
Gmina Kędzierzyn-Koźle 

Operat ochrony przed powodzią 

gminy Kędzierzyn-Koźle 

Operat ochrony przed powodzią. 

Część ogólna. 

  

KK-00-HR-001-04 | kwiecień 2012 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy raport uwzględnia instrukcje  i 

wskazówki naszego Klienta i w związku z tym 

nie jest on przeznaczony dla osób trzecich. 

Zrzekamy się odpowiedzialności z tytułu 

używania niniejszego raportu przez osoby 

trzecie. 

Nr projektu    217467-00       

Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce 

ul. Królewska 16 

00-103 Warszawa 

Poland 

www.arup.com 

Integrated Engineering Sp. z o.o. 

ul.Farbiarska 7A 

02-862 Warszawa 

www.integrated.pl 

http://www.arup.com/


 

 

Weryfikacja dokumentu 
      

 
 

   Nazwa projektu Operat ochrony przed powodzią gminy Kędzierzyn-

Koźle 

Nr projektu 

217467-00 

   Nazwa dokumentu Operat ochrony przed powodzią. Część ogólna Numer pliku w 

katalogu 

KK-00-HR-001-04 

  Numer katalogu 4-04 

    Rewizja Data Nazwa pliku KK-00-HR-001-04 Operat ochr przed powodz.docx 

    04 13/04/12 Opis Wydanie 4 

 Przygotowany przez Sprawdzony przez Zatwierdzony przez 

Nazwisko 

mgr inż. Tomasz Darski  

mgr inż. Renata Supryk 

mgr inż. Iwona 

Malinowska 

mgr. inż. Anna Szatan 

mgr Joanna Nowocień 

inż. Piotr Rak 

Maciej Szumierz 

mgr inż. Barbara 

Cabala-Plucińska 

dr  Paweł Mikołowicz 

 mgr inż. Krzysztof 

Wiśniewski 

Podpis    

      Nazwa pliku  
Opis  

 Przygotowany przez  Sprawdzony przez Zatwierdzony przez 

Nazwisko    

Podpis    

      Nazwa pliku  
Opis  

 Przygotowany przez Sprawdzony przez Zatwierdzony przez 

Nazwisko    

Podpis    

      Nazwa pliku  
Opis  

 Przygotowany przez Sprawdzony przez Zatwierdzony przez 

Nazwisko    

Podpis    

  Issue Document Verification with Document    
 

 



GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE Operat ochrony przed powodzią gminy Kędzierzyn-Koźle 

 
Część ogólna 

 

KK-00-HR-001-03 |  Data wydania: 13 kwietnia 2012  | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce |  
Integrated Engineering Sp. z o. o. 
J:\217000\217467-00 K-K Flood Strategy\4 Internal Project Data\4-04 Reports&Specs\Wydanie4\KK-00-HR-001-

04_Operat_ochr_przed_powodz.doc 

 

 

Spis Treści 

 
 Strona 

1 Wprowadzenie 1 

2 Charakterystyka hydrograficzna i hydrologiczna terenów gminy 
Kędzierzyn-Koźle 2 

2.1 Hydrograficzna lokalizacja gminy Kędzierzyn-Koźle – ogólna 
charakterystyka Odry 2 

2.2 Hydrografia gminy Kędzierzyn-Koźle 3 

2.3 Charakterystyka cieków pod kątem zagrożenia powodziowego 
dla gminy Kędzierzyn-Koźle 6 

2.4 Przepływy maksymalne roczne o określonym 
prawdopodobieństwie przewyższenia (wystąpienia) 8 

2.5 Związek wodowskazów Racibórz – Miedonia i Koźle 11 

3 Opis powodzi historycznych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle 18 

3.1 Powódź z 1985 roku 18 

3.2 Powódź z 1997 roku 19 

3.3 Powódź z 2010 roku 22 

3.4 Zestawienie powodzi z lat 1985, 1997, 2010 23 

4 Wykaz urządzeń i budowli hydrotechnicznych służących ochronie 
przeciwpowodziowej w gminie Kędzierzyn-Koźle 25 

4.1 Wały przeciwpowodziowe i inne obwałowania 25 

4.2 Pozostałe urządzenia i budowle hydrotechniczne 48 

5 Kanalizacja burzowa na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle 48 

5.1 Rodzaje kanalizacji 48 

5.2 Administratorzy kanalizacji burzowej 49 

5.2.1 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu 49 

5.2.2 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w 
Opolu 50 

5.2.3 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 51 

5.2.4 Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu 52 

5.2.5 Wydział Zarządzania Drogami UM  Kędzierzyn-Koźle (drogi 
gminne) 52 

5.3 Urządzenia na sieciach kanalizacji burzowej 52 

6 Obszary zagrożone powodzią na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle 52 

6.1 Podstawa prawna 52 

6.2 Modelowanie hydrauliczne 53 

6.3 Wyznaczenie obszarów zagrożonych powodzią 54 

7 Analiza przepustowości i zasięgów zalewów - małe cieki i Kanał 
Gliwicki 55 



GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE Operat ochrony przed powodzią gminy Kędzierzyn-Koźle 

 
Część ogólna 

 

KK-00-HR-001-03 |  Data wydania: 13 kwietnia 2012  | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce |  
Integrated Engineering Sp. z o. o. 
J:\217000\217467-00 K-K Flood Strategy\4 Internal Project Data\4-04 Reports&Specs\Wydanie4\KK-00-HR-001-

04_Operat_ochr_przed_powodz.doc 

 

 

7.1 Małe cieki 56 

7.2 Kanał Gliwicki 65 

8 Charakterystyka ogólna terenów gminy Kędzierzyn-Koźle 
zagrożonych powodzią 65 

8.1 Tereny o wysokim prawdopodobieństwie zagrożenia powodzią65 

8.2 Tereny o średnim prawdopodobieństwie zagrożenia powodzią66 

8.3 Tereny o niskim prawdopodobieństwie zagrożenia powodzią 68 

8.4 Tereny zagrożone zalaniem w przypadku zniszczenia wału lub 
nasypu drogowego 69 

9 System ochrony przeciwpowodziowej gminy Kędzierzyn - Koźle 70 

9.1 Sprzęt i materiały 70 

9.2 Związek wodowskazów Racibórz – Miedonia i Koźle 72 

9.3 Wykaz odcinków obrony 74 

9.4 Opis odcinków obrony i chronionych przez nie obszarów 
obrony 77 

9.4.1 Odcinki obrony na lewym brzegu Odry 77 

9.4.2 Odcinki obrony na prawym brzegu Odry 78 

9.5 Priorytety działań obronnych 80 

10 Ocena stanu zabezpieczenia przed powodzią gminy Kędzierzyn-
Koźle wraz z zaleceniami mającymi na celu zwiększenie 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 81 

10.1 Ocena stanu zabezpieczenia przed powodzią gminy Kędzierzyn 
- Koźle 81 

10.2 Zalecenia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego 84 

 

 

Referencje 

[1] Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r., Nr 239, poz. 

2019, z późn. zm.) 

[2] STOWARZYSZENIE HYDROLOGÓW POLSKICH, Warszawa 2009, 

Metodyka obliczania przepływów i opadów maksymalnych o określonym 

prawdopodobieństwie przewyższenia dla zlewni kontrolowanych i 

niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w 

odpływ. Raport Końcowy Przykładowy tytuł publikacji 

[3] IMGW, Warszawa, 1991. Zasady obliczania maksymalnych rocznych 

przepływów rzek polskich o określonym prawdopodobieństwie pojawiania 

się 

[4] IMGW, Kraków 2011, Obliczenie maksymalnych przepływów rocznych 

o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia dla stacji 

wodowskazowych Lenartowice na Kłodnicy i Koźle na Odrze 

[5] IMGW, Kraków 2011, Opracowanie wybranych charakterystyk 

hydrologicznych dla Odry w profilach wodowskazowych Racibórz – 

Miedonia i Koźle 



GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE Operat ochrony przed powodzią gminy Kędzierzyn-Koźle 

 
Część ogólna 

 

KK-00-HR-001-03 |  Data wydania: 13 kwietnia 2012  | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce |  
Integrated Engineering Sp. z o. o. 
J:\217000\217467-00 K-K Flood Strategy\4 Internal Project Data\4-04 Reports&Specs\Wydanie4\KK-00-HR-001-

