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I.    CZĘŚĆ OPISOWA  

 
    PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

    Obowiązek opracowania operatu przeciwpowodziowego, prowadzenia działań  

w zakresie ochrony przed powodzią na terenie powiatu oraz utworzenia zespołu reagowania kryzysowego, nakładają następujące akty normatywne : 

 

- Ustawa o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998r. 

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dziennik Ustaw  

z 2001r,   

       nr142, poz.1591) 

- Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
 

(Dziennik Ustaw  

z 21 maja 2007 Nr 89 poz. 590 

- Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r wraz ze zmianami  

- Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej  

w województwie (Dz. U. z dnia 26 lutego 2009 r.) 

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dziennik Ustaw  

nr 62 z 2002 poz. 558) 

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim z dnia 23 

października 2007r. 

 

 

1. Mapy zagrożenia powodziowego 

 

     Mapy zagrożenia powodziowego Gminy Mosina obejmują najważniejsze elementy sieci hydrograficznej obszaru, a więc rzekę Wartę z 

najważniejszymi dopływami : Kanałem Mosińskim, Olszynka, Samicą Stęszewską, Kanałem Szymanowo – Grzybno  

i rzeką Głuszynka  

     Mapy zagrożenia powodziowego zostały opracowane na mapach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:10 000 w układzie z 1992 roku (aktualnie 

dostępne)  

dla rzeki Warty oraz jej większych dopływów na terenie powiatu poznańskiego. Obejmują one dolinę rzeki Warty w granicach miny oraz jej 

wszystkie większe dopływy. 
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  Podstawą do ustalenia obliczenia i rzędnych zwierciadła wody odpowiadających przepływowi o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1%były 

dostępne opracowania    

wykonane wcześniej takie jak :  

1. Studium określające obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią dla rzeki Warty (zasięg zalewu powodziowego o prawdopodobieństwie 

wystąpienia p= 1%) opracowane przez RZGW w Poznaniu dla obszaru województwa wielkopolskiego 

2. Operat przeciwpowodziowy dla Powiatu Poznańskiego opracowany w 2010 r. 

3.  Rzędne zwierciadła wody dla przepływu o prawdopodobieństwie przewyższenia p = 1% przyjęte jako podstawa do graficznego wyznaczenia 

zasięgu zalewu powodziowego w dolinie Warty na planach w skali 1:10 000, ustalono porównując i wykorzystując dane z w/w dostępnych 

opracowań  oraz przyjmując do obliczeń trzy przekroje wodowskazowe obserwowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w 

Poznaniu tj. wodowskazy w Obornikach, w Poznaniu i w Śremie, dla których znane są parametry hydrologiczne tj. stany wód, rzędne, 

wielkości przepływów, spadki zwierciadła wody itp. 

      Otrzymane rzędne zwierciadła wody w rzece Warcie na w/w odcinku stały się podstawą do graficznego opracowania zasięgu zalewu 

powodziowego dla przepływów o prawdopodobieństwie  przewyższenia p=1% na mapach w skali 1:10 000 obejmujących tereny powiatu 

poznańskiego.     

 

2. Mapy szczegółowe zagrożenia powodziowego terenów przeznaczonych  

do ewakuacji 

      Mapy szczegółowego zagrożenia powodziowego terenów przeznaczonych  

do ewakuacji ze względu na brak zaktualizowanych  map w skali 1:2000, opracowano na powiększonych elektronicznie mapach w skali 1:10 000. W 

szczególnych przypadkach (w razie powstałych wątpliwości co do zasięgu zalewu na danym obszarze) weryfikując je bezpośrednio w trakcie wizji 

terenowych przeprowadzonych na obszarach objętych prognozowanym zalewem powodziowym, poprzez wykonanie dodatkowych sprawdzających 

pomiarów geodezyjnych, niezbędnych dla ustalenia  maksymalnego zasięgu zwierciadła wody p = 1% na tych terenach.   

 

3.   Charakterystyka ogólna i hydrologiczna głównych cieków  

        W charakterystyce hydrologicznej rzek przyjęto jako podstawę dane z operatu powiatu poznańskiego. Kolejna wersja winna zawierać 

charakterystykę obliczoną  

na podstawie trzydziestolecia 1981-2010. Dane uzupełniono charakterystykami obliczonymi dla okresu 1951-1980, gdyż właśnie dla tego okresu 

odnosi się zdecydowana większość opracowań przygotowanych dla województwa wielkopolskiego, powiatu poznańskiego i miasta Poznania. Dane 

w stosunku  

do poprzedniego opracowania uzupełniono natomiast dodatkowo o nowe cieki.  

      Wartości przepływów maksymalnych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia obliczone zostały metodą Kaczmarka (rozkład 

prawdopodobieństwa Pearsona III typu). 
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                 W tabeli poniżej zestawiono w podziale na poszczególne gminy powiatu poznańskiego zlewnie rzek i większych cieków, ujęte i omówione w 

niniejszym operacie. 

         

Zestawienie powierzchni zlewni rzek i większych cieków na terenie powiatu poznańskiego ujętych w operacie 

- w podziale na  gminy 

Gmina 

  

Powierzchnia 

jednostki 

administracyj

nej 

[km
2
] 

Zlewnia rzeki  

  

Powierzchnia 

zlewni na 

obszarze gminy 

[km
2
] 

Powierzchnia 

zlewni na 

obszarze 

gminy 

[%] 

Urządzenia 

przeciw-

powodziowe  

  

Wały 

przeciw-

powodziowe 

  

1 2 3 4 5 6 7 

Gmina 

Mosina 
171,1 

Bezpośrednia 

zlewnia Kanału 

Mosińskiego 

16,48 9,63  -  - 

Bezpośrednia 

zlewnia rzeki 

Warty 

84,28 49,26  - 

1400,0m – 

wieś 

Rogalinek  

Samica Stęszewska 10,07 5,89  -  - 

Olszynka 30,07 17,57    - 

Kanał 

Szymanowo-

Grzybno 

6,86 4,01  -  - 

Dopływ z Czołowa 14,2 8,3  -  - 

Głuszynka 9,14 5,34  -  - 

 

3.1  Rzeka Warta 

 

3.1.1  Charakterystyka ogólna Warty (rzeki i zlewni) 

 

     Warta jest trzecią co do wielkości rzeką w Polsce. Stanowi ona najdłuższy dopływ Odry. Źródła rzeki są zlokalizowane w miejscowości 

Kromołowo (okolice Zawiercia)na wysokości 384 m n.p.m. Uchodzi do Odry w Kostrzyniu na wysokości 12 m n.p.m. Jej długość wynosi 808 km. 

Spadki rzeki na poszczególnych odcinkach jej biegu są następujące : 
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- Spadek w górnym biegu        = 1,02-0,80 ‰ 

- Spadek w środkowym biegu  = 0,60-0,43 ‰ 

- Spadek w dolnym biegu         = 0,27-0,13 ‰ 

- Powierzchnia dorzecza Warty  = 54529 km². 

    Rzeka Warta płynie przez następujące województwa: śląskie, łódzkie, wielkopolskie, lubuskie.  

    Większe dopływy Warty to : Liswarta, Prosna, Obra, Ner, Wełna, Noteć. 

    Najważniejsze dopływy na terenie powiatu poznańskiego to Kopla (Kopel), Cybina, Główna, Wirynka, Samica Kierska, Sama i Kanał  Mosiński.  

     Większe miasta prze które przepływa to : Zawiercie, Myszków, Częstochowa, Sieradz, Koło, Konin, Pyzdry, Śrem, Poznań, Oborniki, 

Międzychód, Gorzów Wielkopolski, Kostrzyn, Rogalin, Warta. 

      Na obszarze powiatu poznańskiego (ściślej od Mosiny do Obornik) Warta przepływa w kierunku północnym przez strefę pagórków morenowych, 

łącząc przełomową doliną o szerokości 2-4 km Pradolinę Warciańsko-Odrzańską z Toruńsko-Eberswaldzką. Środkowa część przełomu jest 

zabudowana od tysiąca lat, a bieg rzeki w obrębie stolicy Wielkopolski całkowicie uregulowany. W początkowej fazie przełomu przed Poznaniem 

kilkukilometrowy odcinek Warty przebiega przez jeden z najstarszych w Polsce obszarów o najwyższej kategorii ochrony - Wielkopolski Park 

Narodowy. Chroni on malowniczy krajobraz polodowcowy (moreny, ozy, drumliny) oraz dziesięć jezior różnych typów, które, podobnie jak 

starorzecza Warty, zamieszkuje wiele rzadkich gatunków flory i fauny. Tworzy liczne meandry i przełom pod Poznaniem (częściowo w 

Wielkopolskim Parku Narodowym). Przed Rogalinem duży powierzchniowo rezerwat leśny chroni w starorzeczu Warty miejsca lęgowe czapli siwej, 

a w pałacowym parku oraz na pobliskich łąkach zalewowych nad Wartą podlega ochronie skupisko ponad 1200 starych dębów, jedno z największych 

w Europie. Wszystko to wchodzi w skład Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. 

