
Dane szczegółowe projektu 

Tytuł  projektu: 

Lokalny plan ograniczania skutków powodzi i profilaktyki powodziowej 

 

Fundusz: 

Bank Światowy 

 

Wartość:  

1 955 882,00 PLN 

 

Wartość dofinansowania: 

1 600 000,00 PLN 

 

Beneficjent:  

Miasto Racibórz 

 

Okres realizacji: 

2000 – 2002 

 

Krótki opis projektu: 

Na podstawie umowy zawartej w dniu 23 grudnia 1997 roku pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Bankiem 
Światowym na realizację „Projektu likwidacji skutków powodzi z lipca 1997” jednym z elementów tego 
Projektu był program „Prewencja i ograniczenie ryzyka powodzi” polegający na opracowaniu, przez 
wybrane pilotażowe jednostki samorządu terytorialnego Planów Ograniczenia skutków powodzi 
i profilaktyki powodziowej. 
Jedną z 8 jednostek II fazy, które zostały zaproszone do udziału w Projekcie było Miasto Racibórz, które 
zobowiązało się do opracowania Lokalnego Planu Ograniczania Skutków powodzi i profilaktyki 
powodziowej mającego stanowić wzór do naśladowania dla innych jednostek samorządu terytorialnego 
położonych na terenach zagrożonych powodzią. 
W ramach realizacji projektu przeprowadzono zadania: 

1. zakup ilustrowanych broszur o tematyce powodziowej w ramach programu edukacji uczniów szkół 
podstawowych w zakresie ich przygotowania na wypadek zagrożenia powodziowego. 

2. zakup filmów edukacyjnych o tematyce powodziowej w ramach programu edukacji uczniów 
gimnazjów w zakresie ich przygotowania na wypadek zagrożenia powodziowego. 

3. zakup niezbędnego wyposażenia i sprzętu na potrzeby modernizacji i rozbudowy systemu 
ostrzegania i alarmowania w oparciu o syreny elektroniczne głośnomówiące, stacjonarne 
i przewoźne. 

4. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania do przetwarzania map cyfrowych oraz na 
potrzeby miejskiego systemu informacji o terenie. 

5. zakup sprzętu dla zintegrowanego systemu łączności radiowej. 
6. modernizacja pompowni na ulicy Brzeskiej na potrzeby ochrony terenów depresyjnych przed 

zalewami. 
7. zakup specjalistycznego sprzętu do wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego dla 

potrzeb służb rozpoznania i kierowania akcją przeciwpowodziową 
8. oznakowanie dróg ewakuacji. 
9. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla wdrożenia systemu monitoringu i profilaktyki 

powodziowej. 



Cel projektu:  

1. uzyskanie pełnej gotowości organizacyjno – technicznej dla walki z powodzią i jej skutkami. 
2. wypracowanie rozwiązań w zakresie środków i metod dla efektywnego, szybkiego 

i skoordynowanego reagowania na zagrożenie powodziowe ze szczególnym uwzględnieniem 
ochrony życia, zdrowia i mienia mieszkańców Miasta Racibórz. 

3. wypracowanie metod dla szeroko rozumianej edukacji społeczeństwa w zakresie problematyki 
powodziowej oraz zasad współdziałania i współistnienia w czasie zagrożenia powodziowego. 

4. wyznaczenie perspektywicznych kierunków dla wszystkich działań długofalowych związanych 
z prewencją i ochroną przed powodzią w powiązaniu z lokalną i regionalną strategią rozwoju. 

 

Status:  

zrealizowany 

 


