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Na terenie Powiatu Wodzisławskiego wody zajmują powierzchnię około 8,5 km2,      
co stanowi 2,9 % całej jego powierzchni. Na wielkości te wpływają wody rzek i potoków,   
zbiorniki  poŜwirowe o powierzchni około 650 ha i pojemności około 32 mln m3 oraz 
kompleks stawów hodowlanych o powierzchni około 300 ha i pojemności około 6 mln m3, 
zlokalizowane wzdłuŜ koryta rzeki Odry. 

 

 
Zbiorniki poŜwirowe 

 
Najbardziej zagroŜone tereny w powiecie znajdują się w jego południowo – 

zachodniej części i obejmują gminy: Godów, Gorzyce i Lubomię. ZagroŜenie to powodują 
rzeki Odra i Olza szczególnie w okresie wiosennych i letnich przyborów wód 
spowodowanych roztopami lub długotrwałymi opadami deszczu. 
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Mapa terenów zalewowych 
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  Formy korytowe rzeki Odry i roślinność w obrębie meandra¹ 
 

 W pozostałych miastach i gminach powiatu zagroŜenie powodziowe jest mniejsze, niemniej 
jednak mogą wystąpić lokalne podtopienia spowodowane wezbraniami w małych rzekach 
i potokach w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych. Szczególnie dotyczy  to gmin 
miejskich: Wodzisławia Śląskiego, Rydułtów i Pszowa.  
Na terenie Powiatu Wodzisławskiego mogą wystąpić dwa rodzaje powodzi: 
1) opadowe – spowodowane nagłymi i intensywnymi opadami deszczu lub spowodowane 

długotrwałymi opadami występującymi na znacznym obszarze, 
2) roztopowe – spowodowane nagłym ociepleniem i topnieniem śniegu. 
W powiecie dominują wezbrania opadowe, gdyŜ wody roztopowe, pochodzące ze śniegu 

nagromadzonego w górach topnieją i spływają stopniowo. W przypadku bardzo duŜych 
opadów śniegu i wysokich temperatur wiosną mogą wystąpić powodzie roztopowe na rzekach 
Odrze i Olzie. Prognozowanie wezbrań jest moŜliwe przez obserwację w punktach 
pomiarowych, które znajdują się na rzece  Odrze  w Republice Czeskiej oraz w Chałupkach, 
Olzie, Bukowie – KrzyŜanowicach i rzece Olzie w Istebnej, Cieszynie, Godowie oraz przy 
ujściu w miejscowości Olza. Sieć posterunków obserwacyjno - pomiarowych stanowi 
własność Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. 
 
 
 
 
 
1meander - fragment koryta rzeki o kształcie przypominającym pętlę lub łuk. Meandry tworzą się zazwyczaj na terenach 
nizinnych, w dolnym oraz środkowym odcinku rzeki, tam gdzie ma ona mały spadek oraz słaby nurt, wskutek erozji bocznej. 
Meandry przesuwają się w miarę upływu czasu ku ujściu rzeki, zwiększając swoją krzywiznę oraz poszerzając dolinę. 
Meander moŜe zostać odcięty od głównego biegu rzeki ,np. wskutek chwilowego podniesienia się poziomu wody i wymycia 
nowego koryta; wówczas dawny meander staje się starorzeczem. 
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Rzeki i potoki, które stwarzają potencjalne zagroŜenie powodziowe na terenie Powiatu 
Wodzisławskiego: 

1) Odra              – na odcinku długości 14,5 km, 
2) Olza   – na odcinku długości 8,5 km, 
3) Leśnica  – na odcinku długości 15,2 km, 
4) Szotkówka  – na odcinku długości 13,2 km, 
5) Lubomka  – na odcinku długości 3 km, 
6) Piotrówka  – na odcinku długości 8,3 km, 
7) Syrynka  – na odcinku długości 11,5 km, 
8) Nacyna  – na odcinku długości 11,37 km, 
9) Potok Łęgoń   – na odcinku długości 14,92 km. 

