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Plan operacyjny ochrony przed powodzią 

Wstęp 

Opracowanie niniejszego planu ma na celu zapewnienie działania Wójta Gminy Kaźmierz 

w sytuacji zaistnienia zagrożenia powodziowego. 

Przy opracowaniu niniejszego dokumentu zostały uwzględnione historyczne przesłanki 

występowania tego zagrożenia, ukształtowanie terenu zajmowanego przez Gminę Kaźmierz, 

a także ocena możliwości wystąpienia tego zagrożenia. 

W przypadku zaistnienia przedmiotowego zdarzenia wiadze Gminy Kaźmierz będą 

reagować jako pierwsze wykorzystując posiadane zasoby i procedury. Przy opracowaniu 

niniejszego dokumentu uwzględniono konieczność przekazywania informacji oraz możliwość 

uzyskania pomocy od jednostek administracyjnych wyższego szczebla. 

Plan został opracowany na podstawie art.3la ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm). 
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Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla Gminy Kaźmierz 

2. Charakterystyka Gminy Kaźmierz

Prowadzone badania archeologiczne wykazały, że na terenach gminy (w dolinie rzeki
Samy i okolicach Jeziora Bytyńskiego) trwającą około 10 tysięcy lat aktywność osadniczą. 
Istotną rolę w różnych okresach odgrywała Wyspa Komorowska leżąca na Jeziorze 
Bytyńskim, która w początkach epoki żelaza oraz w średniowieczu pełniła funkcję centrum 
osadniczego (rówieśnika słynnego grodu w Biskupinie). Przez tereny gminy przechodził 
historyczny szlak wymiany handlowej. 

Pierwsza wzmianka historyczna o miejscowości Kaźmierz pochodzi z 1298 r. Jako 
miasto - Kaźmierz -pojawia się po raz pierwszy w roku 1384. Prowadzone badania wskazują 
na wcześniejszą o około 200 lat metrykę miasta. 

Miasto prywatne Kaźmierz było własnością Świdwów Szamotulskich, w XVII w. -
Niegolewskich, w XVIII w. Moszczeńskich a w XIX w. książąt von Sachsen-Coburg-Gota. 

Prawa miejskie Kaźmierz stracił na początku XIX wieku. 
Z planu dawnego miasta zachował się tradycyjny podłużny rynek z kościołem po jego 

północno - zachodniej stronie. 
Należące do gminy miejscowości : Młodasko, Bytyń, Kiączyn, Sokolniki Wielkie, 

Piersko, Gaj Wielki, Komorowo, Chlewiska, Stramnica, Witkowice, Sokolniki Małe, 
Wierzchaczewo - znane były już jako osady w XIV wieku. W XV w. powstały osady wiejskie 
w Nowej Wsi (obecnie miejscowość Kaźmierz - nazwa została tylko w oznaczeniu sołectwa 
Nowa Wieś) i Radzynach. 
Zgodnie z nowym podziałem administracyjnym obowiązującym od 1 stycznia 1999 r. roku 
gmina Kaźmierz leży w południowo-zachodniej części powiatu szamotulskiego i wchodzi 
w skład województwa wielkopolskiego. 

Gmina Kaźmierz (sołectwa: Bytyń, Chlewiska, Dolne Pole, Gaj Wielki, Gorszewice, 
Kaźmierz, Kiączyn, Komorowo, Kopanina, Młodasko, Nowa Wieś, Piersko, Radzyny, 
Sierpówko, Sokolniki Małe, Sokolniki Wielkie, Wierzchaczewo, Witkowice) położona jest 
na północny zachód od Poznania, w odległości od 19 do 33 km od stolicy Wielkopolski. 
Zajmuje obszar o powierzchni 128,2 km2 leżący w północno-zachodniej części 
województwa, na Pojezierzu Poznańskim (Wysoczyźnie Poznańskiej). Centralną 
miejscowością gminy jest Kaźmierz i jest ona usytuowana w odległości 26 km od Poznania 
i 12 km od Szamotuł. 
Sąsiednimi gminami są: od południa gmina Tarnowo Podgórne, od wschodu gmina 
Rokietnica, od zachodu gmina Duszniki, od północy gmina Szamotuły. 

