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I. Wstęp 

 

Powódź jest jednym z najczęściej występujących naturalnych zagrożeń. Spowodowana 

może być intensywnymi opadami deszczu, gwałtownymi topnieniami śniegu i zlodzeniem rzek, 

silnym wiatrem na wybrzeżu od morza w kierunku lądu lub awarią budowli 

przeciwpowodziowych. Według danych z Wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego  

w kraju zagrożone są tereny i infrastruktura  na obszarze 1039 gmin, w tym m.in. ponad  

875 tyś. ha użytków rolnych, 86,5 tys. budynków mieszkalnych, 2,6 tys. budynków użyteczności 

publicznej, ok. 2 tys. mostów i ponad 280 oczyszczalni ścieków. Powodzie  

w Polsce powodują dotkliwe szkody. Największe dochodzą do 1% PKP. W ostatnim okresie 

wystąpiły w latach 1997, 2001, 2010. 

Nie istnieje skuteczna metoda uniknięcia powodzi, ale można ograniczyć ryzyko jej wystąpienia. 

Podejmowanie działań mających na celu zmniejszanie strat powodziowych należy  przede 

wszystkim do kompetencji organów administracji państwowej.    

 

II. Definicja i rodzaje powodzi 

 

Powodzią nazywamy czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach 

nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach 

wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, 

środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej. 

Wyróżniamy kilka rodzajów powodzi ze względu na przyczynę ich powstania: 

 powodzie opadowe- przyczyną są silne opady nawalne, czyli o dużym natężeniu  

lub rozlewne występujące na dużym obszarze. Jednym z groźniejszych, coraz częściej 

występujących w Polsce rodzajów powodzi opadowej, jest tak zwana powódź (Flash 

Flood), określana jako nagła powódź lokalna. Powoduje szybkie zalanie lub podtopienie 

terenu w wyniku wystąpienia intensywnego, krótkotrwałego opadu deszczu, najczęściej 

burzowego; 

 powodzie roztopowe - przyczyną jest gwałtowne topnienie śniegu; 

 powodzie sztormowe - przyczyną są silne wiatry (północno –zachodnie) powodujące 

wezbrania sztormowe wód morskich, wlewających się do wód śródlądowych  

i utrudniających odpływ wody z rzek. 

 powodzie zatorowe-  przyczyną jest powstanie zatorów śryżowych powodujących 

częściowe lub całkowicie zmniejszenie przepustowości koryta rzeki. 

 powodzie wywołane awariami budowli hydrotechnicznych lub niewłaściwym 

gospodarowaniem woda na zbiornikach wodnych. 



Najczęściej występującymi powodziami są powodzie opadowe. Jako najbardziej zagrożone 

jej wystąpieniem są tereny województw południowych: podkarpackie, śląskie, opolskie  

i dolnośląskie.  

W Polsce do obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zakwalifikowano 839 

rzek o łącznej długości 27 161 km. Zgodnie z ustawą Prawo wodne dla tych obszarów 

sporządzone zostaną mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Badania 

przeprowadzone w wielu miejscach w Polsce przez IMGW pokazują, że ludzie nie wiedzą,  

jak przygotować dom by  straty powodziowe były jak najmniejsze. W dodatku większość z nich 

nie wierzy, że można zrobić samemu dla ochrony dobytku i własnego życia. W wielu krajach 

propagowanie aktywności w tym zakresie jest elementem strategii ograniczania strat 

powodziowych.   

 

III.   Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w gminie  

     

W celach typowo zapobiegawczych przed podtopieniami lokalnymi Gmina Krapkowice 

corocznie zapewnia nakłady środków finansowych i zleca konserwację rowów melioracyjnych w 

celu utrzymania drożności ich koryt i swobodnego przepływu wód, aby w każdym momencie 

mogły przyjąć i odprowadzić nadmiarowe wody. W  budżecie gminy na  konserwacje rowów  

w 2015 r. przeznaczono kwotę 50.000 zł, w 2016 r. także zostały zaplanowane środki  

na powyższą konserwację w kwocie 80 000 zł. 