   Budowa geologiczna zlewni Warty w granicach powiatu poznańskiego jest zróżnicowana. Od Kanału Szymanowskiego do Wirynki w budowie 

zlewni dominują gliny zwałowe i piaski, a dolina rzeki zawiera liczne starorzecza. W dalszym odcinku rzeki od ujścia Kopli do granic powiatu 

dominują gliny zwałowe. W dolinie rzeki występują piaski zwałowe i aluwia. Szczególnie w dolnej części rozpatrywanego odcinka  rzeki występują 

iły. 

 

3.1.2  Charakterystyka hydrologiczna Warty 

      Na obszarze powiatu poznańskiego brak jest posterunków wodowskazowych, ale położone w najbliższym sąsiedztwie wodowskazy ( Śrem, 

Poznań, Mosina ) są wystarczające dla potrzeb oceny sytuacji hydrologicznej na odcinku rzeki na obszarze Gminy Mosina. 

     Posterunki wodowskazowe, z których obserwacje są podstawą do oceny sytuacji hydrologicznej na rzece Warcie na obszarze powiatu 

poznańskiego. 

3.1.2.1 Wodowskazy na Warcie użyteczne w analizach hydrologicznych 

http://portalwiedzy.onet.pl/54009,,,,slaskie_wojewodztwo,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/30900,,,,lodzkie_wojewodztwo,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/35508,,,,wielkopolskie_wojewodztwo,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/40767,,,,lubuskie_wojewodztwo,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/12927,,,,liswarta,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/26907,,,,prosna,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/70538,,,,obra,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/28549,,,,ner,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/52691,,,,welna,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/6118,,,,notec,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/4237,,,,zawiercie,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/75611,,,,myszkow,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/13764,,,,czestochowa,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/53586,,,,sieradz,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/70419,,,,kolo,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/40194,,,,konin,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/23892,,,,pyzdry,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/6616,,,,srem,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/22644,,,,oborniki,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/67610,,,,miedzychod,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/76443,,,,gorzow_wielkopolski,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/15293,,,,warta,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/60731,,,,meander,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/12087,,,,poznan,haslo.html
http://portalwiedzy.onet.pl/5330,,,,wielkopolski_park_narodowy,haslo.html
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Posterunek Rzeka Kilomet

r rzeki 

Rzędna 

zera 

wodowsk

azu 

Powierzchn

ia zlewni 

Stany  

km m n.p.m. km
2 

ostrzegawczy 
alarmo

wy 

Śrem Warta 292,0 57,84 22 434,0 400 450 

Poznań Most 

Rocha 

Warta 
243,8 49,46 25 911,0 400 450 

 

   Źródło :  Podział Hydrograficzny Polski  IMGW Warszawa 1988 

 

       Charakterystyka hydrologiczna Warty na odcinku przebiegającym przez powiat poznański została opracowana na podstawie danych 

opracowanych dla przekroju wodowskazu Most Rocha w Poznaniu. Posterunek wodowskazowy uzupełnia telelimnigraf pozwalający na 

przekazywanie danych w czasie rzeczywistym. Dodatkowo załączono charakterystykę hydrologiczną rzeki (przepływy [m
3
/s] i odpływy jednostkowe 

[l/s/km
2
] charakterystyczne dla wodowskazów na Warcie w przekrojach Śrem, Luboń, Bolechowo i Oborniki.  

 

3.1.2.2  Stany charakterystyczne dla posterunku wodowskazowego 

Przekrój: Poznań - Most Rocha                        Okres: 1951-2002 

Stany charakterystyczne dla posterunku wodowskazowego przy Moście Rocha za okres 1951-2002. 

Profil Rzeka km Lata 
Stany 

char. 

Półrocza 
Rok 

zima lato 

 

 

Poznań 

- Most 

Rocha 

 

Warta 

 

243,80 

 

1951-

2002 

WWW 700 537 700 

SWW 447 345 460 

NWW 243 185 243 

WSW 421 347 345 

SSW 295 230 263 
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NSW 191 152 172 

WNW 331 238 244 

SNW 191 170 162 

NNW 93 126 93 

3.1.2.3  Przepływy charakterystyczne [m
3
/sek] dla posterunku wodowskazowego 

Przekrój: Poznań - Most Rocha                    Okres: 1951-2002 

Przepływy charakterystyczne dla posterunku wodowskazowego przy Moście Rocha za okres 1951-2002. 

Profil Rzeka km Lata 
Stany 

char. 

Półrocza 
Rok 

zima lato 

 

 

Poznań 

- Most 

Rocha 

 

Warta 

 

243,80 

 

1951-

2002 

WWQ 832 421 832 

SWQ 298 172 312 

NWQ 93,1 60,0 93,1 

WSQ 239 169 173 

SSQ 128 79,8 104 

NSQ 54,8 36,3 51,5 

WNQ 146 90,6 87,0 

SNQ 55,5 44,8 39,6 

NNQ 12,3 21,6 12,3 

 

3.1.2.4 Przepływy [m
3
/s] i odpływy jednostkowe [l/s/km

2
) charakterystyczne dla posterunków wodowskazowych na Warcie (obliczone dla 

okresu 1951-1980). 

Przekrój: Śrem                                                                               A= 22 434,2 km
2
 

 

Rzeka 

Nazwa 

profilu 
 Charakterystyczne 
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przepływy Q [m

3
/s] odpływy q[l/skm

2
] 

R L Z R L Z 

 

Warta 

 

 

 

Śrem 

SN 

SS 

SW 

34,752 

98,43 

314,56 

39,486 

76,29 

157,30 

45,048 

120,97 

317,89 

1,56 

4,39 

14,02 

1,76 

3,40 

7,01 

2,01 

5,39 

14,17 

 

Przekrój: Czapury                                                          A = 25 296,5 km
2
 

 

Rzeka 

Nazwa profilu 

 

Charakterystyczne 

  
przepływy Q [m

3
/s] odpływy q[l/skm

2
] 

R L Z R L Z 

 

Warta 

 

 

 

Czapury 

SN 

SS 

SW 

33,030 

98,98 

316,21 

38,378 

75,16 

154,97 

46,183 

123,48 

306,52 

1,31 

3,91 

12,50 

1,52 

2,97 

6,13 

1,83 

4,88 

12,12 

 

Przekrój: Poznań - Most Rocha                                   A = 25 919 km
2
 

 

Rzeka 

Nazwa profilu 

 

Charakterystyczne 

  
przepływy Q [m

3
/s] odpływy q[l/skm

2
] 

R L Z R L Z 

 

Warta 

 

 

Poznań 

– most 

Rocha 

SN 

SS 

SW 

33,6 

101,0 

356,0 

40,8 

76,7 

177,0 

47,1 

126,0 

346,0 

1,34 

3,90 

13,74 

1,57 

2,97 

6,83 

1,82 

4,86 

13,35 

 

3.1.2.5 Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia [m
3
/s] 
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Przekrój: Poznań - Most Rocha                                                     Okres: 1951-2002 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 

 

Poznań 

Most Rocha – 

Warta
1)

 

km 243.60 

1 928 501 968 

2 815 440 849 

5 663 362 693 

10 548 302 573 

20 428 239 450 

50 264 152 279 

 

3.1.2.6 Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia [m
3
/s] obliczone dla przekrojów Śrem, Czapury. 

Poznań – Most Rocha, na podstawie danych z okresu 1951-1980. 

