
 

ZARZĄDZENIE NR  21/2018 

WÓJTA GMINY SOMIANKA 

z dnia 14 marca 2018r. 

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 
 

 Na podstawie art.. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

/Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./, art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 

Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 z późn. zm.), § 3 Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa 

Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin / Dz. 

U. z 2002 r. poz. 850/, zarządzenia Nr 23/2018 Starosty Powiatu Wyszkowskiego z dnia 

13 marca 2018r.,  

 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

W związku z wzrostem stanu wód w rzece Bug wprowadzam stan pogotowia 

przeciwpowodziowego dla sołectw: Jasieniec, Barcice, Jackowo Dolne, Janki , Popowo 

Kościelne, Popowo Parcele  od godz. 815 dnia 14.03.2018r.  

§ 2 

Na obszarze sołectw na których ogłoszono stan pogotowia przeciwpowodziowego 

należy: 

 Prowadzić monitoring stanu wody 

 Poinformować ludność o zagrożeniu, sposobach zabezpieczenia dobytku oraz 

sposobach ewakuacji. 

§3 

 Na obszarze gminy należy: 

 Przystąpić do realizacji zadań ujętych w dokumentacji przeciwpowodziowej 

 Utrzymać siły i środki w gotowości do użycia 

 Przygotować ludność i inwentarz do ewentualnej ewakuacji 

§4 

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy oraz Inspektorowi  

ds. obronnych, oc, zarzadzania kryzysowego. 

§ 5 

Informacje o podjętych działaniach oraz sytuacji na terenie Gminy przekazywać do 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Starosty dwa razy na dobę z sytuacji 

na godz. 7.00 do godz. 8.00 oraz z sytuacji na godzinę 19.00 do godz. 20.00. 

W razie zagrożenia życia i wynikłych katastrof informację należy przekazywać 

natychmiast do CZK Starosty, a w razie braku łączności do: 

KP Policji: 997 (0-29) 743-62-10 , (0-29) 743-62-00  

Szpitala:999 (0-29) 743-76-48,  

KP PSP: 998 , (0-29)742-54-21, 

§ 6 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega niezwłocznemu 

ogłoszeniu. 
 

  

                                                                                Wójt Gminy Somianka 

                                                                                  /-/ Andrzej Żołyński 