04_Operat_ochr_przed_powodz.doc 

 

 

[6] K. KŁĘBEK Zakład Usług Inwestycyjnych DIM Sp. z o.o. 2003, Operat 

ochrony przed powodzią dla Gminy Kędzierzyn – Koźle 

[7] H. LIGĘZA, WZMiUW w Opolu Oddział w Krapkowicach, Notatka 

służbowa z dnia 02.06.2010 r. dotycząca wniosku o likwidację potoku 

Sukowickiego/Lineta/ przepływającego przez miasto Kędzierzyn – Koźle 

osiedle Zachód 

[8] H. LIGĘZA, WZMiUW w Opolu Oddział w Krapkowicach. Notatka 

służbowa dotycząca cieków podstawowych w rejonie południowym 

miasta Kędzierzyn – Koźle 

[9] WZMiUW w Opolu Oddział w Krapkowicach, luty 2011, Działania 

zwiększające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe miasta Kędzierzyn – 

Koźle 

[10] WZMiUW w Opolu Oddział w Krapkowicach, 2011, Stany 

wodowskazowe i historia powodzi 

[11] WZMiUW w Opolu Oddział w Krapkowicach, Pismo z dnia 08.03.2011 r. 

dotyczące wyjaśnień do pisma Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle 

w sprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych miasta 

[12] Zarządzenie nr 2/RK/2010 Prezydenta Miasta Kędzierzyn – Koźle z dnia 

19 maja 2010 godz. 09:00 

[13] Wydział Reagowania Kryzysowego, UM Kędzierzyn – Koźle. Sytuacja 

powodziowa na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle – 2010 r. 

[14] Ewidencja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania WZMiUW 

w Opolu Oddział w Krapkowicach stan na 31.12.2010 r. 

[15] IMGW, Warszawa listopad 2009, Wykonanie badań i pomiarów 

geodezyjnych i geotechnicznych dla określenia stanu technicznego i stanu 

bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych. Wał lewy „Koźle – 

Poborszów” gmina Kędzierzyn – Koźle od km 96.5 do km 104 

województwo opolskie 

[16] IMGW, Warszawa marzec 2010. Ocena stanu technicznego i stanu 

bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych.  Wał lewy „Koźle – 

Poborszów” gmina Kędzierzyn – Koźle od km 96.5 do km 104 

województwo opolskie 

[17] IMGW, Warszawa listopad 2009, Wykonanie badań i pomiarów 

geodezyjnych i geotechnicznych dla określenia stanu technicznego i stanu 

bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych. Wał lewy „Koźle Szpital” 

gmina Kędzierzyn – Koźle od km 95 do km 95 województwo opolskie 

[18] IMGW, Warszawa marzec 2010. Ocena stanu technicznego i stanu 

bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych.  Wał lewy „Koźle Szpital” 

gmina Kędzierzyn – Koźle od km 95 do km 95 województwo opolskie 

[19] Ewidencja cieków podstawowych na terenie WZMiUW w Opolu Oddział 

Krapkowice stan na 31.12.2010 r. 

[20] Integrated Engineering Sp. z o.o., Neokart GIS Sp. z o.o., Warszawa 2006, 

Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia 

powodzią rzeki Odry od km 20,0 – 98,6 (granice państwa – Kędzierzyn – 

Koźle) z uwzględnieniem projektowanego zbiornika Racibórz i przy 

wykorzystaniu posiadanego studium określające obszary bezpośredniego 

zagrożenia powodzią dopływów w zlewni Górnej Odry 

[21] CODGiK, Mapy topograficzne w skali 1:10000, Ortofotomapy, 

Numeryczny Model Terenu 



GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE Operat ochrony przed powodzią gminy Kędzierzyn-Koźle 

 
Część ogólna 

 

KK-00-HR-001-03 |  Data wydania: 13 kwietnia 2012  | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce |  
Integrated Engineering Sp. z o. o. 
J:\217000\217467-00 K-K Flood Strategy\4 Internal Project Data\4-04 Reports&Specs\Wydanie4\KK-00-HR-001-

04_Operat_ochr_przed_powodz.doc 

 

 

[22] Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, Rastrowa Mapa Podziału 

Hydrograficznego Polski 

[23] www.kanalgliwicki.net 

[24] J. DŹWILEWSKI 2011, Historia powstania Kędzierzyna-Koźla 

[25] IMGW, Dorzecze Odry. Monografia powodzi lipiec 1997 r. 

[26] IMGW, 2011, Analiza przebiegu sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej 

oraz skutków powodzi 2010 w dorzeczu Odry 

[27] IMGW, Warszawa 2005, Atlas klimatu Polski 

[28] IMGW, Warszawa 1986, Atlas hydrologiczny Polski 

[29] IMGW, Roczniki hydrologiczne 

[30] Pracownia Projektowa Zakład Usług i Robót Wodnych Sp. z o.o., Opole 

2009, Operaty wodnoprawne dla „Budowy, przebudowy i modernizacji 

systemu odprowadzania ścieków deszczowych na terenie Gminy Miasta 

Kędzierzyn-Koźle”  

[31] Biuro Projektów Gospodarki Wodno-Ściekowej HYDROSAN Sp. z o. o., 

Gliwice 2009, Operaty wodnoprawne dla „Budowy, przebudowy i 

modernizacji systemu odprowadzania ścieków deszczowych na terenie 

Gminy Miasta Kędzierzyn-Koźle”  

[32] Starosta Kedzierzyńsko-Kozielski, 2009, Pozwolenia wodno prawne dla 

„Budowy, przebudowy i modernizacji systemu odprowadzania ścieków 

deszczowych na terenie Gminy Miasta Kędzierzyn-Koźle” 

[33] MWiK, Kędzierzyn-Koźle 2003, Inwentaryzacja wylotów kanalizacji 

deszczowej objętych kontraktem nr 2 „Budowa, przebudowa i modernizacja 

systemu odprowadzania ścieków deszczowych na terenie Gminy Miasta 

Kędzierzyn-Koźle” 

[34] MWiK, Kędzierzyn-Koźle 2003, Mapy z inwentaryzacji kanalizacji 

deszczowej 

[35] Pracownia projektowa PROKOM, Opole 2008, Projekt budowy południowej 

obwodnicy m. Kędzierzyn-Koźle wraz z mostem przez rz. Odrę w ciągu 

drogi krajowej nr 40 od km0+999,40 do km 5+933,41 odcinek A 

[36] Transprojekt-Kraków Sp. z o. o., Kraków 2007, Rysunki techniczne dla 

projektu „Budowa obwodnicy miasta Kędzierzyna-Koźla wraz z mostem 

przez rz. Odrę km 2+460,00 – 5+933,41 

[37] Starosta Kedzierzyńsko-Kozielski, 2007, Pozwolenie wodno prawne na 

wykonanie urządzeń wodnych tj. wylotów kanalizacji deszczowej do 

odbiornika z Południowej Obwodnicy m. Kedzierzyna-Koźla 

[38] Starosta Kedzierzyńsko-Kozielski, 2005, Pozwolenie wodno prawne na 

przebudowę rowów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Zalesie 

Śl.-Sławięcice oraz odprowadzenie wód opadowych z jezdni 

[39] Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Badawcze INTEREKO Sp. z o. o., Katowice 

2004, Operat wodno prawny na odprowadzenie wód opadowych ze 

zmodernizowanej drogi wojewódzkiej nr 426 na odcinku Zalesie Śl.-

Sławięcice do pot. Młynówka oraz na przebudowę przepustów dla cieków 

 

 

 

 

 

 

http://www.kanalgliwicki.net/


GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE Operat ochrony przed powodzią gminy Kędzierzyn-Koźle 

 
Część ogólna 

 

KK-00-HR-001-03 |  Data wydania: 13 kwietnia 2012  | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce |  
Integrated Engineering Sp. z o. o. 
J:\217000\217467-00 K-K Flood Strategy\4 Internal Project Data\4-04 Reports&Specs\Wydanie4\KK-00-HR-001-

04_Operat_ochr_przed_powodz.doc 

 

 

Tabele 
Tabela 1. Wykaz cieków przepływających przez gminę Kędzierzyn-Koźle..... 4 

Tabela 2. Podstawowe parametry cieków .......................................................... 10 