Przekrój: Śrem                                              A = 22 434,2 km
2
 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 

 

 

Śrem 

1 951,41 550,02 974,73 

2 845,49 482,97 863,32 

5 703,60 393,18 714,79 

10 591,68 324,93 599,26 

20 477,77 254,29 479,60 

50 317,89 157,30 314,56 

Przekrój: Czapury                                              A = 25 296,5 km
2
 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 

 

 

Luboń 

1 1003,45 505,31 1025,69 

2 884,41 445,47 904,51 

5 726,41 366,05 743,66 

10 605,20 305,12 620,27 

20 481,83 243,10 494,68 
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50 306,52 154,97 316,21 

Przekrój: Poznań - Most Rocha                                  A = 25 910,9 km
2
 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 

 

 

Poznań Most 

Rocha 

1 1027,79 517,69 1050,59 

2 905,86 456,38 926,47 

5 744,02 375,01 761,73 

10 619,87 312,59 635,35 

20 493,51 249,05 506,71 

50 313,94 158,76 323,92 

    UWAGA : W czasie powodzie letniej wiosną 2010 roku wystąpiło w zlewni Warty duże wezbranie powodziowe, trzecie pod względem wielkości stanów wody w okresie po 1945 roku, ale ze względu na nie 

zakończenie roku hydrologicznego nie uwzględniono tego faktu w bieżących obliczeniach hydrologicznych.    Wezbranie maksymalne na rzece Warcie wystąpiło dnia 1 czerwca 2010 r. a maksymalny stan wody 

na wodowskazie w Poznaniu na Moście Rocha wynosił H = 668 cm. 

3. 2  Charakterystyka  hydrologiczna dopływów rzeki Warty 

3.2.1  Kanał Mosiński 

3.2.1.1 Charakterystyka ogólna zlewni 

Kanał Mosiński - kanał melioracyjny (skanalizowana odnoga rz. Obry) odprowadzający wody górnej Obry i Mogielnicy (poprzez kanał Prut) 

do Warty. Jest to jeden z czterech (jedyny północno-wschodni) tzw. Kanałów Obrzańskich. Kanał ma długość 25,7 km. Rozpoczyna się w tzw. 

Węźle Bonikowskim w pobliżu Kościana i uchodzi do Warty w Puszczykowie w pobliżu granicy z Mosiną, łącząc zlewnie Odry (przez południowy 

Kanał Obry) i Warty. Dopływami są: kanał Prut (umożliwiający odprowadzanie wody rzeki Mogilnicy do Warty) i kanał Olszynka, łączący się z 

Mosińskim we wsi Krosinko. Zlewnia zbudowana z glin zwałowych i piasków akumulacji lodowcowej. W odcinku ujściowym w zlewni występują 

głównie piaski tarasowe. Dolina cieku w przewadze zbudowana z torfów.  

Na rzece zlokalizowany jest posterunek IMGW w miejscowości Mosina 2,6 km rzeki, A= 2491,8 km
2
, rzędna wodowskazu 57,57 n.p.m. (nie 

działający w systemie sygnalizacji powodziowej). 

 

 

3.2.1.2 Charakterystyka hydrologiczna rzeki 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Melioracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Obra_(rzeka)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Warta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82y_Obrza%C5%84skie
http://pl.wikipedia.org/wiki/W%C4%99ze%C5%82_Bonikowski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mosina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krosinko_(wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie)
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3.2.1.2.1  Stany charakterystyczne dla posterunku wodowskazowego Mosina 

 

 

Profil Rzeka km 
Rzędna zera 

wodowskazu 

Stany 

char. 

Półrocza 
Rok 

zima lato 

 

 

Mosina 

 

Kanał 

Mosiński 

 

2,60 

 

57,57 n.p.m. 

WWW 304 200 304 

SWW 153 88 157 

NWW 48 26 52 

WSW 156 104 103 

SSW 73 34 53 

NSW 23 8 19 

WNW 67 42 35 

SNW 27 14 13 

NNW -14 -21 -21 

 

 

3.2.1.2.2  Przepływy charakterystyczne dla posterunku wodowskazowego Mosina 

 

Profil Rzeka km Lata 
Stany 

char. 

Półrocza 
Rok 

zima lato 

 

 

Mosina 

 

Kanał 

Mosiński 

 

2,60 

 

1956-

2002 

WWW 58,5 23,4 58,5 

SWW 20,0 10,1 20,6 

NWW 4,04 1,99 4,36 

WSW 23,1 11,5 14,6 

SSW 8,88 3,37 6,13 

NSW 2,46 0,74 1,91 

WNW 7,66 4,89 4,25 

SNW 3,17 1,50 1,31 

NNW 0,62 0,28 0,28 

 

3.2.1.2.3 Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie                     

                wystąpienia 
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Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 

 

Mosina Kanał 

Mosiński
2)

 

Km 2,60 

1 72,2 38,1 70,1 

2 62,5 32,8 61,1 

5 49,6 25,9 49,1 

10 39,9 20,6 39,7 

20 30,1 15,4 30,5 

50 16,9 8,27 17,7 

3.2.4 Głuszynka 

3.2.4.1 Charakterystyka ogólna zlewni 

     Głuszynka jest prawobrzeżnym dopływem Warty, wpływającym do tej rzeki w okolicach południowej granicy Poznania. Długość cieku to 30,2 

km. Całkowita powierzchnia zlewni wynosi 386,8 km
2
 ( wraz ze zlewnią rzeki Kamionki A = 129,8 km

2
). Największe dopływy rzeki to: Kamionka i 

Męcina (Dopływ spod Sokolnik Gwiazdowskich). W zlewni liczne jeziora: Raczyńskie, Łękno, ale Jeziory, Duże Jeziory, Bnińskie, Kórnickie, 

Skrzynki Duże, Skrzynki Małe. Zlewnia zbudowana z glin zwałowych. W Głuszynce (Kamionka) największym dopływie Kopla budowa zlewni 

bardziej zróżnicowana; prawa strona zlewni to gliny zwałowe a lewa piaski akumulacji rzecznej i lodowcowej z głazami. Dolinę dopływu wyścielają 

piaski rzeczne. 

 

3.2.4.2 Charakterystyka hydrologiczna rzeki 

3.2.4.2.1 Stany charakterystyczne 

Rzeka: Kopel                                 Przekrój: Głuszyna                         A= 369,40 km
2
 

Profil Rzeka km Lata 
Stany 

char. 

Półrocza 
Rok 

zima lato 

 

 

Głuszyna 

 

Kopel 

 

4,20 

 

1956-

2002 

WWW 296 272 296 

SWW 213 175 219 

NWW 120 122 132 

WSW 191 186 182 

SSW 155 131 143 

NSW 117 104 116 

WNW 161 152 150 

SNW 125 114 114 

NNW 97 91 91 
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3.2.4.2.2  Przepływy charakterystyczne rzeki 

 Rzeka: Kopel          Przekrój: Głuszyna                          A= 369,40 km
2
 

Profil Rzeka km Lata 
Stany 

char. 

Półrocza 
Rok 

zima lato 

 

 

Głuszyna 

 

Kopel 

 

4,20 

 

1961-

2002 

WWW 14,8 11,7 14,8 

SWW 5,83 2,60 6,21 

NWW 0,51 0,43 0,58 

WSW 4.49 2,28 2,78 

SSW 1,91 0,62 1,27 

NSW 0,33 0,11 0,22 

WNW 1,68 0,62 0,50 

SNW 0,51 0,18 0,17 

NNW 0,07 0,021 0,021 

 

 

3.2.3.2.4 Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (obliczone metodą Kaczmarka dla okresu 1951-2002) 

dla przekroju Głuszyna. Stanowią podstawę analiz w operacie. 

 

Profil: Głuszyna           Rzeka: Kopel 

 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 

 

Głuszyna – 

Kopel
2)

 

Km 4,20 

1 26,9 11,9 27,1 

2 22,9 10,1 23,1 

5 17,5 7,65 17,8 

10 13,5 5,86 13,9 

20 9,52 4,12 10,0 

50 4,5 1,88 4,91 
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3.2.3.2.5 Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (obliczone metodą Kaczmarka dla okresu 1951-1980) 

dla przekroju Głuszyna. Dodane jako najbardziej korespondujące z większością dokumentacji. 