 
ZagroŜenie powodziowe 
 
 Przedstawione poniŜej zagroŜenia powodziowe w poszczególnych gminach 
i miejscowościach, wynikają z analizy zalań i podtopień, które miały miejsce podczas 
powodzi na terenie Powiatu Wodzisławskiego w 1997 roku. Mimo znacznych nakładów 
finansowych na budowę i modernizację obiektów przeciwpowodziowych oraz urządzeń 
hydrotechnicznych a takŜe wyposaŜenia słuŜb ratowniczych w sprzęt po roku 1997 naleŜy 
załoŜyć, Ŝe zagroŜenia te w dalszym ciągu mogą wystąpić  i stworzyć realne zagroŜenie dla 
Ŝycia i mienia mieszkańców, szczególnie w miejscach wymienionych poniŜej. 
1. Gmina Godów 
 ZagroŜenia powodują rzeki: Olza, Szotkówka, Leśnica, Piotrówka. W związku            
z powyŜszym zagroŜone mogą być miejscowości: 
1) Godów: 

a) Gliniki –  rzeka Olza,  
b) ujęcie wody przemysłowej – rzeka Olza,  
c)  rejon Wiejskiego Ośrodka Kultury – rzeka Piotrówka, 
d) rejon folwarku – rzeka Leśnica,  
e) ulice  1 Maja, Nowa – rzeka Szotkówka, 

2) Gołkowice: 
a) most na rzece Szotkówka, 
b) Głębocz – rzeka Szotkówa, 
c) Dębina – rzeka Piotrówka, 

3) Łaziska: 
a) ulica Skotnicka – rzeka Olza, 
b) Podbucze – rzeka Leśnica, 

2. Gmina Gorzyce  
ZagroŜenia powodziowe powodują rzeki Olza i Odra. Najbardziej zagroŜone 

miejscowości na terenie gminy to: 
1)  Uchylsko – rzeka Olza; w strefie bezpośredniego zagroŜenia znajduje się 60 % 

gospodarstw i innych obiektów, 
2) miejscowość Olza – rzeka Olza i Odra; w strefie bezpośredniego zagroŜenia znajduje 

się 80 % gospodarstw i obiektów,  
3) miejscowość Odra – rzeka Odra; w strefie bezpośredniego zagroŜenia znajduje się     

100 % gospodarstw i obiektów. 
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  Odrębnym zagroŜeniem w przypadku zalania znacznych obszarów na terenie gminy 
Gorzyce są liczne ciągi melioracyjne i cieki kanałowe, które podczas występowania 
podwyŜszonych stanów wód w korytach rzek Olzy i Odry mają uniemoŜliwione ujście do 
tych rzek. 
  3. Gmina Lubomia 
      ZagroŜenia powodziowe powodują  rzeki Odra i Lubomka. Najbardziej zagroŜone 
powodzią są miejscowości: 

1) Buków – rzeka Odra; w strefie bezpośredniego zagroŜenia znajduje się 100% 
gospodarstw i obiektów, 

2) Ligota Tworkowska – rzeka Odra; w strefie bezpośredniego zagroŜenia znajduje się 
100% gospodarstw i obiektów (gospodarstwa wykupywane przez RZGW pod 
planowaną budowę zbiornika Dolny Racibórz),   

3) Nieboczowy – rzeka Odra; w strefie bezpośredniego zagroŜenia znajduje się 100% 
gospodarstw i obiektów (gospodarstwa wykupywane przez RZGW pod planowaną 
budowę zbiornika Dolny Racibórz), 

4) Lubomia –  potok Lubomka  ulice  Polna, Korfantego  
4. Miasto Wodzisław Śląski 
         ZagroŜenie powodziowe powoduje rzeka Leśnica:  

1) w dzielnicy Radlin II – w rejonie ul. Chrobrego i Dąbrowskiego, 
2) w dzielnicy Stare Miasto – w rejonie ulic Witosa, Bogumińskiej i Rzecznej. 

