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Zarządzenie Nr 77 
Wójta Gminy Łososina Dolna 
z dnia 22 czerwca 2020 r. 

~~ > 

w sprawie: wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Gminy 
Łososina Dolna 

Na podstawie art. 31a w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) art. 2, art. 3 ust. 1 
pkt. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (t. j . Dz. U. z 
~017 r. poz. 1897) i §7 ust. 2, §9 pkt. 27, §21ust.1 pkt. 2, §3lust. 1 i §32 Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łososinie Dolnej nadanego zarządzeniem Nr 25 
Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 8 marca 2016r. ( zm.: Nr 74 z dnia 30 maja 2016 r. 
i Nr I 78 z dnia 28 gmdnia 2016 r). 

zarządzam, co następuje: 

§1 
1. W związku z niekorzystną prognozą Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o 

przewidywanych dalszych opadach deszczu ogłaszam pogotowie przeciwpowodziowe 
dla Gminy Łososina Dolna. 

2. Pogotowie przeciwpowodziowego obowiązuje od dnia 22 czerwca 2020 r od godziny 
1 7. OO do odwołania. 

§2 
Zobowiązuję Gminny Zespół Reagowania Kryzysowego do podjęci a czynności zgodnie 
z „ Gminnym Planem Reagowania Kryzysowego Gminy Łososina Dolna: 

1) pełnienia całodobowych dyżurów w celu zapewnienia przepływu informacji na 
potrzeby reagowania kryzysowego, 

2) monitorowania zagrożonych terenów oraz poziomu wód w rzekach, 
3) informowania mieszkańców zagrożonych miejscowości o przewidywanym wzroście 

wód, 
4) zapewnienia gotowości sił i środków przeciwpowodziowych do niezwłocznego ich 

użycia, 

5) uruchomienia przeciwpowodziowej akcji ratowniczej w przypadku bezpośredniego 
zagrożenia życia lub zdrowia ludzi oraz mienia na obszarze Gminy, 

6) składania do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego okresowych 
meldunków o podjętych działaniach oraz sytuacji przeciwpowodziowej na terenie 
Gminy. W sytuacjach poważnych zagrożeń, informacje należy przesłać natychmiast, 

7) podjęcia innych działań wynikających z Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego. 

§3 
Nadzór nad zarządzeniem sprawował będę osobiście . 