 

Profil: Głuszyna                               Rzeka: Kopel                                  A = 369,40 km
2
 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 

 

Głuszyna – 

Kopel
2)

 

Km 4,20 

1 23,55 16,46 26,33 

2 20,33 13,94 22,73 

5 16,11 10,58 18,01 

10 12,89 8,10 14,41 

20 9,68 5,66 10,81 

50 5,35 2,56 5,97 

3.2.6 Samica Stęszewska 

3.2.6.1 Charakterystyka ogólna zlewni 

     Samica Stęszewska stanowi lewobrzeżny dopływ Kanału Mosińskiego (ujście około 3 km powyżej Mosiny. Powierzchnia zlewni rzeki wynosi 

183,0 km
2
. Długość rzeki 41 km, średni spadek podłużny 0.63%. Zlewnia rzeki posiada zróżnicowaną rzeźbę terenu; w części północnej i środkowej 

przeważa płaska, gliniasta wysoczyzna morenowa położona na rzędnej 80-90 m n.p.m. W części południowej w zlewni dominują krajobrazy typu 

pradolinowego. W rzeki zlewni występują jeziora: Niepruszewskie, Tomickie, Witobel i Łódzko-Dymaczewskie. Charakter zagospodarowania 

zlewni typowo rolnicze – 74,4% użytki rolne, w tym grunty orne 68,4 %, użytki zielone 5,4%, ogrody i sady 0,6 %. 

      Na rzece zlokalizowany był w latach 1976-1991 posterunek wodowskazowy IMGW w miejscowości Dymaczewo Stare 3,4 km rzeki, A= 179,5 

km
2
, rzędna wodowskazu 62,90 m n.p.m. (nie działający w systemie sygnalizacji powodziowej). 

 

 

 

3.2.3.2 Charakterystyka hydrologiczna rzeki 

 

3.2.3.2.1   Stany charakterystyczne rzeki  H [cm] 

 

Rzeka Samica Stęszewska       Przekrój Dymaczewo Stare                 A = 179,5 km
2
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Profil Rzeka km Lata 
Stany 

char. 

Półrocza 
Rok 

zima lato 

 

 

Dymaczewo 

Stare 

 

Samica 

Stęszewska 

 

3,40 

 

1975-

1991 

WWW 170 145 170 

SWW 130 122 132 

NWW 102 100 102 

WSW 141 125 126 

SSW 116 107 111 

NSW 97 90 94 

WNW 119 116 110 

SNW 104 97 96 

NNW 91 80 80 

 

3.2.3.2.2.   Przepływy charakterystyczne rzeki Q [m
3
/sek] 

 

Profil Rzeka km Lata 
Stany 

char. 

Półrocza 
Rok 

zima lato 

 

 

Dymaczewo 

Stare 

 

Samica 

Stęszewska 

 

3,40 

 

1976-

1991 

WWW 4,22 1,48 4,22 

SWW 1,37 0,82 1,38 

NWW 0,39 0,26 0,39 

WSW 2,15 0,75 1,40 

SSW 0,73 0,35 0,54 

NSW 0,22 0,08 0,17 

WNW 0,87 0,43 0,41 

SNW 0,31 0,17 0,14 

NNW 0,045 0,028 0,028 

 

3.2.3.2.3 Przepływy [m
3
/s] i odpływy jednostkowe charakterystyczne [l/km

2
/s] (obliczone dla okresu 1951-1980) 

 

Rzeka 

Nazwa profilu 

 

Charakterystyczne 

  
przepływy Q [m

3
/s] odpływy q [l/skm

2
] 

R L Z R L Z 

   SN 0,038 0,040 0.103 0,21 0,22 0.56 
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Samica 555 Dymaczewo 

Stare 

SS 

SW 

0,21 

2,44 

0,69 

0,81 

0,45 

2,34 

1,15 

13,36 

3,78 

4,43 

2,46 

12,81 

 

3.2.3.2.4 Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (obliczone metodą Kaczmarka dla okresu 1951-2002) 

dla przekroju Dymaczewo Stare. Stanowią podstawę analiz w operacie. 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 

 

Dymaczewo 

Stare – Samica
2) 

km 3,40 

 

1 5,86 2,79 5,89 

2 4,99 2,43 5,02 

5 3,85 1,96 3,88 

10 3,01 1,6 3,04 

20 2,16 1,22 2,18 

50 1,05 0,72 1,07 

 

3.2.3.2.5 Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia (obliczone metodą Kaczmarka dla okresu 1951-1980) 

dla przekroju Wierzenica. Dodane jako najbardziej korespondujące z większością dokumentacji. 

 

Rzeka: Samica Stęszewska       Przekrój: Dymaczewo Stare             A = 182,70 km
2
 

 

Profil P [%] Qmax zima Qmax lato Qmax rok 

 

Dymaczewo 

Stare – Samica
 

km 3,40 

 

1 12,53 6,15 12,99 

2 10,71 5,15 11,09 

5 8,27 3,85 8,62 

10 6,48 2,90 6,75 

20 4,69 1,96 4,89 

50 2,34 0,81 2,44 

 

4.    Uszczegółowienie informacji hydrologicznej w terenie 

         Podstawową informacją dotyczącą sytuacji hydrologicznej są dane dotyczące aktualnego i prognozowanych stanów wody na najbliższym 

wodowskazie IMGW. Jednakże informacja w takiej formie nie ma praktycznego znaczenia dla mieszkańców chronionych obszarów mogących ulec 

podtopieniu na skutek wezbrania powodziowego. Koniecznością zatem jest przeliczenie stanów wody odnoszących się do określonego wodowskazu 
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na rzędne geodezyjne. Podstawową informacją dla mieszkańców  

i instytucji chronionych obszarów powinny być wyraźnie zaznaczone w terenie na obszarach zamieszkania lub ich działalności prognozowane rzędne 

wody.       Ponieważ zwykle prognoza IMGW obejmuje najbliższe 72 godziny, dlatego w odniesieniu do dłuższych terminów prognoz winno 

stosować się określenie „projekcja” z określonymi zastrzeżeniami dotyczącymi dokładności. Wydłużenie informacji o spodziewanych stanach wody 

w dłuższym okresie czasu  ( ponad 72 godzinną prognozę IMGW) pomimo zastrzeżeń wynikających z dokładności szacowania jest bardzo przydatne 

dla planowania przedsięwzięć związanych z ochroną przeciwpowodziową W tym przypadku na rozpatrywanym obszarze winien być zaznaczony 

najwyższy spodziewany (określony w prognozie lub projekcji) poziom wody ( jego prognozowana rzędna) lub winno się wyznaczyć w terenie 

fragment granicy spodziewanego zalewu. W odniesieniu do wysokości ( głębokości ) zalewu wystarczy postawienie palika w charakterystycznym 

dla chronionego obszaru miejscu wyznaczającego rzędną spodziewanego zalewu . W skrajnych przypadkach ( wcale nie tak rzadkich) oznaczenie 

spodziewanej rzędnej zalewu należałoby umieścić na słupach lamp ulicznych lub budynkach, w widocznych miejscach. Oznaczenie granicy zalewu 

można wykonać za pomocą palików lub określić jej położenie w stosunku do punktów charakterystycznych w terenie. Dopiero takie  oznaczenie w 

terenie bezpośrednio w otoczeniu miejsca zamieszkania określa i  uzmysławia mieszkańcom zagrożonych obszarów skalę zagrożenia i pozwala na 

właściwe dla spodziewanych warunków przygotowanie siebie i zabezpieczenie w miarę możliwości swojego majątku. Często w przygotowaniach do 

nadchodzącej powodzi mieszkańcy odnoszą się do swych dotychczasowych doświadczeń, ale ta metoda jest bardzo często zawodna, kolejna powódź 

przebiega zwykle inaczej. W okresie powodzi zwyczajowe powitanie „Dzień dobry „ należy zastąpić pytaniem „ Na jakiej rzędnej mieszkasz ?” To 

jest najważniejsza informacja. Mieszkańcy zagrożonych obszarów muszą mieć stałą świadomość skali zagrożenia. 

       Dla potrzeb służb kryzysowych, instytucji i mieszkańców winno się w formie biuletynu (informacja w Internecie lub w formie ulotki lub 

plakatu), który jest publikowany codziennie, a także w trakcie wystąpienia znaczących zmian stanu wody w rzece przekazywać aktualne rzędne 

zwierciadła wody w rzece w odniesieniu  

do wyznaczonych punktów w terenie, w tym także tych znajdujących się na obszarach chronionych wałami. 

      Korzystając z doświadczeń powodzi wiosennej w 2010 roku proponuje się przygotowanie w terenie stałych punktów  umożliwiających w 

okresach zagrożenia natychmiastowe odniesienie informacji z  najbliższego wodowskazu { plus lub minus spadek rzeki) dla potrzeb lokalnej ochrony 

przeciwpowodziowej w tym informacji dla ludności. W przyszłości umożliwi to nie tylko bieżący lokalny monitoring stanów wody ale także 

przenoszenie informacji dla potrzeb lokalnych służb kryzysowych  

o prognozowanych stanach uzyskiwanych na podstawie oficjalnych komunikatów dotyczących najbliższego wodowskazu. 