5. Miasto Rydułtowy 
ZagroŜenie powodziowe występuje ze strony rzeki Nacyna w rejonie ulic: 

Sobieskiego, Radoszowskiej, Strzody i przyległych. ZagroŜone są budynki mieszkalne             
i obiekty uŜyteczności publicznej zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki. 

 
Urządzenia  zabezpieczające przed powodzią 
 

1. Wał prawostronny rzeki Olzy i Odry od Uchylska do wejścia do polderu „Buków”, 
rok budowy – 1996 r., długość wału wynosi: wzdłuŜ Olzy – 3,45 km - remontowany                           
w 2005 r., wzdłuŜ Odry – 1,18 km - remontowany w 2001 r. Łączna długość wałów 
wynosi 4,63 km. Wały chronią 700 ha terenów depresyjnych, na których znajduje          
się miejscowość Olza. Słabym ogniwem jest śluza wałowa (wrota 
przeciwpowodziowe) na kanale ciekowym w okolicy mostu kolejowego w Ozie.             
W roku 2007, na skutek podjętych przez Starostę Powiatu Wodzisławskiego działań,  
PKP dokonała  naprawy w/w wrót i wykonała bariery zabezpieczające koronę 
okalającą tą budowlę hydrologiczną. Do dnia dzisiejszego przez Śląski Urząd 
Wojewódzki, PKP oraz RZGW prowadzone są działania prawne zmierzające do 
ustalenia administratora odpowiedzialnego za utrzymanie wyŜej wymienionego 
obiektu hydrologicznego. Wał przeciwpowodziowy prawostronny rzeki Odry                  
od miejscowości Odra do miejscowości Buków ma długość 6,36 km (rok budowy 
1950), remontowany podczas budowy polderu „BUKÓW”. Obecnie wał ten jest 
częścią polderu Buków i pełni rolę wału działowego pomiędzy przepływową                    
i sterowaną częścią polderu. Wybudowano w nim takŜe dwie budowle wpustowe:  
górną o szerokości w koronie  200 m i rzędnej przelewu 194,00 m n.p.m. oraz dolną                 
z zamknięciami  o rzędnej progu 191,00 m n.p.m. 
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Wał przeciwpowodziowy prawostronny rzeki Odry ma długość 1,60 km                               
i chroni miejscowość Ligota Tworkowska. Najsłabszym ogniwem jest przecięcie                
i obniŜenie korony wału przez drogę publiczną Buków-Lubomia, gdzie w przypadku 
zagroŜenia zabudowuje się „szandory”². 

2. Polder „BUKÓW”- sztuczny zbiornik przeciwpowodziowy na Odrze wchodzący             
w skład przyszłego zbiornika Racibórz Dolny, połoŜony jest na terenie gmin Lubomia             
i Gorzyce. Polder Buków budowany był w latach 1989 - 2002 r. Ma około 830 ha 
powierzchni i moŜe przyjąć około 50 mln m³ wody. 29 marca 2006 r. podczas 
wezbrania rzeki Odry przyczynił się do obniŜenia fali powodziowej. Polder Buków 
stanowi jeden z głównych systemów ochrony przeciwpowodziowej dla Powiatu 
Wodzisławskiego,  Powiatu Raciborskiego oraz miast Opola i Wrocławia. Ze względu 
na okresowe zalewanie i duŜe ograniczenie w obrębie polderu gospodarki rolnej, 
wzrosła na jego terenie bioróŜnorodność, stał się siedliskiem wielu rzadkich gatunków 
roślin błotnych i zwierząt, co w połączeniu ze starorzeczami i zalanymi wyrobiskami 
oraz sąsiedztwem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Wielikąt uczyniło z niego 
bardzo atrakcyjny teren dla turystyki i rekreacji dla blisko połoŜonych ośrodków 

miejskich (Wodzisławia Śląskiego i Raciborza).   