Na terenie gminy Krapkowice znajduje się ok. 12.740 km rowów melioracyjnych. 

Melioracje wodne, zgodnie z definicją zawartą w art. 70 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne (Dz. U. Nr z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) polegają na regulacji stosunków wodnych 

w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz  

ochrony użytków rolnych przed powodziami. Rowy melioracyjne zalicza się zgodnie z art. 73 

ust. 1 pkt 1 do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, których utrzymanie należy  

do właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia objęte są działalnością spółki wodnej, to do tej spółki. 

Do utrzymania rowów melioracyjnych szczegółowych na terenie Gminy Krapkowice 

zobowiązani są: 

 Gmina Krapkowice – dla rowów, które stanowią osobne wydzielone geodezyjnie działki, 

których właścicielem jest Gmina Krapkowice; 

 Spółka Wodna w Krapkowicach – pozostałe rowy, dla których właścicielem nie jest 

Gmina Krapkowice ani inna instytucja zobowiązana do ich utrzymania.  

 

Na terenie gminy Krapkowice znajdują się również rowy melioracyjne podstawowe, których 

utrzymanie należy do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział 

w Krapkowicach, są to: potoki i rowy ( Swornica, Stradunia, Grabczok, Młynówka).  



W 2015 r. Spółka Wodna w Krapkowicach ze składek członkowskich za 2015 r. 

przeprowadziła konserwację 1.525 mb. rowów na kwotę 19.000 zł: 

 

Lp Lokalizacja i oznaczenie rowu. Długość [mb] 

1 Rów  Ściborowice – koszenie i odmulenie 1 050 mb 

2 Rów Rogów Op. -Gwoździce  – wymiana rur ,  

koszty 2.240,22 zł. 

475 mb 

 

 

 

IV.  Roboty konserwacyjne urządzeń melioracji podstawowych  

na terenie gminy Krapkowice w 2015 roku 

 

 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział w Krapkowicach 

przeprowadził w 2015 roku wiosenny przegląd wałów i urządzeń p/pow. określając konieczny 

zakres robót konserwacyjnych.  

Roboty konserwacyjne urządzeń zabezpieczenia p/pow. rozpoczęto w miesiącu 

czerwcu, a zakończono w miesiącu październiku /wał Otmęt/ – wykonano wykoszenie 

wszystkich wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy oraz konserwację wszystkich 

przepustów wałowych na terenie gminy Krapkowice w miejscowościach: Żużela, Żywocice, 

Krapkowice, Gwoździce, Rogów Opolski, Dąbrówka Górna. 

Dokonano również przeglądów rzek i w miarę posiadanych środków przeprowadzono 

konserwację odcinków cieków, rozbiórki wybudowanych przez bobry tam w miejscowościach: 

Rogów Opolski i Żywocice, jak również wycinki zagrażających bezpieczeństwu drzew zgodnie z 

otrzymywanymi decyzjami RDOŚ w Opolu i UMiG w Krapkowicach.   

Generalnie panująca susza i brak wody w ciekach spowodował, że nie była wymagana 

konserwacja gruntowna wszystkich rzek jak w latach poprzednich, a niejednokrotnie 

zatrzymywana przez roślinność woda w korytach rzek oddziaływała korzystnie na przyległe 

grunty rolne.    

 

V. Zestawienie sił i środków 

 

W celu umożliwienia sprawnej koordynacji działań służb ratowniczych na terenie miasta  

i gminy zrealizowano następujące przedsięwzięcia: doposażono w niezbędny sprzęt magazyn 

przeciwpowodziowy, dokupiono dla jednostek OSP  sprzęt pływający. Obowiązek utrzymania 



gminnych magazynów przeciwpowodziowych został nałożony na gminy, jako zadanie własne, 

ustawą z dnia 18 kwietnia 2002roku ostanie klęski żywiołowej (Dz.U.nr 62 poz.558 art. 29  

pkt. 1). 