      Przykładową metodykę wyznaczania rzędnej najwyższej spodziewanej wody  

i innych rzędnych wynikających z prognoz i projekcji stanów wody w okresie powodziowym , w określonym punkcie zlewni przedstawiono poniżej. 

 



ZAŁĄCZNIK DO PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY MOSINA  

 18 

4.1. Określenie rzędnych zwierciadła wody dla wybranych punktów zlewni. 

 

4.1.1.Określenie rzędnych zwierciadła wody w przekrojach wodowskazowych 

 

 „ O’ = 57,84 m n.p.m.         X         „O” = 49,46 m 

n.p.m.        „O” = 42,00 m n.p.m. 
 

   H = 381 cm                         X           H  = 357 cm                         H = 395 cm 

 

Rzędna = 61,75m n.p.m.       X      Rzędna = 53,03 m n.p.m.   Rzędna = 45,95 m n.p.m. 

Uwagi  

 „O”  - zero wodowskazu 

   H - odczyt z wodowskazu ( w celu obliczenia rzędnych zwierciadła wody należy    

       zamienić [ cm ] na [m] ) . 

SR 

PZ 

OB 

61,75 m n.p.m 

53,03 m n.p.m. 

45,95 m n.p.m. 

km 292,0 
km 250,0 

km 243,6 
km 206,3 
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Rzędna – rzędna zwierciadła wody wyliczona poprzez dodanie do rzędnej zera wodowskazu odczytu z wodowskazu w [m] . 

Przekroje wodowskazowe : SR – Śrem , PZ – Poznań , OB - Oborniki 

 

4.1.2 . Obliczenie rzędnej zwierciadła wody dla wybranego przekroju rzeki X  
               ( przykład dla przekroju położonego na 250 ,0 km rzeki Warty ) . 

 

4.1.2.1 Obliczyć różnicę  rzędnych  zwierciadła wody pomiędzy przekrojami wodowskazowymi odejmując od rzędnej zwierciadła wody w 

przekroju położonym wyżej ( np. SR ) rzędną zwierciadła wody w przekroju położonym poniżej (  np. PZ ) . 

 

( SR  )                 ( PZ )               (d h ) 

61,75 m n.p.m. -   53,03 m n.p.m. = 8,72 m 

4.1.2.2  Obliczyć odległość pomiędzy rozpatrywanymi przekrojami  

                wodowskazowymi 

 

 ( SR )         ( PZ )          (d l ) 

292,0  km – 243,6 km  =  48 ,4 km 

 

4.1.2.3 Obliczyć średni spadek zwierciadła wody pomiędzy rozpatrywanymi   

                przekrojami wodowskazowymi 

 

 ( dh)          (d l )       ( d) 

8,72 m : 48,4 km = 0,180 

 

4.1.2.4 Obliczyć odległość pomiędzy przekrojem wodowskazowym wyżej  

               położonym a wybranym przekrojem rzeki X . 

 

 ( SR )         ( X )             ( d L ) 

292,0  km – 250,0 km = 42,0 km 

 

 

4.1.2.5 Obliczyć różnicę  wysokości  pomiędzy przekrojem wodowskazowym  

               wyżej położonym a wybranym przekrojem rzeki X 

 



ZAŁĄCZNIK DO PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY MOSINA  

 20 

 ( d L)          ( d )                      ( d h ) 

42,0 km  x 0,180 = 7,6076 = 7,56 m 

 

4.1.2.6 Obliczyć rzędną zwierciadła wody w wybranym punkcie X 

 

 ( SR )                 ( d h ) 

61,75 m n.p.m. – 7.56 m =  54,19 m n.p.m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Kilometraż rzeki Warty na odcinku pomiędzy przekrojami 

       wodowskazowymi  Śrem - Poznań – Oborniki . Prognozowane rzędne zw.    

       wody o prawdopodobieństwie przewyższenia P=1%, dla 

       charakterystycznych  przekrojów rzeki Warty na terenie powiatu     

        poznańskiego 

        Rzeka Warta 

Miejsce charakterystyczne 

dla rzeki 

Kilometraż 

rzeki 

Wysokość 

nad poziom 

morza 

„0” 

wodowskazu 

Prognozowane 

maks. rzędne zw. 

wody p 1% 

[m npm] 

Wodowskaz Śrem 291,80 57,84 npm 63,92 (wskazanie 
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wodowskazu 608 cm) 

Krajkowo 273,00  61,69 

Baranowo 271,85   

Ujście Kanału 

Szymanowskiego 

271,30  61,49 

Rogalin 270,00  61,35 

Sowiniec 267,00  61,02 

Mosina 265,50  60,85 

Ujście Kanału Mosińskiego 265,13  60,82 

Most drogowy Mosina 264,86  60,78 

Puszczykowo 261,50  60,42 

Ujście  rz. Wirynki 267,70  60,10 

Łęczyca 257,70  60,03 

Wiórek 256,00  59,72 

Ujście cieku Głuszynka 254,60  59,28 

Czapury 254,00  59,11 

Czapury 251,50  58,57 

Wodowskaz Poznań – 

 m. Rocha 

        243,65    49,46 npm 57,42 (wskazanie 

wodowskazu 796 cm) 

 

4.3.  Obszary zurbanizowane – problem powodzi miejskich 

Wskazane jest uwzględnienie w operacie przeciwpowodziowym problemu tak zwanych powodzi miejskich, których główną przyczyną jest 

nadmierne uszczelnianie obszarów zurbanizowanych poprzez gęstą zabudowę, wzrost udziału w ogólnej powierzchni miast powierzchni dróg, 

chodników, parkingów. Istotą problemu jest powstawanie powodzi wywoływanych opadami deszczu, które dotychczas nie występowały przy takich 

niskich parametrach opadu, a w przypadku opadów o większej intensywności powodują zalania fragmentów miast przyczyniając się do znacznych 

strat materialnych. Drugą, rzadziej występującą przyczyną, jest zalewanie części obszarów zurbanizowanych, które zostały zrealizowane w lokalnych 

zagłębieniach terenu bez wprowadzenia właściwego zabezpieczenia przed skutkami wystąpienia deszczy nawalnych.  

Konieczne jest zatem opracowanie zasad identyfikacji takich miejsc, opracowanie katalogu obszarów zagrożonych i ich ciągle uzupełnianie 

jako skutków trwającej zabudowy miast obszarami nieprzepuszczalnymi i powstawania coraz to nowych miejsc zagrożeń. Dodatkowym  
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zagrożeniem jest wzrost częstości występowania opadów o dużym natężeniu  powodujących miejskie powodzie  Praktycznie nie ma metod 

umożliwiających prognozowanie wystąpienia takiego opadu, istnieje jedynie możliwość ostrzeżenia mieszkańców o możliwości wystąpienia takiego 

opadu. Niekiedy zachodzi możliwość informacji o takim opadzie z wyprzedzeniem 2-4 godzin (lub większym), co w znacznym stopniu ogranicza 

możliwość stosowania skutecznej ochrony. Krótkotrwałe opady o dużej wydajności występują z zasady na relatywnie małym obszarze. 

    Można wskazać kilka charakterystycznych cech powodzi miejskich: 

- powodowane zwykle relatywnie krótkim intensywnym opadem, spadającym na mały obszar 

- czas trwania zalewu jest zwykle kilkugodzinny, 

- straty materialne powodowane tym zjawiskiem, ze względu na miejsce są wysokie (sklepy, budynki mieszkalne, bogata infrastruktura) 

- zagrożenie dla życia ludzkiego zwykle wynika z zalania infrastruktury, np. sieć elektryczna, 

- częste zalania piwnic, 

- zagrożenie dla komunikacji miejskiej, 

- jeżeli obszar zalany leży w centrum miasta zagrożenie dla ciągłości działania infrastruktury i komunikacji miejskiej. 

