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WZÓR ZARZĄDZENIA 
W SPRAWIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

ZARZĄDZENIE Nr ............................................ 
STAROSTY.......................................................
z dnia .......................................... 2014 r.
 
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego
 
Na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013r. 
poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1166) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1
 
W związku z intensywnymi opadami deszczu, topnieniem śniegu i wzrostem stanu wód w rzece ........................
wprowadzam pogotowie przeciwpowodziowe od godz. 10°° dnia ..................................... na terenie gmin: 

1. .....................................................................................................................
2. .....................................................................................................................
3. .....................................................................................................................
4. .....................................................................................................................
 
 

§ 2

W związku z wprowadzeniem pogotowia przeciwpowodziowego polecam w gminach: 

1) podać informację mieszkańcom o ogłoszeniu pogotowia przeciwpowodziowego,
2) sprawdzić i uaktualnić dokumentację ochrony przed powodzią, 
3) kontrolować poziom wody na rzece ....................................... oraz stany wałów przeciwpowodziowych, 
4) monitorować sytuację na zagrożonych terenach, 
5) utrzymywać siły i środki w gotowości do użycia, 
6) wprowadzić całodobowe dyżury w Gminnych Zespołach Zarządzania Kryzysowego.
 

§ 3
 
Informacje o podjętych działaniach i rozwoju sytuacji powodziowej na terenie zagrożonych gmin przekazywać 
do Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w .................................................................................
 

§ 4
 
Wprowadzam całodobowe dyżury członków Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w .......................
od godz. 10°° dnia .................................................. w składzie określonym przez Szefa Zespołu.
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§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Szefowi Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w .....................

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu ogłoszeniu. 
 
  

Starosta Powiatu ........................................................

Przepisy ustawowe:

Zgodnie z art. 34 ust. 1a ustawy o samorządzie powiatowym starosta opracowuje plan operacyjny ochrony 
przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy. Stosownie natomiast do 
art. 17 ust. 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego 
na obszarze powiatu jest starosta jako przewodniczący zarządu powiatu.
Do zadań starosty w sprawach zarządzania kryzysowego należy m.in. kierowanie monitorowaniem, pla-
nowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie powiatu (art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy  
o zarządzaniu kryzysowym). Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy powiatowego 
zespołu zarządzania kryzysowego powołanego przez starostę, który określa jego skład, organizację, siedzibę 
oraz tryb pracy. Zespół powiatowy wykonuje na obszarze powiatu zadania przewidziane dla zespołu wojewódz-
kiego. W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane spośród:

1) osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednost-
kach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży 
powiatowych;

2) przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych.

W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby zaproszone przez starostę.
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