Dotychczas został zakupiony na stan magazynu sprzęt w następującej ilości:  

1) buty gumowe  - 10 par 

2) folia hydroizolacyjna – 800 m2 

3) łopaty - 20 szt. 

4) szpadle  - 20 szt. 

5) geowłóknina  - 1 000 m2 

6) sztychówka 10 szt.  

7) worki przeciwpowodziowe - 20 000 szt. 

8) płaszcze p. deszczowe - 100 szt. 

9) plandeki – 11 szt. 

 

VI. Sytuacja w gminie Krapkowice 

 

            Ochrona miasta Krapkowice stanowi na dzień dzisiejszy „słabe” miejsce ochrony 

przeciwpowodziowej województwa opolskiego. Modernizacja systemu ochrony od powodzi 

Krapkowic i wykonanie kanału ulgi umożliwi przeprowadzenie wód powodziowych  

bez zalewania dzielnicy Otmęt. W związku z tym, iż przedsięwzięcie jest zadaniem 

strategicznym  i ma wpływ na sytuację ochrony przeciwpowodziowej w regionie, konieczne jest 

podjęcie pierwszych działań w zakresie opracowania koncepcji zabezpieczenia przeciw- 

powodziowego miasta Krapkowice.  

Władze Krapkowic domagają się pilnego opracowania planów zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego gminy. Z własnego budżetu przeznaczają kwotę 100 tysięcy zł  

na opracowanie stosownego dokumentu. Burmistrz Krapkowic zapowiada wystąpienie  

do Ministerstwa Środowiska, także do wojewody i marszałka z prośbą o pomoc w opracowaniu 

strategii. Po wybudowaniu zabezpieczeń w Opolu i Kędzierzynie – Koźlu, w przypadku dużej 

powodzi to powiat krapkowicki będzie najbardziej zagrożony powodzią. 

Nie wiemy, czy powstanie kanał Ulgi, co mamy zrobić z mostem kolejowym,  

co dalej z polderami chroniącymi nasz powiat. Chcielibyśmy wesprzeć budowę zbiornika  

na Osobłodze w Racławicach Śląskich. Zabezpieczenia są, ale niewystarczające. To są 

zabezpieczenia, które były remontowane po powodzi w 1997 roku. Mówimy o wałach  

w Żywocicach i Straduni, także w Kątach Opolskich  i Choruli. To zostało odremontowane.  



Dotąd nie ma informacji, co z „węzłem Krapkowice”, czy ma być kanał Ulgi, czy mają być 

poszerzone i podwyższone wały? Władze Krapkowic liczą, że pozostałe pieniądze potrzebne na 

opracowanie planu zabezpieczeń przeciwpowodziowych zabezpieczy Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu lub strona rządowa. Jeszcze w grudniu 2015 r. w 

projekcie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska znajdowała się pozycja „opracowanie 

koncepcji „węzła Krapkowice”, ale z powodów proceduralnych projekt zawrócono do 

ministerstwa i do dzisiaj nie wydano żadnych uregulowań dotyczących zabezpieczenia 

przeciwpowodziowego rzeki Odry. 

W dalszym ciągu przy wysokich stanach wód istnieje duże zagrożenie dla gminy 

Krapkowice. Powiat krapkowicki posiada 47,93 km obwałowań, wszystkie stare przedwojenne, 

wymagające modernizacji, w tym gminę Krapkowice chroni 17,11 km, wałów lewostronnych 

budowanych przed 1939 rokiem (w stosunkowo dobrym stanie technicznym) oraz 2,21 km 

wałów chroniących Otmęt (wały stare, niskie). Cała infrastruktura przeciwpowodziowa  

na terenie gminy Krapkowice, a więc wały i budowle (przepusty wałowe, zasuwy itp.),  

są budowane przed 1939 rokiem, natomiast po powodzi 1997 roku nie wykonano na terenie 

gminy żadnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo, a jedynie w krótkim czasie usunięto 

szkody powstałe po powodzi 1997 i 2010 roku. 