 
Polder Buków 
 
 
² szandor - zamknięcie budowli piętrzącej w hydrotechnice, to element składowy pewnej budowli piętrzącej, stanowiący z nią 
całość techniczno-uŜytkową, spełniający funkcję podstawową piętrzenia wody na cieku z moŜliwością jej przepuszczenia 
przez stopień – przez zamknięcie, a takŜe mogący spełniać inne dodatkowe funkcje; zamknięcia są elementem ruchomym 
budowli.  
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Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy 
 Powiatowy magazyn przeciwpowodziowy zlokalizowany jest w  Syryni  przy             
ul. Raciborskiej 3 oraz częściowo w KP PSP Wodzisław Śl. ul Pszowska 68. Na jego stanie 
znajdują się: 

1) łódź motorowa – 6 osobowa – Quick Silver,  
2) łódź motorowa – 6 osobowa, 
3) łódź wiosłowa – 2 osobowa,  
4) łódź wiosłowa – 6 osobowa – 4 szt., 
5) łódź wiosłowa płaskodenna – 10 osobowa – 4 szt., 
6) worki na piasek: 30 l – 124000 szt., 60 l – 30000 szt., 
7) geowłóknina – 7,2 tys. m2.         

 

Inny sprzęt przeciwpowodziowy znajdujący się na terenie powiatu: 
1) łódź motorowa – 6 osobowa – OSP Ligota Tworkowska, 
2) łódź wiosłowa – 2 osobowa – OSP Ligota Tworkowska, 
3) łódź motorowa – 6 osobowa – OSP Nieboczowy, 
4) samochód kwatermistrzowski Star 1466 – terenowy słuŜący do ewakuacji ludzi                       

i mienia  z terenów zalewowych  – KP PSP Wodzisław Śl., 
5) namiot pneumatyczny z wyposaŜeniem – KP PSP Wodzisław Śl. 

 
Monitoring  przeciwpowodziowy 
 

 W Powiecie Wodzisławskim prowadzony jest stały monitoring bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego. Dwa razy w roku dokonywane są przeglądy urządzeń 
hydrotechnicznych i budowli  przeciwpowodziowych. Ponadto pracownicy PCZK przekazują 
do miast i gmin Powiatu Wodzisławskiego komunikaty i ostrzeŜenia o przewidywanych 
zagroŜeniach i sytuacjach kryzysowych na terenie Powiatu. Komunikaty przekazuje Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Wojewody – SłuŜba DyŜurna WCZK oraz Instytut Meteorologii      
i Gospodarki Wodnej. 
 W przypadku intensywnych opadów i podwyŜszonych stanów wód prowadzona jest 
bezpośrednia kontrola w obrębie rzek i cieków przez patrole Państwowej StraŜy PoŜarnej        
i Ochotniczych StraŜy PoŜarnych. 

Monitoring przeciwpowodziowy na przykładzie sytuacji hydrologicznej z miesiąca 
czerwca 2009 r. oraz pierwszego kwartału 2010 r.  

1. 25 czerwca 2009 Wojewoda Śląski ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie 
powiatów: raciborskiego, rybnickiego, wodzisławskiego, gliwickiego, cieszyńskiego           
i jastrzębskiego. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego niezwłocznie 
powiadomiło o ogłoszonym pogotowiu wójtów gmin zagroŜonych powodzią. Podjęto 
działania związane z monitoringiem sytuacji na terenach objętych lokalnymi 
podtopieniami. Po kilku godzinach nastąpiła stabilizacja sytuacji powodziowej i woda na 
rzekach Olzie i Odrze na terenie powiatu zaczęła opadać. Na bieŜąco prowadzony był 
monitoring stanu wód, wynosił on o godz. 8 00 432 cm na rzece Odrze  w miejscowości 
Olza (stan alarmowy 500 cm), w Bukowie stan wody wynosił 475 cm (stan alarmowy 600 
cm). Poprawa pogody spowodowała powolne obniŜanie się stanów wód na rzekach. 
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Skutkowało to odwołaniem przez Wojewodę dnia 1 lipca 2009 r. pogotowia  
przeciwpowodziowego.   