 

4.3.1. Przykłady zurbanizowanych zlewni cieków na terenie powiatu                

          poznańskiego najbardziej  narażonych na występowanie powodzi miejskich 

 

            Przykładem małych cieków na obszarze powiatu poznańskiego w zlewni których występują w ostatnich latach lokalne podtopienia w  trakcie 

występowania krótkotrwałych opadów deszczowych o dużym natężeniu (deszcze nawalne) spowodowane znaczącym zurbanizowaniem i 

uszczelnieniem terenów ich zlewni jest rzeka Wirynka (Wirenka) na terenie Gmin Komorniki i  Dopiewo oraz przede wszystkim Strumień 

Junikowski  (zlewnię tego cieku scharakteryzowano powyżej w pkt. 3.2.9.) wraz z dopływami Plewianką i Skórzynką, płynący na terenach gminy 

Dopiewo i szczególnie podatny na wylewy i lokalne podtopienia spowodowane deszczami o charakterze nawalnym jego odcinek od ul icy 

Głogowskiej i Autostrady A-2, aż do ujścia do rz. Warty,  przebiegający na terenie m. Lubonia. 

      W latach 50 i 60 ubiegłego stulecia prawie cały obszar zlewni Strumienia Junikowskiego łącznie z ze zlewniami  Plewianki i Skórzynki w ok. 75 

% czyli ponad 35 km
2
 zlewni podporządkowany był funkcji rolniczej. Tereny budownictwa niskiej intensywności zajmowały obszar o powierzchni 

jedynie 5,64 km
2
. Tereny te zajmowały zabudowania o charakterze typowo podmiejskim z dużą ilością sadów i ogrodów. Ekspansywne wkroczenie 

miasta na teren zlewni Strumienia Junikowskiego oraz Plewianki i Skórzynki zmieniło funkcję tego obszaru. Przykładowo pod koniec lat 90 XX 

wieku obszary zamieszkałe i zabudowane  zajmowały już obszar ok. 15,0 km
2
, a powierzchnia obszarów rolniczych zmniejszyła się do ok. 13 km

2
. 
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Proces ten z coraz większym nasileniem trwa nadal i związany jest przede wszystkim z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego na 

terenach  miejskich i podmiejskich w tym również na terenie miasta graniczącym z gminą Komorniki. Wraz z rozwojem budownictwa  powstają 

nowe obiekty usługowe, handlowe niejednokrotnie wielko-powierzchniowe i związana z nimi nieuchronnie sieć lokalnych dróg, ulic i parkingów o 

nawierzchniach uszczelnionych. 

Zmiany zagospodarowania zlewni w znaczący sposób wpływają na warunki odpływu wód powierzchniowych. Znaczący wzrost powierzchni 

obszarów zabudowy mieszkalnej, przemysłowej i usługowej sieci dróg i parkingów zajmujących obecnie coraz większą część obszaru zlewni cieku 

Plewianka przyczynia się zwiększania spływów wód deszczowych.  

Znacząca część spływu wód z deszczy nawalnych przejmowana jest przez tereny zielone Lasu Marcelińskiego stanowiące w tym przepadku 

obszar naturalnej retencji gruntowej, jak również przez stawy położone w dolnym biegu Strumienia Junikowskiego, które powstały w miejscu 

nieczynnych wyrobisk cegielnianych. Chroni  to w znacznym stopniu koryto Strumienia Junikowskiego w dolnym biegu, między innymi na terenach 

m. Lubonia przed nadmiarem wód odpływających do tego cieku jego głównymi dopływami ( Skórzynka , Plewianka, Ceglanka). 

Jednak np. dla koryta samej Plewianki szczególnie, a szczególnie dla jej odcinków położonych poniżej i powyżej torów kolejowych  PKP 

oraz  w środkowej części zlewni między innymi na terenie Gminy Komorniki fakt ten nie ma istotnego znaczenia dla redukcji odpływów wody z tej 

części zlewni.   

        Przykładowo wg danych zawartych w różnych opracowaniach dotyczących zlewni Strumienia Junikowskiego, aktualne sumaryczne zrzuty wód 

deszczowych do tego cieku wynoszą już ok. 4500 l/sek. Natomiast przyszłe potrzeby co do prognozowanych wielkości odprowadzania wód 

deszczowych wyniosą jeszcze ok. 2200 l/sek, nawet biorąc pod uwagę uwzględnienie ew. czasowej retencji na projektowanych zbiornikach 

(prognozowany odpływ wód deszczowych do cieku za  pośrednictwa zbiornika). 

 

     Reasumując znaczące obszary zlewni Strumienia Junikowskiego i rz. Wirynki  na obszarach w/w gmin w wyniku przekształcenia obszarów 

rolniczych w tereny o gęstej zabudowie mieszkaniowej i przemysłowej uległy w istotnym stopniu uszczelnieniu, a ich dopływy (takie jak np. ciek 

Plewianka na terenie Plewisk) przekształcają się systematycznie z niewielkich cieków zasilanych okresowo w wody odprowadzane z terenów 

typowo rolniczych, w podstawowe odbiorniki wód opadowych dopływającej do nich z powstającej sieci kanalizacji deszczowej (są to 

praktycznie otwarte kanały deszczowe), co przy aktualnie wyczerpanych już praktycznie możliwościach ich dalszej rozbudowy (spowodowanych 

np. przez względy własnościowe większości terenów po których przebiegają) oznacza znaczne ograniczenie możliwości dalszego zrzutu do nich 

ścieków deszczowych, w celu zapobieganiu dalszym poważnym konsekwencją (podtopienia i zalania) dla terenów i obszarów bezpośrednio do nich 

przyległych.  

      W opisanych przypadkach działania zapobiegające lokalnym okresowym podtopieniom oraz niewielkim miejskim powodziom w zlewniach tych 

cieków winny koncentrować się głównie w sferze profilaktyki oraz odpowiedniej reakcji odpowiedzialnych służb na zaistniałą sytuację.  

      Po pierwsze, poprzez odpowiednie działania w dziedzinie planowania przestrzennego zmierzające do budowy właściwie zaprojektowanych pod 

względem odprowadzenia i zagospodarowania wód opadowych obiektów (szczególnie tych wielko kubaturowych) i prowadzenie działań z dziedziny 
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zapewnienia małej retencji, np. poprzez wprowadzenia w przypadku budowy nowego obiektu konieczności zapewnienia retencji wodnej 

równoważącej straty retencji spowodowane budową i realizacją tego obiektu.   

        Po drugie w tym kontekście należałoby rozpatrzyć właściwy dobór sił i sprzętu do interwencji w razie podtopienia czy lokalnego zalania, na 

terenie poszczególnych gmin, a zwłaszcza poprzez dobór odpowiedniego wyposażenia w środki techniczne jednostek Straży Pożarne j. W takich 

przypadkach, np. w miejsce dużego wozu bojowego wskazane byłoby zastosowani dostosowanego do tego celu mniejszego samochodu, 

wyposażonego np. w zestaw odpowiednich pomp mogących być obsługiwanych przez 1-2 osoby. 

        Po trzecie w przypadku cieków przepływających  przez obszary zurbanizowane należy zabezpieczyć środki do interwencyjnego udrażniania 

zwłaszcza przepustów drogowych ,wlotów cieków do kanalizacji , które zwykle stanowią miejsca podpiętrzenia cieków wskutek zblokowania ich 

wlotów niesionymi przez wodę zanieczyszczeniami . 

4.4. Uwarunkowania dotyczące ochrony przeciwpowodziowej oraz tereny zalewowe ujęte w Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego. 

 

      Na terenie  gmin powiatu poznańskiego na których występują zalewy powodziowe obszary objęte prognozowanym zalaniem wodami o 

prawdopodobieństwie przewyższenia p = 1% zostały ujęte na planach Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz 

na obszarach dla których zatwierdzone są aktualne plany Zagospodarowania Przestrzennego.   

 

 

5.  Wykaz istniejących obiektów czynnej i biernej ochrony przed powodzią 

 

5.1. Wykaz zbiorników retencyjnych - brak 

 

5. 2. Wykaz i charakterystyka wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy  

Rzeka Gmina 

Km biegu 

rzeki 

 

Długość 

wałów 

[m] 

Obszar 

chroniony 

przez 

obwałowanie 

Rzędne 

korony 

[m 

n.p.m.] 

UWAGI 

Właścic

iel 

wału 
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Warta Mosina 
265+900 ÷ 

264+820 
1400 

Część 

zabudowań wsi 

Rogalinek, 

zabytkowy 
kościół, 

cmentarz, 

przedszkole, 

ogrody 

działkowe 

61,9 (km 

264+450) 

61,73 (km 

265+000) 

- 
WZMi

UW 

 

 5.3. Wykaz najważniejszych budowli piętrzących  

 Dane uzyskane z : Inspektorat Przeźmierowo  (WZMiUW w Poznaniu ) 

Charakterystyka największych jazów na rzekach i ciekach powiatu poznańskiego 

Lp. 

