydując się na pozostanie na terenie zagrożonym, nie kieruj się potrzebą ochrony dobytku. 

Teren zostanie zabezpieczony przez właściwe służby. Opuszczając dom zabierz ze sobą 

przygotowane lekarstwa, dokumenty i inne wartościowe rzeczy. Upewnij się, że instalacje 

elektryczne i gazowe są wyłączone.  

W TRAKCIE POWODZI 

Podczas powodzi zastosuj się do poleceń prowadzących akcję ratunkową. Nie chodź po 

obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu 

centymetrów może przewrócić dorosłego człowieka. Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, 

wybierz miejsce bez silnego nurtu.  

Pozostawanie w samochodzie podczas wezbrania nie jest bezpieczne. Większość 

samochodów może zostać poniesiona przez wodę. Jeśli zbliżasz się do zatopionej drogi, 

zawróć i jedź inną. Jeśli samochód stanie, natychmiast z niego wysiądź i idź na tereny wyżej 

położone. 

– wyłącz instalację elektryczną i gazową oraz zabezpiecz  szambo,  

– w razie zagrożenia życia lub zdrowia dzwoń na numer alarmowy 112,  

– w przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieść się na wyżej położone tereny,  



– jeśli posiadasz telefon komórkowy, miej go zawsze przy sobie i zadbaj, aby bateria była 

naładowana,  

– włącz radioodbiornik zasilany bateriami na częstotliwość lokalnej stacji radiowej, aby 

uzyskać najnowsze informacje o sytuacji i sposobach postępowania, 

– przygotuj się do ewentualnej ewakuacji pamiętając o tym, że osoby dorosłe powinny mieć 

przy sobie nie więcej niż 50 kg bagażu,  

– miej przy sobie apteczkę pierwszej pomocy i niezbędne, używane przez domowników leki, 

niezbędny zapas jedzenia i wody pitnej, ciepłe ubrania, śpiwory i koce (zgromadzone w 

górnych partiach domu lub mieszkania),  

– nie używaj wody ze studni ani wody gruntowej, ponieważ może być ona skażona.  

W przypadku nakazu opuszczenia domu, zrób to natychmiast. Przed opuszczeniem do mu, 

dzieciom znajdującym się pod Twoją opieką przypnij do ubrań karteczkę z ich imieniem i 

nazwiskiem oraz kontaktem do ich opiekunów.  

Pamiętaj, aby zabrać ze sobą przygotowane wcześniej rzeczy (niezbędne leki używane przez 

domowników, ważne dokumenty, kosztowności, pieniądze, telefon komórkowy itp.), przy 

czym bagaż nie może przekraczać 50 kg. Zarejestruj się w punkcie ewidencyjnym - w ten 

sposób łatwiej odnajdzie cię rodzina.  


