










Solidarni z dotkniętymi skutkami nawałnic 
- straty w regionie 

- działania pomocowe samorządu województwa 



STRATY

W WOJEWÓDZTWIE

KUJAWSKO-POMORSKIM
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W wyniku nawałnicy, najbardziej ucierpiały

miasta i gminy na terenie pięciu powiatów,

tj.: bydgoskiego, nakielskiego, sępoleńskiego,

tucholskiego i żnińskiego.

Ogółem skutki nawałnicy odczuło 28 gmin,

z tego w największym stopniu 10 gmin, w tym:

Gąsawa, Gostycyn, Kęsowo, Koronowo, Nakło,

Rogowo, Sępólno Krajeńskie, Sośno, Szubin

i Tuchola.



MAPA GMIN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

POSZKODOWANYCH W WYNIKU NAWAŁNICY

11-12.08.2017 r. gminy najbardziej poszkodowane:
Gąsawa, Gostycyn, Kęsowo,
Koronowo, Nakło nad Notecią,
Rogowo, Sępólno Krajeńskie,
Sośno, Szubin i Tuchola.

gminy poszkodowane:
Barcin, Cekcyn, Janowiec 
Wielkopolski, Kamień 
Krajeński, Kcynia, Łabiszyn,  
Mrocza, Sadki, Sicienko, 
Więcbork i Żnin. 

gminy mniej poszkodowane:
Bytoń, Chełmża, Kruszwica, 
Piotrków Kujawski, Płużnica, 
Wielka Nieszawka i Złotniki 
Kujawskie. 

Łącznie: 28 gmin.
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Liczba zniszczonych budynków mieszkalnych

w 10 gminach najbardziej dotkniętych kataklizmem

(straty zgłoszone do 16 sierpnia 2017 r.):

• Gmina Sośno – 350

• Gmina Tuchola – 211

• Gmina Sępólno Krajeńskie – 202

• Gmina Szubin – 183

• Gmina Kęsowo – 176

• Gmina Gostycyn – 146

• Gmina Koronowo – 145

• Gmina Rogowo – 139

• Gmina Nakło – 121

• Gmina Gąsawa – 100
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Dziewięć osób odniosło rany, w tym jedna w stopniu
ciężkim.

Zniszczeniu uległo w różnym stopniu:

• ponad 3000 domów mieszkalnych,

• ok. 9000 ha lasów,

• ok. 200 obiektów komunalnych,

• 22 szkoły i obiekty oświatowe, parki oraz cmentarze;

• 110 tys. odbiorców bez prądu.

Szkody wystąpiły w mieniu prywatnym, samorządowym,
infrastrukturze energetycznej, drogowej, zasobach
leśnych oraz w gospodarstwach rolnych, w tym także
w uprawach polowych i hodowli zwierząt.
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Najbardziej dotkniętą kataklizmem w naszym
województwie jest gmina Sośno, w której zostało
uszkodzonych bądź całkowicie zniszczonych 400
budynków mieszkalnych oraz 760 budynków
gospodarczych (stodoły, chlewy, obory, wiaty, magazyny
i garaże).

Uszkodzeniu uległy również budynki i obiekty gminne.

Ogromne zniszczenia wystąpiły w lasach,
w szczególności w leśnictwach Wąwelno, Komierowo,
Dąbrowice i Świdwie. Zniszczeniu uległy drogi. Wyrwane
z korzeniami drzewa, rosnące przy drogach, uszkodziły
pobocza i część nawierzchni dróg.



























ZNISZCZENIA LASÓW

I UPRAW POLOWYCH
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9 000 HA LASÓW



















USZKODZENIA INFRASTRUKTURY

DROGOWEJ I ENERGETYCZNEJ
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USZKODZENIA PARKÓW, 
CMENTARZY I INNYCH OBIEKTÓW

44



















53

Straty po nawałnicy, licząc same tylko budynki, a nie zniszczenia w

lasach czy rolnictwie, mogą, według wstępnych szacunków, wynieść

w województwie kujawsko-pomorskim ok. 1 mld zł.

W dniach od 11 do 16 sierpnia w akcji likwidowania skutków nawałnicy

uczestniczyło 15,5 tys. strażaków i 3,8 tys. pojazdów. Ogółem

odnotowano ponad 6100 zdarzeń, co znacznie przekracza ilość

interwencji, jakie jednostki straży pożarnej podejmują w ciągu jednego

roku.

W czasie podejmowanych działań 7 ratowników zostało rannych.

Na drogach wojewódzkich zniszczeniu uległo 812 drzew, 112 znaków

drogowych, 9 tablic oraz 236 mb. barier. Przewidywany koszt usuwania

skutków zniszczeń na drogach wojewódzkich to ok. 1 mln złotych.



DZIAŁANIA RATUNKOWE

I ZESPOŁU KRYZYSOWEGO
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Zapoznano się z zakresem i charakterem strat oraz zniszczeń jak też
najważniejszymi problemami i potrzebami społeczności lokalnych.

Nawiązano współpracę ze służbami ratowniczymi i samorządowymi.

W zakresie pomocy bezpośredniej aktywnie włączyły się w pomoc
parafie.

Uruchomiono służby marszałkowskie w tym Stowarzyszenie
„Salutaris”



DZIAŁANIA SAMORZĄDU

WOJEWÓDZTWA

KUJAWSKO-POMORSKIEGO
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Pomoc w zabezpieczaniu mienia 
i usuwaniu skutków nawałnic:

a)Zakup plandek – 500 szt.

b)Otwarcie magazynów przeciwpowodziowych

c) Zakup sprzętu dla OSP (m.in. 25 pilarek)

d)Organizacja wyjazdu wolontariuszu na miejsce 

zniszczeń (170 osób) w tym pomoc lekarzy 

psychiatrów



Pomoc materialna rodzinom

a)Pakiety pomocowe – dystrybucja poprzez 

parafie zgodnie z zapotrzebowaniem - 356 

rodzin

b)Wyprawki szkolne – 204 sztuki



Zbiórka pieniędzy

a)Zawiązanie Komitetu Społecznego „Solidarni z 

poszkodowanymi” - zbiórka publiczna

b)Koordynacja pomocy samorządów z innych 

województw – m.in. łódzkiego, mazowieckiego, 

podlaskiego, zachodniopomorskiego



Działania w przygotowaniu

a) Wsparcie Stowarzyszenia „Salutaris”

b) Wykorzystanie zasobów infrastruktury województwa dla 

poprawy łączności służb ratowniczych

c) Kontenery

d) Pomoc bezpośrednia najbardziej potrzebującym w 

zakresie uporządkowania domostw

e) Pomoc opiekuńcza i finansowa rodzinom z dysfunkcjami

f) Wsparcie odbudowy obiektów zabytkowych (Program)

g) Fundusze UE – linie energetyczne, propozycja zmian do 

Komisji Europejskiej (RPO)

















DZIAŁANIA I AKCJE

POMOCOWE DLA

POSZKODOWANYCH
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W dniu 26 sierpnia br. Urząd Marszałkowski zorganizował
transport autokarowy oraz przeprowadził nabór chętnych
osób (pracowników Urzędu, jednostek organizacyjnych
oraz mieszkańców regionu) jako wolontariuszy do prac
porządkowych w gminie Sośno.
