Tabela 3. Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie 
przewyższenia ....................................................................................................... 11 

Tabela 4. Stany i przepływy maksymalne na Odrze w 1985r. ......................... 18 

Tabela 5. Stany i przepływy maksymalne na Odrze w 1997r. ......................... 20 

Tabela 6. Zestawienie całkowitej objętości fali w lipcu 1997 r. ....................... 21 

Tabela 7. Stany i przepływy maksymalne w 2010r. .......................................... 22 

Tabela 8. Zestawienie stanów i przepływów maksymalnych – lata 1985, 1997, 
2010 ....................................................................................................................... 24 

Tabela 9. Zestawienie wałów przeciwpowodziowych na Odrze będących w 
zarządzie WZMiUW ............................................................................................ 29 

Tabela 10. Zestawienie pozostałych obwałowań ............................................... 30 

Tabela 11. Porównanie rzędnych korony wału z rzędnymi zw. wód 
odpowiadającymi Qm i Qk dla wałów klasy II i III - Odra ............................. 31 

Tabela 12. Porównanie rzędnych korony wału z rzędnymi zw. wód 
odpowiadającymi Qm i Qk dla wałów klasy II i III – Kanał Kłodnicki ......... 35 

Tabela 13.  Związek dwóch wodowskazów: Racibórz – Miedonia i 
Koźle (dla części wznoszącej fali powodziowej) ................................................ 73 

 

Rysunki 
Rysunek 1. Schemat sieci rzecznej na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle .......... 5 

Rysunek 2. Porównanie stanów i przepływów maksymalnych – lata 1985, 
1997, 2010 ............................................................................................................. 24 

Rysunek 3. Schemat lokalizacji wałów na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle i 
powyżej gminy ...................................................................................................... 28 

Rysunek 4. Profil korony lewobrzeżnego wału Odry - Landzmierz - Koźle .. 37 

Rysunek 5. Profil korony lewobrzeżnego wału Odry - Koźle – Szpital - 
Głubczycka ........................................................................................................... 38 

Rysunek 6. Profil korony lewobrzeżnego wału Odry -  Koźle – Poborszów .. 39 

Rysunek 7. Profil korony prawobrzeżnego wału Odry - Kędzierzyn 
(oczyszczalnia ścieków) ........................................................................................ 40 

Rysunek 8. Profil korony prawobrzeżnego wału Odry i Kłodnicy - Koźle 
(ścieżka rowerowa) .............................................................................................. 41 

Rysunek 9. Profil korony prawobrzeżnego wału Odry - Koźle – Port ........... 42 

Rysunek 10. Profil korony prawobrzeżnego wału Odry - Januszkowice ....... 43 

Rysunek 11. Profil korony wału na wyspie wzdłuż Starej Odry ..................... 44 

Rysunek 12. Profil korony wału na wyspie wzdłuż Nowej Odry..................... 45 

Rysunek 13. Profil korony lewobrzeżnego wału na Kanale Kłodnickim........ 46 

Rysunek 14. Profil korony prawobrzeżnego wału na Kanale Kłodnickim .... 47 

Rysunek 15. Zasięgi zalewów o prawdopodobieństwie 1 i 10% - Golka ........ 57 

Rysunek 16. Zasięgi zalewów o prawdopodobieństwie 1 i 10% - Lineta ........ 59 

Rysunek 17. Zasięgi zalewów o prawdopodobieństwie 1 i 10% - Dopływ w 
Kędzierzynie – Koźlu (rów nr 8) ........................................................................ 61 



GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE Operat ochrony przed powodzią gminy Kędzierzyn-Koźle 

 
Część ogólna 

 

KK-00-HR-001-03 |  Data wydania: 13 kwietnia 2012  | Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce |  
Integrated Engineering Sp. z o. o. 
J:\217000\217467-00 K-K Flood Strategy\4 Internal Project Data\4-04 Reports&Specs\Wydanie4\KK-00-HR-001-

04_Operat_ochr_przed_powodz.doc 

 

 

Rysunek 18. Zasięgi zalewów o prawdopodobieństwie 1 i 10% - Dopływ 
z Kopaniny ............................................................................................................ 62 

Rysunek 19. Zasięgi zalewów o prawdopodobieństwie 1 i 10% - Lenartowski 
Potok ..................................................................................................................... 63 

Rysunek 20. Zasięgi zalewów o prawdopodobieństwie 1 i 10% - Młynówka . 64 

Rysunek 21. Schemat położenia odcinków obrony na terenie gminy 
Kędzierzyn - Koźle ............................................................................................... 76 

Rysunek 22. Koncepcja zabezpieczenia Koźla przed wodami Linety i Odry.85 

 

 

 

Załączniki 

 

Załącznik A  

Zestawienie wylotów kanalizacji burzowej na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle. 

 

Załącznik B 

Karty obiektów związanych z ochroną przeciwpowodziową. 

 

Załącznik C 

Opis istniejącego do 2012 r. systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy 

Kędzierzyn – Koźle. 

 

Załącznik D 

Zawartość map w formacie SHP w układzie współrzędnych 2000 wraz z bazą 

opisową. 

 

 

Mapy 

 

Mapa do celów operacyjnych -  Zafoliowana ortofotomapa w skali 1:10 000 

wraz z ciekami wodnymi, urządzeniami i budowlami hydrotechnicznymi, 

Zasięgi zalewów historycznych -  Ortofotomapa gminy Kędzierzyn – Koźle w 

skali 1:10 000 wraz z ciekami wodnymi i zasięgami powodzi historycznych, 

Zasięgi zalewów wodami o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%, 1%, 

0,2% - Ortofotomapa gminy Kędzierzyn – Koźle w skali 1:10 000 wraz z ciekami 

wodnymi i zasięgami wód odpowiadającymi Qmax,0,2%, Qmax,1%, Qmax,10%, 

Linie i obszary obrony - Mapa topograficzna gminy Kędzierzyn – Koźle w skali 

1:10 000 z liniami i obszarami obrony oraz z ciekami wodnymi, urządzeniami i 

budowlami hydrotechnicznymi,  

Miejsca szczególnie zagrożone - Ortofotomapa w skali 1:15 000 z ciekami 

wodnymi, obwałowaniami i miejscami szczególnie zagrożonymi. 
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1 Wprowadzenie 

Operat ochrony przed powodzią gminy Kędzierzyn – Koźle sporządzony został na 
podstawie umowy zawartej w dniu 13 lipca 2011r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn – 
Koźle i Konsorcjum firm Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. 
Oddział w Polsce i Integrated Engineering Sp. z o.o. 

Operat składa się z części opisowej, tabelarycznej i graficznej.  

Część opisowa 

 Część ogólna, 

 Instrukcja działań operacyjnych. 

Część tabelaryczna 

 Zestawienie urządzeń i budowli hydrotechnicznych służących ochronie 

przeciwpowodziowej lub mogących mieć znaczenie w przypadku 

powodzi w gminie Kędzierzyn – Koźle (Załączniki A i B do części 

ogólnej). 

Część graficzna 

 Ortofotomapa gminy Kędzierzyn – Koźle w skali 1:10 000 wraz z 

ciekami wodnymi i zasięgami powodzi historycznych, 

 Ortofotomapa gminy Kędzierzyn – Koźle w skali 1:10 000 wraz z 

ciekami wodnymi i zasięgami wód odpowiadającymi Qmax,0,2%, 

Qmax,1%, Qmax,10%, 

 Mapa topograficzna gminy Kędzierzyn – Koźle w skali 1:10 000 z 

liniami i obszarami obrony oraz z ciekami wodnymi, urządzeniami i 

budowlami hydrotechnicznymi,  

 Zafoliowana ortofotomapa w skali 1:10 000 wraz z ciekami wodnymi, 

urządzeniami i budowlami hydrotechnicznymi, 

 Ortofotomapa w skali 1:15 000 z ciekami wodnymi, obwałowaniami i 

miejscami szczególnie zagrożonymi. 
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2 Charakterystyka hydrograficzna 

i hydrologiczna terenów gminy Kędzierzyn-

Koźle 

2.1 Hydrograficzna lokalizacja gminy Kędzierzyn-

Koźle – ogólna charakterystyka Odry 

Główną rzeką przepływającą przez gminę Kędzierzyn – Koźle jest Odra. Cały 
obszar gminy znajduje się w zlewni Odry, której powierzchnia do Kędzierzyna –
Koźle wynosi około 9000 km

2
.  