Jedną z bardziej wyrazistych form terenu rozcinająca gminę z południa na północ jest 
dolina rzeki Samy, która jest głównym ciekiem wodnym na terenie gminy Kaźmierz (jest 
lewym dopływem rzeki Warty). Powierzchnia użytków rolnych przewidziana do nawodnień 
wodą zmagazynowaną w zbiorniku może wynieść 760 ha. Rzeka wypływa z terenu sąsiedniej 
gminy - Tarnowa Podgórnego z okolic miejscowości Batorowo i jest lewym dopływem rzeki 
Warty. Swoje wody prowadzi korytem o szerokości od 2 do 3 m i  średniej głębokości 1 m. 
Na wysokości miejscowości Kiączyn do Samy, za pośrednictwem Kanału Bytyńskiego, 
odprowadzany jest nadmiar wody z Jeziora Bytyńskiego. 
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Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla Gminy Kaźmierz 

Przeciętna szerokość doliny Samy wynosi 200-300 m. Największa szerokość doliny 
występuje w okolicach Gaju Wielkiego i wynosi około 1 000m. 
Długość Samy wynosi 44,2 km a powierzchnia jej zlewni to 448,4 km 2•

W latach 1998-2000, z wykorzystaniem naturalnej doliny rzeki, wybudowano na niej 
zbiornik retencyjny, który składa się z dwóch zapór i powstałych dzięki nim połączonych 
ze sobą zbiorników. Zbiornik od strony Kaźmierza jest utworzony przez tamę o długości 239 
m, a jego powierzchnia wynosi 29 ha, zaś maksymalna głębokość 1,4 m. Zbiornik za tamą 
( od Radzyn w kierunku Szamotuł) utworzony jest tamą o długości 385 m, która znajduje 
się na terenie miejscowości Myszkowo w gminie Szamotuły. Powierzchnia tego zbiornika 
wynosi 80 ha, a jego maksymalna głębokość 2,3 m. Szacuje się, że całkowita objętość 
„Zbiornika Radzyny'' wynosi 2,88 mln m3

• Powierzchnia użytków rolnych przewidziana 
do nawodnienia wodą zmagazynowaną w zbiorniku może wynieść 760 ha. 

W środkowo-zachodniej części gminy, otoczone polami uprawnymi oraz trwałymi 
użytkami zielonymi, położone jest Jezioro Bytyńskie. Na terenie jeziora znajduje się 6 wysp, 
z których cztery największe posiadają nazwy własne i są to wyspy: Pierska, Komorowska, 
Bytyńska, Witkowicka. Na dwóch wyspach w 1980 r. został utworzony rezerwat przyrody 
„Wyspy na Jeziorze Bytyńskim" o łącznej powierzchni 30,84 ha. Rezerwat ma na celu 
ochronę miejsca lęgowego ptaków wodnych i błotnych . Na terenie rezerwatu znajdują się 
lasy łęgowe i torfowiska. 
Jezioro zajmuje obszar 308,8-339 ha, a jego średnia głębokość wynosi 3,0 m, zaś maksymalna 
- około 8,0 m. Szacowana objętość określana jest na poziomie 11,8 mln m 3

, co stanowi,
że jest największym jeziorem rejonu szamotulskiego.

Miejscowościami nadbrzeżnymi są: Bytyń, Piersko, Komorowo. 
Lasy koncentrują się w południowej i wschodniej części gminy i pozostają w 

zarządzie Lasów Państwowych. Występujące w rejonie Młynkowo-Gorgoszewo-Bytyń 
oraz Radzyny-Chrusty-Chlewiska. Stopień zalesienia gminy Kaźmierz wyliczono na 
poziomie 14,6%. 

Przez teren gminy przebiega droga krajowa łącząca Rzepin (17 km od Świecka), 
Poznań i Warszawę. 

Północną częsc1ą gminy przebiega pozostałość linii kolejowej nr 363 
Rokietnica - Międzychód, którą w październiku 1999 r. zawieszono dla pociągów 
pasażerskich, w 2002 r. zamknięto dla ruchu towarowego, a obecnie trasa ta jest 
nieprzejezdna. 

