
ZARZĄDZENIE NR 12/2021 
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego 

Na podstawie art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2020 poz. 920 z późn. zm.), art. 163 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 624 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. 
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. W związku z zaistniałą sytuacja meteorologiczną i hydrologiczną ogłaszam pogotowie 
przeciwpowodziowe dla Powiatu Nowosądeckiego. 

§ 2. Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje od dnia 30.08.2021 r. od godz. 13:00 do odwołania. 
§ 3. Zobowiązuje się Burmistrzów Miast, Miast i Gmin, Wójtów Gmin, o których w § 1, do podjęcia 

niezbędnych czynności organizacyjnych dotyczących działań przeciwpowodziowych, a w szczególności 
do: 
1) ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego dla zagrożonych miejscowości; 
2) wprowadzenia całodobowych dyżurów w urzędach miast i gmin, o których mowa w § 1; 
3) utrzymania sprzętu i wyposażenia magazynów przeciwpowodziowych w bezpośredniej gotowości do 

użycia; 
4) monitorowania zagrożonych terenów oraz poziomów wód w rzekach; 
5) zapewnienia gotowości sił i środków przeciwpowodziowych do niezwłocznego użycia; 
6) uruchomienia przeciwpowodziowej akcji ratowniczej w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia 

lub zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze miast i gmin o których mowa w § 1. 
7) podjęcia innych działań wynikających z gminnych planów operacyjnych ochrony przed powodzią; 
8) informowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego o podjętych działaniach i rozwoju 

sytuacji. 
§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierzam Burmistrzom i Wójtom miast i gmin określonych w § 1. 
§ 5.  Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi Powiatowego Centrum 

Zarządzania Kryzysowego. 
§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

Starosta Nowosądecki 
 
 

Marek Kwiatkowski 
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