             Zbiornik Racibórz będzie gromadził wody górnej Odry, natomiast wody całej zlewni  

i dopływów takich rzek, jak: Bierawka, Kłodnica, Dzielniczka, Cisek, Olsza, Stradunia, 

Osobłoga, będą miały duży wpływ na stan wody na terenie gminy Krapkowice. Duże zwężenie 

doliny 23 Odry w Krapkowicach (most drogowy, szczególnie most kolejowy, kolejny  

na autostradzie A-4) powodują znaczne spiętrzenie wód w tym rejonie, bez zwiększenia 

przepływu, nie ma mowy o dużej poprawie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Długotrwały 

przepływ  fali kulminacyjnej przez gminę  również stanowi duże zagrożenie,  

co pokazała woda w 2010 roku przerywając wały przeciwpowodziowe na odcinku od wsi Żużela 

do wsi Żywocice ( na co wpływ miał stan techniczny wału, wały stare, budowane przed 1939 

rokiem, o niskim współczynniku zagęszczenia i różnorodnych gruntach użytych  

do budowy). 

            Brak inwestycji zwiększających przepływ wód powodziowych przez Krapkowice  

nie poprawi w znacznym stopniu bezpieczeństwa. Dodatkowym ważnym elementem poprawy 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego gminy Krapkowice będzie zbudowany zbiornik 

Racławice Śląskie (powierzchnia  ok. 60 ha), co przy kapryśnej i nie obwałowanej rzece 

Osobłodze mającej ujście do rzeki Odry powyżej mostu drogowego znacznie poprawiłoby 

bezpieczeństwo powodziowe wsi Żywocie, Pietna i Steblów. 



             W przypadku wystąpienia nawalnych opadów powodujących gwałtowny przybór wód, 

lokalne zalania i podtopienia mogą wystąpić praktycznie na terenie całej gminy, a szczególnie  

na trenach o małej chłonności wody (tereny bezleśne, doliny, tereny zurbanizowane)  

oraz w samym mieście Krapkowice w sytuacji słabej drożności kanalizacji burzowej. 

W drugiej połowie 2015 r. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska opracowało „ Program 

poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania 

zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015 – 2020”. Stosownie do 

zapisów tego programu na przełomie 2015/2016 zawnioskowaliśmy do stowarzyszenia o 

realizację w 2016 roku projektu budowy w Rogowie Opolskim 2 boksów magazynowych dla 

celów przeciwpowodziowych wraz z budową 4 boksów garażowych dla potrzeb OSP w Rogowie 

Opolskim. Przygotowaliśmy wstępny kosztorys inwestycji opiewający na kwotę 1 milion 413 tyś. 

zł wraz ze szkicem sytuacyjnym wskazującym na możliwość realizacji inwestycji na działce 

gminnej będącej w użytkowaniu Osp Rogów Opolski. Wniosek nasz obejmował również inne 

zadania jak: 

-zakup 7 cyfrowych syren alarmujących ludność, 

- zakup urządzenia do napełniania worków, 

- zakup 20 szt. rękawów przeciwpowodziowych, 

- zakup 30 kompletów kwatermistrzowskich do organizacji rezerwowego punktu pierwszej 

pomocy planowanego w OSP Ściborowice, 

- zakup 2000 m2 plandek do zabezpieczania dachów, 

- zakup 30 tysięcy worków  przeciwpowodziowych. 

Do dnia dzisiejszego nie mamy informacji o sposobie realizacji naszych zamierzeń ze strony 

Stowarzyszenia.           

 Podsumowując powyższe i obserwując ostatnie anomalie pogodowe oraz analizując dane 

historyczne można jedynie rozważać: nie to, czy wystąpi na terenie gminy Krapkowice ponowne 

zagrożenie powodziowe, ale kiedy ono wystąpi, jaki będzie miało przebieg i zasięg.  
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