Zasadniczo na terenie gminy występuje zabudowa rozproszona, jedynie w 
miejscowości Kaźmierz charakter zabudowy można określić jako średnio zwarty. W 
sołectwach : Radzyny, Sokolniki Małe, Kopanina, Dolne Pole, Gorszewice dominuje 
budownictwo zagrodowe, pozostałe sołectwa charakteryzują się zabudową wielorodzinną. 
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Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla Gminy Kaźmierz 

3. Mapa Gminy Kaźmierz

Legenda 

- DROGA KRAJOWA [JJ KOŚCIÓŁ � REZERWAT 

i::;;;s; DROGA WOJEWÓDZKA • KAPLICA � POMNIKI PRZYRODY 

= DROGI UTWARDZONE � URZĄD GMINY iti MIEJSCA NOCLEGOWE 

INNE DROGI � SZKOŁA fr AGROTURYSTYKA 

TORY KOLEJOWE PRZEDSZKOLE � KĄPIELISKO, POLE NAMIOTOWE 

• CIEKI I ZBIORNIKI WODNE � POLICJA � ZABYTEK ARCHITEKTONICZNY 

LAS [8J POCZTA El GRODZISKO . . 

BUDYNEK MIESZKALNY [tJ STACJA PALIW g MIEJSCE MARTYROLOGII
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Plan operacyjrzy ochrony przed powodzią dla Gminy Kaźmierz 

4. Zagrożenie powodziowe Gminy Kaźmierz i jego ocena wystąpienia
Powódź - rozumie się przez to czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych 
warunkach nie jest pokryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, 
zbiornikach wodnych, kanałach, powodujące zagrożeill;e dla życia i zdrowia ludzi, 
środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej; 
Podtopienia wynikające z ulewnych dreszczów, których występowanie może pojawiać się z 
uwagi na coraz częstsze anomalia pogodowe. 
Akty prawa: 

• Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zrn.).

Na terenie gminy usytuowane jest Jezioro Bytyńskie, jednak z uwagi na ukształtowanie terenu 
oraz istniejący Kanał Bytyński zagrożenie definiowane w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne - praktycznie nie występuje. 
Przez teren gminy przepływa rzeka Sama. Z uwagi na ukształtowanie terenu (głęboka 

niecka) zagrożenie powodziowe zostało wykluczone. 

Ewentualnie można uwzględnić zagrożenia wynikające z oberwania chmury lub 
bardzo dużych intensywnych opadów w skutek których mogą wystąpić problemy dotyczące 
zalanych piwnic lub innych pomieszczeń: nisko usytuowanych oraz problemy wynikające z 
utrudnień na lokalnych drogach. 

W celu zapobieżenia podtopieniom zakł�eila się zakupienie materiałów do magazynu 
zarządzania kryzysowego wykorzystywanych w sytuacjach wystąpienia takiego zagrożenia. 

W przypadkach wystąpienia przedmiotowego · zagrożenia zostaną zastosowane 
procedury określone w Planie reagowania kryzysowego. 

Lp. 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

S. Zestawienie ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy
Kaźmierz

Miejscowość Kod Adres siedziby 
' 

Uwagi 
pocztowy 

Kaźmierz 64-530 ul. Topolowa 2 ' 
KSRG 

Radzyny 64-530 ul. Główna 40 

Chlewiska 64-530 Chlewiska 6 ; 

Gaj Wielki 64-530 ul. Bukowska 9 

Bytyń 64-542 ul. Lipowa 6 ' 

Sokolniki Małe 64-530 Sokolniki Małe 27 

Gorszewice 64-530 Gorszewice 18 i 

Kopanina 64-530 ul. Północna 5 
·-·

\ 

.1 
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Plan operacyjny ochrony przed powodzią dla Gminy Kaźmierz 

6. Wykaz instytucji państwowych, samorządowych i innych jednostek
organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych przewidzianych do
prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie ochrony
przeciwpowodziowej.

Podmiot realizujący przedsięwzięcia w zakresie ochrony Dane kontaktowe/ uwagi 

przeciwpowodziowej 

Jednostki OSP Wg tabeli przedstawionej w pkt 3 

Gminny Zespół Oświatowy w Kaźmierzu 61 29 18 065 

Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu 6129 18 187 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 6129 18 065 wew. 60 

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Szamotułach 722 323 382 

Komenda PSP w Szamotułach 6129-211-38 lub 6129-211-76 
Tel. alarmowy 998 lub 112 

Komenda Powiatowa Policji w Szamotułach 
61- 29- 312-11

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu 61 8 5499 72 
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Telefon alarmowy czynny po godzinach pracy urzędu w dni wolne od 

pracy i święta 
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

61 854 99 00 lub 61 854 99 10 

7. Zasady aktualizacji planu

Plan według potrzeb jest na bieżąco aktualizowany. Każda aktualizacja jest
odnotowywana w „Rejestrze zmian i aktualizacji planu operacyjnego ochrony przed
powodzią"
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