Źródła Odry znajdują się w Czechach w Górach Odrzańskich. Odcinek źródłowy 
jest o gęstej i złożonej sieci rzecznej. Znaczną część dorzecza stanowią obszary 
górskie: Góry Odrzańskie, Pasmo Jesioników od zachodu i południowego – 
zachodu oraz Beskid Zachodni i Śląski od południowego – wschodu i wschodu. 
Zgodnie z kilometrażem historycznym RZGW Odra kilometrowana jest od ujścia 
Opawy do Odry. Na terytorium Polski Odra wpływa w km 20,00 w miejscowości 
Chałupki. Powierzchnia dorzecza Odry do granicy Polski wynosi 4664,7 km

2
.  

Największymi dopływami Odry, na odcinku od źródła do gminy Kędzierzyn – 
Koźle, są Opawa i Olza, do większych dopływów należy także Psina. Źródła 
i zlewnie tych rzek znajdują się w górach co sprawia, że w czasie intensywnych 
opadów następuje gwałtowny spływ wód do rzek, co skutkuje powstaniem fal 
powodziowych.  

Na odcinku Odry przed Kędzierzynem z większych rzek dopływających do Odry 
są Ruda i Bierawka, rzeki te nie są już tak powodziowe, jak rzeki wymienione 
wyżej. Ich zlewnie leżą na terenach o mniejszych spadkach, a sieć rzeczna jest 
mniej złożona. Na terenie Kędzierzyna –
Koźle dopływa Kłodnica. 

 

Na Odrze powyżej Kędzierzyna –Koźle 

zlokalizowane są 3 posterunki 

wodowskazowe:  

 Chałupki w km 20.7,  

 Krzyżanowice w km 33.6, 

 Racibórz Miedonia w km 55.5.  

 

Na obszarze gminy znajduje się kolejny 

wodowskaz na Odrze - Koźle w km 97.2.  

 

Wodowskaz Racibórz Miedonia jest 

najbliższym wodowskazem powyżej 

Kędzierzyna –Koźle oddalonym o ponad 40 

km. Informacje z tego wodowskazu 

pozwalają prognozować wielkości 

przepływu w Kędzierzynie – Koźlu, a to 

umożliwia planowanie działań ochrony 

przeciwpowodziowej. 
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W rozdziale 2.5 określono zależność dla wodowskazów Racibórz-Miedonia i 

Koźle. 

 

2.2 Hydrografia gminy Kędzierzyn-Koźle 

Odcinek Odry przepływający przez teren gminy i jej granice liczy ponad 8 km 
długości i obejmuje rzekę od km 90,5 do km 104,15.  

Na terenie gminy w kilometrze 97,2 zlokalizowany jest posterunek 
wodowskazowy Koźle, który zamyka zlewnię Odry o powierzchni 9173,6 km

2
. 

Przepływy Odry obserwowane w Koźlu kształtują się w zlewni Odry powyżej. 

Przez teren gminy Kędzierzyn – Koźle przepływa pięć dopływów Odry.  

Lewobrzeżne dopływy to:  

 Golka (Koźlanka),  

 Lineta (Sukowicki),  

 Większycka Woda,  

 Dopływ spod Większyc (Orłowiec).  

Prawobrzeżne dopływy to:  

 Kłodnica, 

 Dopływ w Kędzierzynie – Koźlu (rów nr 8). 

Największym dopływem Odry przepływającym przez teren gminy jest rzeka 
Kłodnica, której długość na terenie gminy wynosi 16 km. W kilometrze 7,4 biegu 
rzeki zlokalizowany jest wodowskaz Lenartowice który zamyka zlewnię 
o powierzchni 1055 km

2
. 

Przez teren gminy przepływają prawobrzeżne dopływy Kłodnicy: Dopływ spod 
Kopaniny, Młynówka z Dopływem z Machowa i Lenartowski Potok. 

Przez teren gminy przepływają również trzy kanały: Gliwicki (łączący Gliwice 
z Odrą), Kłodnicki (pomiędzy Kłodnicą i Odrą) oraz Kędzierzyński (łączący 
Kanał Gliwicki z Zakładami Azotowymi w Kędzierzynie – Koźlu). 

Kanał Kłodnicki powstał w XVIII w., według założeń kanał miał służyć do 
transportu węgla. Został uruchomiony na początku XIX wieku, od tamtego czasu 
uległ transformacji, obecnie w całości leży na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle.  

Kanał Gliwicki powstał w latach 1933 – 1939, łączy Gliwice z Odrą. Kanał 
przepływa doliną Kłodnicy, przecinając gminę Kędzierzyn – Koźle na dwie części 
-  północną i południową, zasilany jest głównie wodami z rzeki Kłodnicy. 
Do Kanału Gliwickiego wpada rzeka Poleśnica, która również biegnie przez teren 
gminy. 

Wybudowanie Kanału Gliwickiego wywarło decydujący wpływ na warunki 
przepływu wody w Kłodnicy. Przepływy rzeki są sterowane w zależności od 
potrzeb wodnych kanału, część wód Kłodnicy odprowadzana jest Kanałem 
Gliwickim, a ich rozdział zlokalizowany jest powyżej gminy Kędzierzyn – Koźle 
w okolicy wodowskazu Łany Małe (km 23,4 biegu rzeki). Na terenie gminy 
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Kędzierzyn – Koźle ilość wód w Kłodnicy monitorowana jest na wodowskazie 
Lenartowice. 

W 1970 r. otwarto Kanał Kędzierzyński, łączący Kanał Gliwicki z Zakładami 
Azotowymi w Kędzierzynie – Koźlu i jeden basen portowy. Do 1983 r. 
transportowano nim nawozy sztuczne. Obecnie jest otwarty dla żeglugi, jednak 
niewykorzystywany.  

Wykaz cieków wodnych przepływających przez gminę Kędzierzyn – Koźle wraz 
z podstawowymi parametrami zawiera tabela 1.  

Schemat sieci rzecznej na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle wraz z lokalizacją 
wodowskazów został przedstawiony na rysunku 1. 

Tabela 1. Wykaz cieków przepływających przez gminę Kędzierzyn-Koźle 

Nazwa cieku/ kanału Dopływ Strona 

Długość  

 [km] 
Ujście  

[kilometraż 

odbiornika] 

Powierzchnia 

zlewnia  

[km
2
] 

na 

terenie 

gminy 

całkowita 

Odra     8,0 840,9   

9173,60 

(do wodowskazu 

Koźle) 

Kłodnica 

Odry 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prawa 16,0 79,1 94,0 1084,80 

Golka (Koźlanka) lewa  2,5 8,4 94,8 11,88 

Lineta (Sukowicki) 

łącznie z Olszą lewa 1,7 
9,3+16,2 

=25,5 95,8 72,55 

Kanał Kłodnicki prawa 3,2 3,2 97,2 3,40 

Kanał Gliwicki prawa 15,1 43,1 98,0 123,57 

Dopływ  

w Kędzierzynie – 

Koźlu (rów nr 8) prawa 6,4 7,5 99,5 15,01 

Większycka Woda lewa 4,6 5,1 103,2 4,99 

Dopływ spod 

Większyc (Orłowiec) lewa 0,5 5,3 106,1 9,63 

Dopływ spod 

Kopaniny Kłodnicy 

 

 

prawa 0,5 4,4 15,3 7,14 

Młynówka prawa 2,8 7,3 10,5 15,34 

Lenartowski Potok prawa 4,4 10,3 7,2 18,66 

Dopływ z Machowa Młynówki lewa 1,3 3,6 2,8 2,80 

Poleśnica Kanału 

Gliwickiego 

lewa 7,5 9,6 12,0 27,20 

Kanał Kędzierzyński lewa 6,0 6,0 9,1 31,54 
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Rysunek 1. Schemat sieci rzecznej na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle 

 



GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE  Operat ochrony przeciwpowodziowej gminy Kędzierzyn-Koźle 

 
Część ogólna 

 

KK-00-HR-001-0B |  Data wydania: 31 styczeń 2012 |  Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce |  
Integrated Engineering Sp. z o. o. 
J:\217000\217467-00 K-K Flood Strategy\4 Internal Project Data\4-04 Reports&Specs\Wydanie4\KK-00-HR-001-

04_Operat_ochr_przed_powodz.doc 

Strona 6 

 

2.3 Charakterystyka cieków pod kątem zagrożenia 

powodziowego dla gminy Kędzierzyn-Koźle 

Największe zagrożenie powodziowe dla gminy Kędzierzyn – Koźle stwarza rzeka 
Odra. Istotne znaczenie ma również Kłodnica z Kanałem Kłodnickim oraz układ 
mniejszych cieków: Linety, Golki i Większyckiej Wody. 