2. W pierwszym kwartale 2010 r. w sytuacji hydrologicznej przewaŜała tendencja spadkowa, 
chociaŜ często wzrastał poziom wody w rzekach. W ostatnich dniach miesiąca stycznia na 
rzekach regionu obserwowano wzrosty poziomów wód, powodem tego było topnienie 
pokrywy śnieŜnej. Poziom wody miejscami podniósł się znacznie powyŜej stanu 
ostrzegawczego (na rzece Odrze w Chałupkach o 22 cm, w KrzyŜanowicach o 21 cm). Od 
początku miesiąca lutego stany wód na rzekach układały się przewaŜnie na granicy 
stanów średnich i wysokich. Na czterech posterunkach został przekroczony stan 
ostrzegawczy  w  dniach  19  –  28 lutego 2010 r.,  wzrosty   występowały   na   rzece   
Odrze. W drugiej połowie miesiąca marca 2010 r. ponownie odnotowano wzrosty na 
rzekach spowodowane topnieniem pokrywy śnieŜnej. Poziom wody podniósł się powyŜej 
stanu ostrzegawczego na rzece Odrze w Olzie o 57 cm, w KrzyŜanowicach  o 56 cm.                
W pierwszej połowie kwietnia 2010 r. nadal występowały wzrosty stanów wody do 
stanów ostrzegawczych, ale nie spowodowały istotnego dla Powiatu Wodzisławskiego 
zagroŜenia powodziowego.  

Stan urządzeń hydrotechnicznych i budowli przeciwpowodziowych  

Przegląd urządzeń hydrotechnicznych i budowli przeciwpowodziowych 
przeprowadzono   w dniach 27, 29 i 30 kwietnia 2010 r. Brali w nim udział przedstawiciele 
Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Biura Terenowego w Raciborzu, 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, urzędów miast i gmin Powiatu Wodzisławskiego, 
Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śl. i Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy 
PoŜarnej. 
  
Podczas przeglądu stwierdzono: 
 

1) Gmina Godów 
a)   na rzece Piotrówce w korycie rzeki widoczne wiatrołomy oraz zakrzaczenia; 

RZGW do dnia 15 kwietnia 2011 usunie wiatrołomy i wytnie krzewy, 
b) wzdłuŜ koryta rzeki Leśnicy na odcinku od miejscowości Podbucze do Łazisk 

stwierdzono wysypiska śmieci; przedstawiciel gminy Godów oświadczył,                
Ŝe gmina wykona ogrodzenie zabezpieczając ten teren. 

 
2) Gmina Gorzyce 

a) w miejscowości Uchylsko uszkodzony element przepustu wałowego na rowie    
melioracyjnym, który wymaga remontu*, 

b) potok Łęgoń wymaga gruntownej odbudowy na całym odcinku*. 
 

3) Gmina Lubomia 
a) na potoku Lubomka w Lubomi w rejonie ul. Polnej 81 stwierdzono oberwanie się 

skarp i płyt aŜurowych; przedstawiciel ŚZMiUW oświadczył, Ŝe uszkodzone 
elementy zostaną wymienione i zostanie przeprowadzona bieŜąca konserwacja 
potoku, 
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b) na potoku Syrynka zniszczone ubezpieczenia brzegowe poniŜej odgałęzienia cieku 
zasilającego stawy Wielikąt.        

4) Miasto Wodzisław Śląski 
a) na potoku Leśnica zatory w górnym odcinku na obszarze oddziaływania         

eksploatacji górniczej; przedstawiciel ŚZMiUW oświadczył, Ŝe powstałe szkody 
zobowiązała się usunąć KWK Rydułtowy – Anna,       

b) na potoku Syrynka lokalne wyrwy brzegowe oraz zniszczone ubezpieczenia 
wymagające odbudowy.  

 
5) Miasto Rydułtowy 

a) na potoku Nacyna powyŜej ul. Barwnej zniszczona linia brzegowa wymagająca 
odbudowy.  

 
* Obecni na przeglądach przedstawiciele RZGW i ŚZMiUW zadeklarowali w terminie do 

dnia 15 kwietnia 2011 r. usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i usterek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykonali pracownicy Referat Zarządzania Kryzysowego  
Wydziału Obywatelskiego, Ochrony Informacji  
 Niejawnych i Zarządzania Kryzysowego   


