
                                                                                                                                           Załącznik nr 3
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Prezydenta Miasta Mysłowice
z dnia 11.12.2012 r.

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Mysłowicach tel. 032 3160040, 3160041

Mysłowice, dnia 04.08.2020 roku
                                                                                                      godz. 08:00

          BP-I.5520.3.2020.JR
Edok: W.673.2020

Wg rozdzielnika

Meldunek Nr 1

Rodazaj 
meldunku*     

          

Powiadomienie o zdarzeniu / zagrożeniu X
Sytuacyjny
Wniosek o wsparcie

* znaczyć właściwe

KATEGORIA ZDARZENIA / ZAGROŻENIA*:

Gwałtowne wzrosty stanów wody, Stopień zagrożenia: 1, Prawdopodobieństwo: 90%

OPIS ZDARZENIA / ZAGROŻENIA*:

Data, godz.,
miejsce

zdarzenia /
zagrożenia

Ważność: od godz. 07:34 dnia 04.08.2020 do godz. 12:00 dnia 05.08.2020 
Obszar: Województwo śląskie  

Przebieg (opis)
zdarzenia /
zagrożenia

Występujące opady deszczu, okresami o dużej intensywności, spowodują 
wzrosty stanów wody o strefy wody wysokiej, lokalnie z przekroczeniem stanu 
ostrzegawczego, zwłaszcza w zlewniach zurbanizowanych. 

Przyczyny
zdarzenia Na skutek prognozowanych opadów deszczu, zarówno ciągłych jak i burzowych. 

Podjęte
działania 

Przekazanie przez MCZK meldunku jednostkom w ramach SWO.
Samodzielne, okresowe monitorowanie przez jednostki poziomu zagrożenia na 
stronie https://meteo.imgw.pl/dyn/?osmet=true, zastosowanie się do zaleceń 
służb oraz wewnętrzne rozpowszechnianie informacji o zagrożeniu.

Skutki
zdarzenia

Ze względu na swój charakter, intensywny, punktowy opad, w miejscu jego 
wystąpienia może spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony 
mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). 
Przekroczenia stanów ostrzegawczych. Punktowo mogą zostać przekroczone 
także stany alarmowe. Możliwość uszkodzeń struktury urządzeń i obiektów 
budowlanych w rejonie wód powierzchniowych oraz negatywne następstwa ich 
oddziaływania. Ewentualne utrudnienia w komunikacji drogowej i pieszej, 
nieodprowadzanie nadmiaru wody przez kanalizację spowodowane przepływem 
zwrotnym, zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, straty w uprawach 
rolnych.

Przewidywany
rozwój

wydarzeń, 
w tym

planowane
zakończenie

działań

Działania krótkoterminowe dla służb:
- reagowanie zgodnie z kompetencjami na skutki zagrożenia,
dla ludności:
- potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej,
- ograniczenie i zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na 
zewnątrz budynków.

Potrzeby
wsparcia

Informowanie CPR 112, MCZK, Straży Pożarnej,Straży Miejskiej lub Policji o 
zdarzeniach związanych z meldunkiem.

 *- wypełnić niezbędne pola

                                                                                             Sporządził: Dyżurny MCZK
Załącznik:



- Informacja o niebezpiecznym zjawisku Nr I:98

Rozdzielnik:
- KMP, PSP, SM, MPWiK, ZOMM, MZGK, PINB, OS, KP, ITVM, MOPS, placówki zdrowia, opiekuńcze, społeczne, kulturalne i 
oświatowe