Odra w Kędzierzynie – Koźlu rozgałęzia się na dwie odnogi – część prawa to 
kanał ulgi tzw. „Nowa Odra” z jazem klapowym zlokalizowanym pod mostem 
drogowym w km 95+215 i część lewa „Stara Odra” z jazem klapowym 
zlokalizowanym w km 95+615. Po powodzi w roku 1997 przeprowadzono 
modernizację Węzła Wodnego Koźle, polegającą na poszerzeniu, pogłębieniu i 
udrożnieniu koryta Starej Odry, regulacji, poszerzeniu i pogłębieniu koryta Odry 
w km 96+400 – 99+000, budowie jazu klapowego na Starej Odrze, gdzie 
zlokalizowany był jaz stały, remoncie śluzy żeglugowej oraz budowie i 
modernizacji obwałowań.  

Obecnie problem stanowi odcinek Odry poniżej Koźla, gdzie koryto rzeki jest 
wąskie, zarośnięte drzewami i krzakami. Powoduje to podpiętrzanie wód, 
a w konsekwencji zalewanie terenów gminy Reńska Wieś, Zdzieszowice – 
Januszkowice i Wielmierzowice. Ma to również wpływ na tereny gminy 
Kędzierzyn – Koźle z uwagi na cofanie się podpiętrzonych wód przez niski wał 
w rejonie Koźle Stocznia – Poborszów. 

Lewy brzeg Odry, na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle, w całości jest 
obwałowany. Wały są wysokie i w dobrym stanie technicznym (poza końcowym 
odcinkiem wału Koźle – Poborszów), pomimo to wody powodziowe Odry 
zalewały teren gminy położony na zawalu. Sytuacja taka wynika z braku 
lewobrzeżnych wałów w rejonie gminy Cisek – powyżej gminy Kędzierzyn – 
Koźle. Obecnie lewobrzeżny wał Odry rozciąga się powyżej gminy Kędzierzyn – 
Koźle do wsi Roszowicki Las – km 80,3 biegu rzeki. W czasie dużych powodzi 
woda z terenów nieobwałowanych wpływa na zawale obwałowanego odcinka 
i poprzez wsie Landzmierz, Kobylice dopływa w rejon ujścia Golki, gdzie trafia 
na wały przeciwpowodziowe, zamkniętą szandorami ulicę Raciborską i kieruje się 
w kierunku drogi relacji Koźle - Reńska Wieś, przelewa się przez drogę, łączy 
z przepływającą w tym miejscu Linetą, a następnie wpływa na teren miasta 
Kędzierzyn – Koźle. Wypompowanie wody w mieście przy ujściu Linety jest już 
wtedy prawie niemożliwe, gdyż wody napływającej jest zbyt dużo. 

Na prawym brzegu Odry, nasyp wybudowanej obwodnicy południowej jest 
wysoki, umocniony i może stanowić skuteczną przegrodę poprzeczną przed 
wodami Odry napływającymi doliną z góry rzeki. Zagrożenie powodziowe od 
Odry i możliwość zalania terenów zabudowanych zależy bezpośrednio od 
obwałowań zlokalizowanych na terenie gminy. Część obwałowań jest w złym 
stanie technicznym bądź wały są za niskie, co może skutkować zalaniem terenów 
chronionych rozciągających się za wałem.  

Na prawym brzegu zagrożenie powodziowe stwarza ujściowy odcinek Kłodnicy, 
gdzie dopływ spiętrzonych wód Kłodnicy i cofająca się woda z Odry powodują 
zalanie terenów wzdłuż nieobwałowanego odcinka rzeki, a większe wody mogą 
również wtargnąć na teren położony za wałem Koźle. Podobna sytuacja ma 
miejsce na ujściowym odcinku Kanału Kłodnickiego, gdzie spiętrzona woda może 
przelać się przez istniejące obwałowania.   
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Poza ujściowym odcinkiem, Kłodnica w czasie dużych wezbrań powoduje 
podtopienia terenów przybrzeżnych leżących w dolinie rzeki. 

Lineta (Sukowicki) bierze początek we wsi Sukowice w gminie Cisek, a wpada 
do Odry na terenie miasta Kędzierzyn – Koźle poniżej jazu na Starej Odrze. 
Ujście Linety do Odry pod wałem przeciwpowodziowym zabezpieczone jest 
stalową zasuwą, która w czasie powodzi jest zamykana uniemożliwiając cofnięcie 
się wód Odry. Zamknięcie zasuwy wymaga natychmiastowego 
przepompowywania wody. 

System kanalizacji burzowej miasta Koźla opiera się między innymi na 
odprowadzeniu wód opadowych do głównego odbiornika, jakim jest Sukowicki, 
a także do rzeki Odry. Wyloty są zlokalizowane w km 0+000 – 1+030. Na 
wszystkie wyloty kanalizacji burzowych MWiK w Kędzierzynie-Koźlu uzyskał 
stosowne pozwolenia wodnoprawne, wyloty są zabezpieczone klapami 
przeciwpowodziowymi. Brak odpływu z kanalizacji burzowej może spowodować 
podtopienia w mieście przez wody opadowe. 

W normalnych warunkach Lineta nie prowadzi wielkich wód, sytuacja zmienia 
się w okresie obfitych opadów deszczu w tym rejonie lub w obrębie gminy 
Pawłowiczki, przez której tereny przepływa rzeka Olsza – jedyny, ale posiadający 
dużą zlewnię dopływ Linety, mający ujście we wsi Długomiłowice w km 7+240. 

W km 7+240 w celu uniknięcia bezpośredniego spływu dużych wód do miasta 
Koźla wybudowano jaz, którym przekierowuje się wody Olszy do rzeki Golki 
(Koźlanki), co pozwala odciążyć miasto od nadmiaru wód. W odległości 260 m 
od jazu w górę rzeki znajduje się kanał ulgi (kanał ulgi Długomiłowice) łączący 
rzekę Koźlankę z Sukowickim o długości 1,4 km, gdzie przy normalnych stanach 
wód ma on swoje ujście do Sukowickiego. 

Jaz w km 7+240 został wybudowany już w okresie przedwojennym celem 
piętrzenia wód rzeki Olszy, cofania jej w górę rzeki i kanałem ulgi przerzucenie 
do rzeki Koźlanki, aby w czasie spływu wód powodziowych nie kierować 
dodatkowej wody z dużej zlewni rzeki Olszy bezpośrednio do miasta Koźle, lecz 
zrzucić ją do Odry poza miastem. 

Golka (Koźlanka) bierze początek w gminie Cisek i wpada do Odry powyżej 
miasta Koźle w okolicach ulicy Raciborskiej pomiędzy istniejącym 
obwałowaniem, a budowaną obwodnicą południową miasta Kędzierzyn – Koźle. 
Podwójny przepust wałowy na ujściu Golki zabezpieczony jest zasuwami, a ich 
zamknięcie w czasie przepływu wód powodziowych wymaga natychmiastowego 
przepompowywania dopływającej ciekiem wody. W celu uniemożliwienia 
przedostania się spiętrzonych wód Golki do miasta ulicą Raciborską, na czas 
przepływu wód powodziowych, montuje się na przejeździe wałowym 
z ul. Raciborską mobilne aluminiowe zamknięcie szandorowe. 

Głównym dopływem rzeki Koźlanki jest rów R-E wpadający do rzeki powyżej 
ulicy Raciborskiej, który płynąc wzdłuż nowo wybudowanej obwodnicy 
przechodzi pod mostem drogi do wsi Dębowa, a następnie stanowi rów opaskowy 
zbiornika wodnego Dębowa odwadniając dużą powierzchnię gruntów w rejonie 
Reńskiej Wsi. Wody opadowe z tego rejonu nie są odprowadzane do 
Sukowickiego i w konsekwencji do miasta, lecz syfonami pod jego dnem płyną 
do rowu R-E i następnie wpadają do rzeki Koźlanki na zawalu. 



GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE  Operat ochrony przeciwpowodziowej gminy Kędzierzyn-Koźle 

 
Część ogólna 

 

KK-00-HR-001-0B |  Data wydania: 31 styczeń 2012 |  Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce |  
Integrated Engineering Sp. z o. o. 
J:\217000\217467-00 K-K Flood Strategy\4 Internal Project Data\4-04 Reports&Specs\Wydanie4\KK-00-HR-001-

04_Operat_ochr_przed_powodz.doc 

Strona 8 

 

Lineta połączona jest również kanałem ulgi z Większycką Wodą. Ciek ten bierze 
swój początek pod pałacem w Większycach i przez Koźle Rogi wpada do rzeki 
Odry. W miejscu ujścia znajduje się stary niski wał, przez który wysoka woda 
przelewa się górą, lecz pomimo to na przepuście wałowym zabezpieczenie 
stanowią klapy zwrotne oraz dodatkowo zasuwy. Kanał ulgi łączy się z Linetą 
w okolicy parku miejskiego, a z Większycką Wodą w rejonie mostu kolejowego. 
Kanał wybudowany został w latach 90-tych i poprowadzony po trasach rowów 
szczegółowych. Ma długość 2,82 km, a jego szerokość regulacyjna wynosi 1,0 m. 
Kanał jest płytki i tylko przy bardzo wysokich stanach powodziowych część wody 
grawitacyjnie wpływa do kanału. 

Wpływ na sytuację powodziową na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle mają 
również cieki: Cisek i Dzielniczka. Cieki te stanowią lewobrzeżne dopływy 
Odry, uchodzące do odbiornika powyżej gminy Kędzierzyn – Koźle (Cisek 
w miejscowości Landzmierz, Dzielniczka w miejscowości Cisek Bełk). W czasie 
akcji przeciwpowodziowej, przy zamkniętych przepustach wałowych, istotne jest 
sprawne wypompowywanie napływającej ciekami wody, aby nadmiar wód nie 
kierował się w stronę Koźla. 

2.4 Przepływy maksymalne roczne o określonym 

prawdopodobieństwie przewyższenia 

(wystąpienia) 

W niniejszym rozdziale przedstawiono obliczenia przepływów maksymalnych 
rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia, które posłużyły do 
wyznaczenia obszarów zagrożonych powodzią.  

Na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle zlokalizowane są dwa posterunki 
wodowskazowe:  

 Koźle na Odrze w km 97,2; powierzchnia zlewni A= 9173,6 km
2
, 

 Lenartowice na Kłodnicy w km 7,4; powierzchnia zlewni 

A = 1055 km
2
. 

Dla w/w wodowskazów w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej zostały 
zakupione przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie 
przewyższenia, które przedstawiono w tabeli 3. 

Pozostałe rzeki przepływające przez teren gminy Kędzierzyn – Koźle są rzekami 
niekontrolowanymi. Przepływy maksymalne dla tych rzek wyznaczono za 
pomocą formuły opadowej (dla rzek o powierzchni zlewni < 10 km

2
) i wzoru 

Wołoszyna (dla rzek o powierzchni > 10 km
2
). 

Formułę opadową opracowano w latach 80. XX w. w IMGW pod kierunkiem 
J. Stachy i B. Fal. Wzór ten służy do obliczania przepływów maksymalnych 
rocznych w małych zlewniach, w których największe wezbrania wywołane są 
przez deszcze ulewne o dużej wydajności i małym zasięgu przestrzennym. Wzór 
jest przekształceniem i dostosowaniem do warunków Polski tzw. formuły 
racjonalnej Mulvaney’a, opracowanej w końcu XIX w. Ma ona charakter wzoru 
genetycznego, w którym maksymalne natężenie opadu jest przeliczone na 
maksymalny przepływ przy założeniu, że czas trwania opadu jest równy czasowi 
koncentracji. Dodatkowo przyjmuje się następujące uproszczenia: 
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 opad jest niezmienny w czasie i w przestrzeni, 

 prawdopodobieństwo przepływu i opadu wywołującego ten przepływ 

są sobie równe, 

 współczynnik odpływu jest stały, 

 zlewnia stanowi system liniowy. 

Po weryfikacji formuły racjonalnej (w warunkach rzek polskich) i wprowadzeniu 
modyfikacji uwzględniających również dorobek innych autorów, do praktycznych 
obliczeń zalecono w publikacji „Zasady obliczania maksymalnych rocznych 
przepływów rzek polskich o określonym prawdopodobieństwie pojawiania się” 
[IMGW, 1991] formułę opadową w postaci:  

Jpp AHFfQ   11max  

Gdzie: 

Qmax p - przepływ maksymalny roczny o prawdopodobieństwie przewyższenia p%, 

f - bezwymiarowy współczynnik kształtu fali;  f  = 0,6, 

1F - maksymalny moduł odpływu jednostkowego w m
3
/s/km

2
 (z tablic), 

 - współczynnik odpływu przepływów maksymalnych (z mapy), 

1H - maksymalny opad dobowy o prawdopodobieństwie 1%; H1= 90 mm 

(z mapy), 

A - powierzchnia zlewni w km
2
 

p - kwanty rozkładu zmiennej dla prawdopodobieństwa p (z tablic), 

J - współczynnik redukcji jeziornej;  J =1 (z tablic).  

Wzór Wołoszyna stosowany jest zwykle dla zlewni mniejszych od 100 km
2
 

położonych w dorzeczu górnej i środkowej Odry. Metoda Wołoszyna polega na 
przeniesieniu krzywej natężenia deszczu oraz związków charakterystyk opadów 
ustalonych dla miasta Wrocławia na dowolną zlewnię położoną w regionie. 
W metodzie zakłada się, że deszcze nie różnią się natężeniem, tylko czasem 
trwania. Przepływy maksymalne roczne o określonym prawdopodobieństwie 
przewyższenia oblicza się ze wzoru:  

A
A

f
t

TI
Q

k

p *
1

**
***278.0

12
max,


  

Gdzie: 

Qmax p - przepływ maksymalny roczny o prawdopodobieństwie przewyższenia p%, 

tk - czas koncentracji spływu w [h],  

T - czas trwania deszczu miarodajnego w [min], 

I  - natężenie deszczu w [mm/min], 

α - współczynnik odpływu wg Iszkowskiego (z tablic), 
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A - powierzchnia zlewni w [km
2
],  

f - współczynnik kształtu fali = 0,6. 

 

W tabeli 2 zamieszczono parametry cieków które, wraz z długością cieku 
i powierzchnią zlewni przedstawionymi w tabeli 1, stanowią podstawowe 
parametry wykorzystane do obliczeń Qmax,p%.  

W niniejszym operacie wyznaczono przepływy maksymalne 
o prawdopodobieństwie przewyższenia 0,2% (raz na 500 lat), 1% (raz na 100 lat) 
i 10% (raz na 10 lat) - zgodnie z Prawem Wodnym obszary zagrożone powodzią 
wyznacza się w oparciu o te prawdopodobieństwa (szczegóły zamieszczono 
w rozdziale 6.1). Dodatkowo wyznaczono również przepływ maksymalny 
o prawdopodobieństwie przewyższenia 50% (raz na 2 lata) - jest to najmniejszy 
przepływ powodziowy, przy którym mogą wystąpić nieduże szkody powodziowe. 

Dla rzek na których zlokalizowane są wały - Odry i Kłodnicy, przedstawiono 
również wartości Qmax,p% dla p=0,3%, 0,5% i 2%. Są to, wraz z Qmax,1%,  
przepływy miarodajne i kontrolne dla wałów klasy II i III (szczegółowe 
informacje zawarto w rozdziale 4.1.). 

Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia 
zestawiono w tabeli 3.   