 

Nazwa rzeki 

Nazwa jazu 

Miejscowość 

Km cieku 

Długość 

stanowiska 

Ponur/ 

Poszur 

Poziom 

wody przy 

normalnym 

piętrzeniu 

[cm] 

Światło jazu 

M [m] 

Ilość 

przęseł 

[szt.] 

Konstrukcja 

Zamknięć 

1 

Kanał Mosiński 

jaz ze stopniem 

nr 4 

Bolesławiec 

8+820 

10/24 275 13,0 5 zasuwy 
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2 

Samica 

Stęszewska 

Jaz nr 1 

Podłoziny km 

23+680 

4/6 168 3,5 2 zasuwy 

 

3 Cybina  jaz nr 1 

Antoninek 

9+130 

6/14 115 5,0 2 zasuwy 

4 

Cybina jaz nr 2 

Kostrzyn 

33+100 

5/9 340 1,5 1 zasuwy 

 

5 
Główna 

jaz nr 4 *) 

Wierzenica 

10+510 

6/10 235 5,0 2 szandory 

 

6.  Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej w Urzędzie Miejskim   

     w Mosinie  

Zadania związane z realizacją ochrony przeciwpowodziowej w ramach Urzędu Miejskiego w Mosinie wykonywane są przez :    

6.1. Zasady ogłaszania i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego   na obszarze Gminy Mosina 

    Ustawa z  dnia 8 marca 1990 r. (art. 31a.) o samorządzie gminnym opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszanie i 

odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego leżą w kompetencjach wójta/ burmistrza. 

    Zgodnie art. 34. ustęp 1.1a. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, opracowanie planu operacyjnego ochrony przed 

powodzią oraz ogłoszenie i odwołanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego należy do zadań starosty powiatowego. 



ZAŁĄCZNIK DO PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY MOSINA  

 27 

    Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (art. 22.pnkt.3) mówi, iż dla województwa oceny stanu 

zabezpieczenia przeciwpowodziowego dokonuje wojewoda. Ten także opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje 

pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.  

   Zgodnie z art. 8 ustawy z dn. 18 kwietnia 2002r o stanie klęski żywiołowej, w czasie trwania stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi 

w celu zapobieżenia skutkom klęski  lub usunięcia tychże kierują: 

1) wójt, burmistrz lub prezydent , jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadza się  

      tylko na obszarze danej  gminy, 

2) starosta - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadza się na obszarze więcej niż 

     jednej gminy w danym powiecie, 

3) wojewoda - jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadza się na obszarze więcej 

    niż jednego powiatu w danym  województwie, 

4) właściwy minister-  jeżeli stan klęski żywiołowej wprowadza się na obszarze więcej    

     niż jednego województwa. 

  Sugeruje się, aby sposób ogłaszania alarmu powodziowego prowadzono analogicznie do sposobu kierowania działaniami w czasie trwania klęski 

żywiołowej, tzn. proponuje się, aby alarm powodziowy ogłaszał i odwoływał:  

1) wójt, burmistrz lub prezydent, jeśli alarm dotyczy jednej gminy/miasta, 

2) starosta, jeśli alarm dotyczy więcej niż jednej gminy w danym powiecie, 

3) wojewoda, jeśli alarm dotyczy więcej niż jednego powiatu w danym województwie  

4) właściwy minister – jeśli alarm dotyczy więcej niż jednego województwa  

 

6.1.1. Podstawy ogłaszania alarmu przeciwpowodziowego na terenie gminy 

                                    

   Podstawą do ogłoszenia  alarmu przeciwpowodziowego na terenie Gminy Mosina może być : 

a) wzrost stanów wody na wodowskazach do poziomu ostrzegawczego/ alarmowego (z tendencją rosnącą) określony w informacji 

przekazanej przez Ośrodek Koordynacyjno Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej w przy Regionalnej Dyrekcji Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 

b) tworzenie się zatorów śryżowych lub lodowych, powodujących niebezpieczne podniesienie się poziomów wody lub stwarzających 

zagrożenie dla obwałowań przeciwpowodziowych, 



ZAŁĄCZNIK DO PLANU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO GMINY MOSINA  

 28 

c) nadmierne przesiąki wody przez wał przeciwpowodziowy, rozmakanie korpusu wału, przebicia hydrauliczne w pobliżu skarpy 

odpowietrznej grożące przerwaniem wału. 

     Decyzja o ogłoszeniu pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego powinna być    

      podjęta każdorazowo po zasięgnięciu opinii  w OKI  przy RZGW  w Poznaniu. 

 

 

6.2.  Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Burmistrza Gminy Mosina  

    Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego Burmistrza Gminy Mosina, utworzono  przy Referacie Gotowości Cywilnej, Spraw Wojskowych i 

Obronnych Urzędu Miejskiego w Mosinie.  

     Organizację oraz tryb pracy Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego określa Zarządzenie Burmistrza Gminy Mosina nr 0151/178/07 z dnia 

19 grudnia 2007 r. 

     Siedziba Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego w Mosinie przy Pl. 20 Października 1. 

 

    Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego  

           Urząd Miejski w Mosinie   
           Pl. 20 Pażdziernika 1, 62-050 Mosina  

           tel.  :  722 323 208 czynny całą dobę  

           e–mail : zb @mosina. pl  

        

Zadania Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego                

1. zapewnienie przepływu informacji na potrzeby Zespołu Zarządzania Kryzysowego  

2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji 

3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania ludności  

4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska 

5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje  ratownicze , poszukiwawcze i humanitarne 
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6. dokumentowanie  podjętych działań 

7. realizacja stałych dyżurów oraz przekazywanie informacji dotyczącej wszelkich zagrożeń  członkom Zespołu Zarządzania Kryzysowego. 

 

 

 

 

6.2.1. Schemat łączności będącej w dyspozycji  Gminnego Centrum Zarządzania     

          Kryzysowego  

                 

6.2.2. Dyżury przeciwpowodziowe – instrukcja dyżurów  

   Zasady dotyczące pracy na stanowisku dyżurnego Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz zasady stałego dyżuru określa Zarządzenie 

Burmistrza Gminy Mosina. 

     Zgodnie z zarządzeniem czas pracy na rzeczonym stanowisku wynosi 8 godzin dziennie, tj. 40 godzin tygodniowo. Praca odbywa się w 

godzinach: poniedziałek od 9.00 do 17.00, wtorek- piątek 7.30 - 15.30.  

    W czasie wolnym od pracy zadania na potrzeby stałego dyżuru przejmują pracownicy wyznaczeni pracownicy – dyżurni.   

 

6.3.   Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina  

Zespół Zarządzania Kryzysowego Gminy Mosina Zarządzeniem Burmistrza Gminy Mosina  

Pracami Zespołu kieruje : 

- Burmistrz Gminy 

Do zadań „Zespołu” zgodnie z zrządzeniem należy między innymi  : 

w zakresie ochrony przeciwpowodziowej : 

- ocena stanu ochrony przeciwpowodziowej oraz przygotowanie propozycji działań Burmistrza w sytuacji wystąpienia zagrożenia 

powodziowego na terenie Gminy Mosina, 
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- przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych  

z zagrożeniami. 

           

      7. Ewakuacja ludności z terenów zagrożonych powodzi 

7.1 Tabelaryczne zestawienie proponowanych planów ewakuacji terenów zagrożonych powodzią 
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7.2.  Zasady ewakuacji ludności z terenów zagrożonych powodzią. 

 

7.2.1. Decyzję o ewakuacji podejmuje się wówczas, jeżeli w inny sposób nie można 

usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludności lub dla mienia. 

 

7.2.2. W przypadku ewakuacji w pierwszej kolejności ewakuuje się: chorych, dzieci, 

kobiety, starców, służby sanitarne, podręczny bagaż, a następnie: mężczyzn nie 

zatrudnionych przy ewakuacji, inwentarz żywy, dzieła sztuki, ważne dokumenty, 

księgozbiory, cenniejszy sprzęt, maszyny, żywność itd. 

 

7.2.3. Burmistrz Gminy przy współpracy z Gminnym Zespołem Zarządzania 

Kryzysowego jest zobowiązany do : 

- zakwaterowania ewakuowanej ludności z miejsc zagrożonych powodzią  

-  zapewnienia wyżywienia, opieki medyczno-sanitarnej pomocy społecznej  

-  paszy dla zwierząt 

 

7.2.4. Przed przystąpieniem do ewakuacji należy przygotować zarządzenia z klauzulą o 

możliwości zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób uchylających się do 

ewakuacji (na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji. 

