Zarządzenie Nr 254/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2019 roku
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie
miasta Płocka
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze
zmianami: poz. 1000, 1349, 1432,2500) w związku z art. 163 ustawy z dnia 20
lipca 2017 roku - Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) oraz
zarządzenia Nr 1418/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 lutego 2012 roku
w sprawie powołania Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zmienionym
zarządzeniem Nr 3039/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. i § 10 ust. 1 Regulaminu
organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka wprowadzonego zarządzeniem 150/2018
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie nadania
Urzędowi Miasta Płocka Regulaminu organizacyjnego, zmienionym zarządzeniem
nr 190/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r., zarządza się, co następuje:
§ 1.
W związku z koniecznością podjęcia działań mających na celu zminimalizowanie
skutków potencjalnego zagrożenia powodziowego w mieście Płocku, ogłaszam
pogotowie przeciwpowodziowe dla miasta Płocka.
§ 2.
Pogotowie przeciwpowodziowe obowiązuje od dnia 30.01.2019 roku od godziny
14.00 do czasu odwołania.
§ 3.
Zobowiązuje się Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Płocka do:
1) powiadomienia członków
o sytuacji powodziowej;
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2) rozesłania zarządzenia do jednostek organizacyjnych biorących udział w akcji
przeciwpowodziowej, instytucji współdziałających, celem podjęcia stosownych
działań wynikających z planów operacyjnych;
3) monitorowania sytuacji na podległym terenie oraz do zbierania informacji
o stanie wód w Wyszogrodzie, Kępie Polskiej oraz w Płocku na wodowskazach:
Borowiczki, Grabówka, PKN ORLEN S.A, brama przeciwpowodziowa – PGW WP
Obiekt Hydrotechniczny Włocławek, oraz ze stacji hydrometeorologicznej w
Trzepowie.
§ 4.
Mieszkańców i pracodawców zobowiązuje się do zabezpieczenia przed zatopieniem lub usunięcia ze stref bezpośredniego zagrożenia powodzią substancji zagrażających środowisku.
§ 5.
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych – Zastępcy Przewodniczącego Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą podpisania.
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