Tabela 2. Podstawowe parametry cieków 

Nazwa cieku 

Podstawowe parametry cieku 

Hmax  

[m npm] 

Hmin  

[m npm] 

Ir 

[‰] 

Izl 

[%] 

Lmax 

[km] 

Z 

[%] 

P 

[mm] 

to  

[
o
C] 

Golka (Koźlanka) 215,00 167,70 3,54 1,37 13,38 5 73,00 14,5 

Lineta (Sukowicki) 

łącznie z Olszą 294,00 166,20 5,30 1,50 23,37 2 75,00 14,5 

Dopływ w Kędzierzynie 

– Koźlu (rów nr 8) 197,50 165,40 4,06 0,83 7,91 83 75,00 14,5 

Większycka Woda 192,50 165,30 4,70 1,22 5,79 5 70,00 14,5 

Dopływ spod Większyc 

(Orłowiec) 195,20 163,60 3,73 1,02 8,48 13 70,00 14,5 

Dopływ spod Kopaniny 259,90 183,70 15,16 2,85 5,03 1 80,00 14,5 

Młynówka 277,50 176,90 11,83 2,57 8,50 23 75,00 14,5 

Lenartowski Potok 307,50 175,00 10,54 3,07 12,57 29 75,00 14,5 

Dopływ z Machowa 268,00 195,50 16,22 4,33 4,47 2 80,00 14,5 

Poleśnica 227,50 181,70 4,71 0,88 9,73 89 75,00 14,5 

*Hmax - wysokość źródeł, Hmin - wysokość ujścia, Lmax - długość cieku wraz z suchą doliną, Ir - spadek 

cieku, Izl - spadek zlewni, Z – lesistość, P - średnia z wielolecia miesięczna suma opadów określona dla 

miesięcy V-IX dla zlewni do rozpatrywanego przekroju, to - średnia z wielolecia miesięczna temperatura 

powietrza określona dla miesięcy V-IX dla zlewni do rozpatrywanego przekroju 
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Tabela 3. Przepływy maksymalne o określonym prawdopodobieństwie 

przewyższenia 

Nazwa cieku / profil 

obliczeniowy 

Przepływy maksymalne o określonym 

prawdopodobieństwie przewyższenia [m
3
/s] 

0,2% 0,3% 0,5% 1% 2% 10% 50% 

Odra / wod. Koźle*  2567 2347 2089  1768 1480  924  487 

Kłodnica / wod. Lenartowice*  87,6 83,5 78,3  71,1 63,8  46,0  25,2 

Golka (Koźlanka) / ujście 10,5 

  

7,47 

 

4,11 2,17 

Lineta (Sukowicki) łącznie 

z Olszą / ujście  56,0 40,7 22,4 11,8 

Dopływ w Kędzierzynie – 

Koźlu / ujście 11,5 8,40 4,62 2,43 

Większycka Woda / ujście 4,00 3,13 1,80 0,82 

Dopływ spod Większyc 

(Orłowiec) / ujście 6,89 5,39 3,11 1,41 

Dopływ spod Kopaniny / ujście 14,1 11,0 6,37 2,89 

Młynówka / ujście 19,6 14,3 7,87 4,15 

Lenartowski Potok / ujście 20,3 14,8 8,15 4,30 

Dopływ z Machowa / ujście 5,25 4,10 2,37 1,08 

Poleśnica / ujście 18,6 13,6 7,48 3,94 

*obliczeniowy okres hydrologiczny: 1951-2010 

 

2.5 Związek wodowskazów Racibórz – Miedonia i 

Koźle 

Na Odrze powyżej wodowskazu Koźle znajduje się wodowskaz Racibórz-

Miedonia, wodowskazy te opisywane są poprzez poniższe wielkości:  

 
rzędna „0'' 

wodowskazu 

Kilometraż  

historyczny RZGW 

Powierzchnia 

zlewni 

[m npm Kr 86] [km] [km2] 

 Racibórz-Miedonia 176.21 55.5 6744,0 

 Koźle 162.43 97.2 9173,6 

Hydrogramy stanów wody z poszczególnych lat są graficzną charakterystyką 

przebiegu zjawisk hydrologicznych, jakie występowały w danym okresie. 

Zgodnie z teorią, jeżeli na rzece znajduje się więcej niż jeden wodowskaz to na 

wspólnym wykresie można stwierdzić, czy istnieje zgodność przebiegu stanów 

wody w poszczególnych przekrojach wodowskazowych położonych wzdłuż rzeki. 

Z hydrogramu można określić, kiedy występowały niżówki, wezbrania oraz jaka 

była ich wysokość. Zgodny przebieg linii hydrogramów wykreślonych dla 

zlokalizowanych po sobie wodowskazów świadczy, że to samo zjawisko zostało 

odnotowane. 

 

W ramach analiz opracowano na podstawie roczników hydrologicznych roczne 

hydrogramy dla wodowskazów Racibórz-Miedonia i Koźle dla lat 1979, 1981, 

1983. Poniżej przedstawiono wykres dla roku 1983. 
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Wykres 1.  Roczne hydrogramy stanów na wodowskazach Racibórz-

Miedonia i Koźle 

Jeżeli w profilu Racibórz-Miedonia występuje wezbranie lub niżówka to samo 
zjawisko obserwowane jest z odpowiednim przesunięciem w czasie w profilu 
Koźle. W rozpatrywanych przekrojach obserwuje się taki sam rytm zjawisk 
hydrologicznych. W tym zgodnym przebiegu mogą występować skażenia 
wywołane czynnikami naturalnymi i sztucznymi. Na hydrogramie dla profilu 
Koźle (położonego poniżej ujść innych dopływów) mogą pojawiać się wezbrania, 
których nie obserwowano na profilu Racibórz-Miedonia. Może też być 
obserwowana sytuacja odwrotna, gdy wezbranie zaznaczające się wyraźnie 
w górnym profilu w dolnym będzie rozciągnięte w czasie i mało zauważalne. 
Zjawisko to może być wynikiem spłaszczenia fali wskutek retencji dolinowej, 
która powoduje rozlewanie się mas wody przechodzącego wezbrania w dolinie 
rzecznej. Na wodowskazie Koźle obserwuje się przy niskich stanach na Miedoni 
praktycznie stałe stany, co wynika z podpiętrzenia wód przez stopień wodny 
znajdujący się poniżej Koźla. 

Porównując ze sobą stany wody w sąsiadujących wodowskazach wywołanych tą 
samą przyczyną mówi się o korespondencji stanów. Najczęściej przyjmuje się 
jako korespondujące stany ekstremalne tj. kulminacje wezbrań, najniższe stany 
podczas niżówek i takie wielkości zostały wskazane na powyższym wykresie.  

Przy wyznaczaniu stanów korespondujących należy znać czas przepływu wody 
przez odcinek rzeki pomiędzy profilami, a trzeba zaznaczyć, że czas nie jest 
wielkością stałą i zmienia się m.in. w zależności od napełnienia koryta (wielkości 
przepływu). 

Notowania stanów na wodowskazach są wykonywane standardowo 1 raz na dobę 
- co utrudnia określenie czasu przepływu wody, gdy nie stanowi on 
wielokrotności doby. Dlatego do określenia czasu przepływu należy używać 

 

Stany korespondujące na wodowskazach Racibórz-Miedonia i Koźle 

w roku hydrologicznym 1983
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hydrogramy ciągłe. W ramach niniejszego opracowania pozyskano z IMGW 
hydrogramy 3 fal powodziowych (z lat: 1985, 1997, 2010) z krokiem 3 
godzinnym dla wodowskazów Racibórz-Miedonia i Koźle na Odrze.  

Dla każdej fali określono stany korespondujące na w/w wodowskazach. Poniżej 

przestawia się stany korespondujące dla fali 2010 roku po przesunięciu 

hydrogramu jednego z wodowskazów o czas przepływu kulminacji z 

wodowskazu Racibórz-Miedonia do wodowskazu Koźle. Czas dla fali 2010 roku 

wynosił 18 godzin. Ale trzeba zaznaczyć, że nie jest to wielkość stała, czas dla fali 

1985 wynosił 33 godziny, dla roku 1997 18 godzin, dla roku 1977 35 godzin, dla 

roku 1960 i 1972 26 godzin. 

 

Wykres 2.  Hydrogramy stanów na wodowskazach Racibórz-Miedonia 

i Koźle fali z roku 2010 

W wyniku analizy hydrogramu wybrano zbiór korespondujących ze sobą stanów, 
który naniesiono na kolejny wykres i otrzymano zbiór punktów tzw. diagram 
korelacyjny. 
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Wykres 3.  Diagram korelacyjny stanów na wodowskazach Racibórz-

Miedonia i Koźle fali z roku 2010 

Dla prezentowanych na powyższym wykresie danych fali 2010 roku jak 
i pozostałych lat punkty nie leżą na jednej krzywej. Można wskazać dwa obszary: 
jeden dla okresu wzrostu fali, drugi dla okresu obniżania przepływów – opadania 
fali.  

