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Panie i Panowie 
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast:
- m. st. Warszawy,
- Radomia,
- Ostrołęki,
- Siedlec, 
- Płocka

Zgodnie z najnowszymi prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
w ciągu najbliższych dni, w południowej części Polski wystąpią wyjątkowo intensywne opady 
deszczu, które w sumie mogą osiągnąć nawet 80 mm w ciągu doby, czyli więcej niż wynosi średnia 
wieloletnia suma opadów dla miesiąca maja. W województwie mazowieckim prognozowany opad 
wyniesie do 40 mm w ciągu doby. Spodziewane opady nie powinny wprawdzie spowodować 
zagrożenia na głównych rzekach naszego województwa (tj. na Wiśle, Narwi i Bugu), ale mogą 
wywołać liczne lokalne podtopienia oraz przepełnienie wodą zagłębień bezodpływowych, 
melioracji szczegółowej i podstawowej oraz lokalnych rzek. 

W związku z charakterem i skalą spodziewanego zagrożenia oraz zadaniami powiatu 
i gminy, rekomenduję starostom i prezydentom miast na prawach powiatu oraz podległym 
im centrom zarządzania kryzysowego następujące działania:

1. W porozumieniu z gminnymi służbami komunalnymi wykonać przeglądy kanalizacji 
burzowej i udrożnić przewężenia w lokalnych ciekach wodnych.

2. We współpracy z zarządcami dróg wykonać przegląd drożności rowów i przepustów. 
W razie konieczności ustanowić objazdy na drogach.

3. Wykonać przegląd oczyszczalni ścieków oraz wysypisk śmieci w zakresie zagrożenia 
nadmiarem wód powierzchniowych.

4. Sprawdzić dostępność sił i środków w powiatowych magazynach przeciwpowodziowych 
typu: worki, piach itp. 

WICEWOJEWODA MAZOWIECKI



Jednocześnie proszę Państwa o przekazanie meldunku o sytuacji bieżącej do WCZK 
w zakresie realizacji ww. zadań oraz wystąpieniu ewentualnych podtopień lub niebezpiecznym 
wezbraniu wód w lokalnych ciekach. Powyższe informacje proszę przesyłać na adres e-mail: 
wczk@mazowieckie.pl, do godziny 9.00 przez okres najbliższych 14 dni.
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