 

7.2.5. Czynności związane z przeprowadzeniem ewakuacji wykonuje Burmistrz Gminy  

przy współpracy i wskazaniach  Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego  oraz 

przy udziale wojska, policji i straży pożarnej. 

 

8.  Dodatek :   Poradnik  postępowania na wypadek zagrożenia powodziowego 

               (przykładowe działania i zalecenia w razie zagrożenia powodzią) 

      Definicje 

         Pogotowie     

przeciwpowodziowe 

wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu 

ostrzegawczego i nadal się podnosi. 

      Alarm powodziowy 

ogłasza się (z uwzględnieniem warunków lokalnych), gdy poziom 

wody w rzece osiągnie stan alarmowy, a prognoza hydrologiczna 

przewiduje dalszy przybór wód. 
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         Sygnały alarmowe i zasady sygnalizacji 

    Flaga koloru białego:  
potrzeba ewakuacji - oznacza, że chcesz opuścić miejsce, w którym jesteś 

    Flaga koloru niebieskiego:  
potrzeba pomocy medycznej - prosisz o lekarza lub inną formę pomocy 

medycznej 

    Flaga koloru czerwonego:  

potrzeba wody i żywności - prosisz o jedzenie i wodę  

    Sposób postępowania w przypadku zagrożenia powodziowego 

 jeżeli sytuacja zmusiła cię do pozostania w domu, przenieś wartościowe rzeczy 

na górne kondygnacje budynku,  

 ubezpiecz siebie, rodzinę oraz swój majątek w razie kataklizmu, pomoże ci to 

chociaż finansowo,  

 jeśli możesz - odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce, np. do 

rodziny, znajomych,  

 nie opieraj worków z piaskiem bezpośrednio o zewnętrzne ściany budynków, 

nasiąknięte worki powodują dodatkowe obciążenie konstrukcji domu,  

 sprawdź wysokość położenia swojego domu, oraz dowiedz się jaki jest stan 

zabezpieczenia, urządzeń hydrotechnicznych i kiedy może nastąpić niebezpieczeństwo 

ich uszkodzenia, wiedza ta jest potrzebna przy ocenie ryzyka,  

 po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew 

wód powodziowych do piwnicy twego domu lub sam 

wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia 

fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych,  

 przygotuj się do ewakuacji,  

 naucz najbliższych członków rodziny jak odłączać źródła energii, gazu i wody,  

 dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w 

widocznym miejscu kartkę z imieniem (identyfikator), nazwiskiem oraz miejscem 

zamieszkania, 

przez cały czas słuchaj podawanych przez lokalną rozgłośnię radiową (Radio 

"Merkury") komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania,  

 dowiedz się od władz lokalnych o zastępcze miejsca zakwaterowania dla siebie i 

swojej rodziny, o miejsca ewakuacji zwierząt oraz drogi ewakuacyjne i środki 

transportu, jeśli nie posiadasz własnych,  

 ustal sposoby kontaktowania się z rodziną,  

 usuń środki, które mogłyby stać się źródłem skażenia - pestycydy i wszystkie 

chemikalia z piwnic, garaży i zabudowań gospodarczych,  

 zgromadź w domu niezbędną ilość nie psującej się żywności oraz wody pitnej, 

przynajmniej 2 litry na dzień na osobę,  
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 przenieś na górne kondygnacje miejsca sypialne,  

 zapewnij sobie odpowiednią ilość źródeł światła - latarki, świece, zapasowe 

baterie do radia i latarek,  

 zapewnij wszystkim domownikom odpowiednią odzież i obuwie (kalosze), 

rękawice gumowe a dla małych dzieci wystarczającą ilość pieluszek jednorazowych,  

 zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo swoje i twojej rodziny,  

 zapewnij środki czystości, środki owadobójcze m.in. lep na muchy,  

 zapewnij zestaw apteczny pierwszej pomocy (apteczka samochodowa),  

 zapewnij turystyczne butle gazowe z minimum pięciodniowym zapasem,  

 jeżeli masz sprzęt pływający (pontony, łodzie), utrzymaj go w sprawności i 

używaj go wyłącznie podczas zagrożenia życia - prąd wody może porwać sprzęt wraz 

z osobami,  

 nie chodź po obszarach zalanych, fala o głębokości kilkunastu centymetrów 

może przewrócić i porwać dorosłego człowieka,  

 jeżeli musisz przejść przez zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed 

sobą, do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego,  

 jeżeli zostałeś wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych - 

POMAGAJ - od tego też zależy bezpieczeństwo twojego gospodarstwa,  

 zwolnij z uwięzi zwierzęta, jeżeli masz możliwości wyprowadź lub wywieź je w 

bezpieczne miejsce, wskazane przez władze,  

 zapewnij zwierzętom paszę na co najmniej dwie, trzy doby,  

 poznaj drogi ewakuacyjne i zapoznaj z nimi swoich najbliższych sąsiadów,  

 podczas powodzi dostosuj się do poleceń osób prowadzących akcję ratowniczą,  

 w razie ewakuacji zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy, dokumenty, odzież i  

                 produkty żywnościowe na dwa, trzy dni,  

 pamiętaj o sąsiadach, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych  

                dzieciach, starszych osobach oraz niepełnosprawnych,  

 wyłącz odbiorniki energii (prąd, gaz) i wodę,  

 nie dotykaj urządzeń elektrycznych jeśli nie znajdują się w suchych miejscach i  

                nie stoisz na suchym nie przewodzącym podłożu w gumowych butach i   

                gumowych rękawiczkach, 

 zamknij mieszkanie. 

 Jeżeli możliwa jest ewakuacja samochodem – zabierz ze sobą:  

 trwałą żywność oraz napoje (najlepiej niegazowaną wodę mineralną lub 

źródlaną)  

 koce, śpiwory,  

 apteczkę,  

 łopatę i łańcuchy na koła,  

 pełny bak paliwa (stacje benzynowe mogą być nieczynne),  

 nie jedź drogą, która jest pod wodą, droga i mosty mogą być podmyte,  

gdy samochód utknie w obszarze zagrożonym powodzią, opuść go natychmiast, poziom 

wody może się szybko podnieść a fala powodziowa może go porwać wraz z 

pasażerami. 

Najważniejsze zasady odżywiania i przechowywania żywności 

 w pierwszej kolejności zużyj nietrwałą żywność,  

 spożywaj przynajmniej jeden pożywny posiłek w ciągu dnia,  
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 spożywaj duże ilości płynów,  

 zgromadź odpowiednie ilości żywności w puszkach i opakowaną hermetycznie,  

 żywność przechowuj w suchych i chłodnych miejscach, 

 chleb zamykaj szczelnie w opakowaniach hermetycznych. 

Przygotowanie ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych  

 przygotować odpowiednią ilość leków, okulary, laski, poduszki, szyny, rzeczy 

niezbędne dla psów przewodników, dodatkowe ubrania, aparaty słuchowe dla 

niesłyszących. 

Jeśli możesz - wykonaj część powyższych czynności już dzisiaj - później możesz nie  

zdążyć! 

 

Po powodzi 

 sprawdź czy nie ma uszkodzeń konstrukcji budynku mieszkalnego,  

 zakręć zewnętrzne zawory gazowe,  

 wywietrz mieszkanie, aby usunąć przykre zapachy lub ulatniający się gaz,  

 nie używaj otwartego ognia,  

 nie włączaj zasilania, wstępnie sprawdź czy nie ma jakichkolwiek uszkodzeń   

                 instalacji elektrycznej, dla pewności niech sprawdzi to wykwalifikowany  

                elektryk,  

 zasłoń wybite okna i otwory w dachu lub ścianach, aby zabezpieczyć dom przed  

                dodatkowymi zniszczeniami spowodowanymi warunkami pogodowymi,  

 wyrzuć jedzenie i leki, które miały kontakt z wodami powodzi,  

 gotuj wodę przynajmniej przez 10 minut,  

 wynoś systematycznie meble i ubrania w celu ich osuszenia,  

 szybkie wypompowywanie wody z piwnic może spowodować uszkodzenie   

                 konstrukcji, należy wypompowywać ok. 1/3 objętości na dzień,  

 nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych, mogą być skażone, 

 jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być  

                skażone ściekami, bakteriami chorobotwórczymi. 

 


