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Zalecenie  

w związku z wydanym ostrzeżeniem trzeciego stopnia przed burzami z gradem  

dla województwa łódzkiego 

  

  W związku z wydaniem przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia 

meteorologicznego trzeciego stopnia prognozującego wystąpienie na terenie województwa 

łódzkiego w terminie od godz. 13:00 dnia 14.07.2021 do godz. 08:00 dnia 15.07.2021 r. burz 

z gradem, którym towarzyszyć będą ulewne opady deszczu od 50 do 60 mm, lokalnie  90 mm, 

miejscami grad oraz wiatr w porywach 120 km/h.   

Zaleca się wykonanie następujących zadań: 

 

1) pełne rozwinięcie lokalnych systemów ostrzegania i alarmowania ludności 

o przewidywanym zagrożeniu, ze szczególnym wskazaniem na konieczność zapewnienia 

sobie oraz najbliższym schronienia, zabezpieczenia mienia oraz przygotowania 

się na czasowe ograniczenia w dostawach energii elektrycznej, 

2) zwołanie Zespołów Zarządzania Kryzysowego w celu omówienia sytuacji i podzielenia 

zadań; sprawdzenie gotowości lokalnych struktur do reagowania, 

3) wzmocnienie obsady Gminnych/Miejskich Centrów Zarządzania Kryzysowego oraz 

wprowadzenie 24 godzinnego obiegu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego 

na szczeblu gmin, 

4) sprawdzenie gotowości zasobów magazynowych (potwierdzenie przejezdności dróg 

dojazdowych oraz dostępność osób wydających sprzęt), 

5) pozyskanie informacji o odbywających się na terenie gminy zorganizowanych form 

wypoczynku, w szczególności dzieci i młodzieży – nawiązanie kontaktu z organizatorami, 

dokonanie oceny ich bezpieczeństwa w trakcie trwania gwałtownych zjawisk 

meteorologicznych oraz rozważenie konieczności dokonania ewakuacji uczestników 

zgrupowań do budynków, 

6) w przypadku wystąpienia strat spowodowanych przez gwałtowne zjawiska atmosferyczne: 

− niezwłoczne informowanie PCZK i WCZK o poniesionych stratach (z podaniem 

rodzaju uszkodzeń oraz lokalizacji), 
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− przygotowanie się gmin/miasta o konieczności niezwłocznego przygotowania 

wniosków do Wojewody Łódzkiego o udzielenie pomocy z budżetu państwa 

na wypłatę zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, 

dla osób poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk 

żywiołowych. 

 

Jednocześnie informuję Państwa, że funkcjonujące w trybie całodobowym Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego w Łowiczu na bieżąco monitoruje zagrożenia występujące na terenie 

naszego powiatu i pozostaje w ciągłej gotowości do wsparcia lokalnych działań – telefony 

kontaktowe podane są w przesłanym e-mailu.  