Wobec powyższego opracowano oddzielnie diagramy korelacyjne dla 
powyższych okresów i na ich podstawie określono krzywe najlepiej wyrównujące 
obserwowane wielkości.  

 

Diagram korelacyjny dla fali z roku 2010
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Wykres 4.  Diagram korelacyjny stanów na wodowskazach Racibórz-

Miedonia i Koźle dla okresu wzrostu fali 

W oparciu o prezentowany diagram krzywa wielomianowa lepiej opisuje zbiór 
korespondujących ze sobą stanów wody, w większym procencie odzwierciedla 
zależność (wielkość R

2
 większa). 

Wykres 5.  Diagram korelacyjny stanów na wodowskazach Racibórz-

Miedonia i Koźle dla okresu opadania fali 

 

Diagram korelacyjny dla części wznoszącej fal (1985, 1997, 2010)
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Diagram korelacyjny dla części opadającej fal (1985, 1997, 2010)
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Na podstawie powyższych diagramów oraz wykorzystując informację z 

roczników opracowano 2 krzywe opisujące związek wodowskazów Racibórz-

Miedonia i Koźle. 

 

Wykres 6.  Diagram korelacyjny stanów na wodowskazach Racibórz-

Miedonia i Koźle i krzywe regresji. 

 

 

Diagram korelacyjny oraz krzywe najlepiej aproksymujące wartości
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Związek dwóch wodowskazów: Racibórz Miedonia - Koźle
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Wykres 7.  Krzywe regresji związku stanów na wodowskazach Racibórz – Miedonia i Koźle.
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3 Opis powodzi historycznych na terenie 

gminy Kędzierzyn-Koźle 

 

Dla Kędzierzyna – Koźle główne zagrożenie powodziowe stwarzają fale 
powodziowe na Odrze. W historii odnotowano na wodowskazie Koźle wiele 
wezbrań. Poniżej przedstawia się zestawienie kulminacji największych fal 
w ostatnich latach: 

Rok Data Qmax 

1960 28,29.07 872 [m
3
/s] 

1965 14.06 807 [m
3
/s] 

1966 28.07 845 [m
3
/s] 

1972 24.08 946 [m
3
/s] 

1977 05.08 868 [m
3
/s] 

1985 11.08 1210 [m
3
/s] 

1997 09.07 3110 [m
3
/s] 

2010 19.05 1870 [m
3
/s] 

Szkody powodziowe dla Kędzierzyna –Koźle spowodowały 3 największe fale 
z prezentowanych powyżej. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono opisy powodzi historycznych z lat: 1985, 
1997 i 2010. Zasięgi zalewów, jakie wystąpiły w czasie tych powodzi 
przedstawiono w części graficznej opracowania na ortofotomapie. 

3.1 Powódź z 1985 roku 

Wezbranie powodziowe, które wystąpiło w dniach 8-12 sierpnia 1985 roku, było 
spowodowane intensywnymi opadami deszczu w dniach 6-10 sierpnia. 
Najbardziej obfite opady wystąpiły w Górach Oderskich oraz w Beskidzie Śląsko-
Morawskim i Śląskim. Wysokie opady zanotowano również na Płaskowyżach: 
Głubczyckim i Rybnickim.  

Wezbranie Odry, w Koźlu osiągnęło maksimum 11 sierpnia około godziny 17.00. 
Istotny wpływ na wysokość i objętość fali wezbraniowej na Odrze na odcinku 
Chałupki-Koźle, miała synchronicznie nałożona fala na Olzie, która kulminowała 
w Cieszynie 9 sierpnia o godzinie 1.00. W efekcie w rejonie ujścia Olzy do Odry 
została ukształtowana najwyższa z dotychczasowych historycznych fal 
powodziowych, aż do nadejścia wezbrania z lipca 1997 roku.  

Tabela 4. Stany i przepływy maksymalne na Odrze w 1985r. 

Wodowskaz 

Km 

biegu 

rzeki 

Pow. 

Zlewni 

Stan 

maksymalny 

Hmax 

Przepływ 

maksymalny 

Qmax 

Data i godzina 

wystąpienia 

 [km] [km
2
] [cm] [m

3
/s]  

Miedonia 55,5 6744,0 838 1270 10.08 godz. 03.00 

Koźle 97,2 9173,6 776 1210 11.08 godz. 17.00 
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Na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle zalaniu uległy następujące obszary 
położone na lewym brzegu Odry: 

 Lasaki – północno-zachodni obszar gminy,  

 Stocznia „Koźle” – obszar położony jest w bliskiej odległości od Odry, 

na wysokości około 170 m n.p.m., 

 Rogi – obszar osiedla został odcięty od świata, zalaniu uległo wiele 

domów jednorodzinnych oraz tereny wykorzystywane rolniczo, 

 tereny przemysłowe znajdujące się w niewielkiej odległości od Odry 

(km 96,5), tuż przed mostem kolejowym, 

 tereny osiedla Południe, znajdującego się na południe od wyżej 

położonego Starego Miasta.  

W sumie po lewej stronie Odry w zasięgu dzisiejszej granicy gminy Kędzierzyn –
Koźle został zalany obszar o powierzchni około 900 ha. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w notatce służbowej WZMiUW 
o/Krapkowice dotyczącej cieków podstawowych w rejonie południowym miasta 
Kędzierzyn – Koźle w czasie powodzi w roku 1985 pomimo braku wałów 
powyżej Koźla, gdzie część wód spływała rzeką Koźlanką, a Lineta prowadziła 
sporo wody, pompa o dużej wydajności, ustawiona przy ujściu Linety, 
przepompowała całą wodę, utrzymując poziom wody brzegowej na całym 
odcinku przebiegającym przez miasto, nie powodując poważniejszych podtopień. 
Przed zalaniem ocalało Stare Miasto oraz tereny osiedla Zachód. 

Na prawym brzegu Odry zalane zostały: 

 Pogorzelec, głównie obszar oczyszczalni ścieków, obszar składowiska 

odpadów i ogródki działkowe, 

Część terenu gminy została zalana na skutek wystąpienia wezbrania na Kłodnicy, 
która zalała obszary znajdujące się w dolinie rzeki, w tym część dzisiejszego 
osiedla Kłodnica. 

Na prawym brzegu Odry zalaniu uległy tereny gminy Kędzierzyn-Koźle o łącznej 
powierzchni blisko 500 ha. 

W sumie zalanych zostało 169 budynków, w tym kozielski szpital. Ewakuowano 
ogółem 170 osób. Zalaniu uległo około 1400 ha gminy, co stanowi jej 11%. 

3.2 Powódź z 1997 roku  

Układy niskiego ciśnienia, kształtujące się nad Polską i Ukrainą w lipcu 1997 
roku oraz powiązane z nimi fronty atmosferyczne wywołały intensywne opady 
deszczu (dobowe wysokości osiągały wielkości miesięcznych sum opadów), 
będące główną przyczyną powstania największego wezbrania w zlewni Odry. 
Bardzo wysokie opady wystąpiły w Polsce w dorzeczu Górnej Odry, w rejonie 
Głubczyc i Cieszyna oraz w Republice Czeskiej w czeskiej części zlewni Górnej 
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Odry, Ostravicy (Lysa Hora) i Opavy (Poprad). Normy opadów dla lipca zostały 
przekroczone o ponad 250%. 

Łączne sumy opadów w okresie od 4 do 25 lipca wahały się od ponad 750 mm na 
Lysej Horze do około 600 mm na Pradziadzie i ponad 40 mm w dolinach górskich 
Beskidu Śląsko – Morawskiego. 

Intensywne opady doprowadziły do gwałtownego przyboru wód w korycie Odry 
i jej dopływów. Poziom wody w Odrze zaczął szybko wzrastać w nocy z 5 na 
6 lipca, w bardzo krótkim czasie przekraczając strefę stanów wysokich. 
O gwałtownym przebiegu wezbrania świadczą dobowe przyrosty poziomu 
zwierciadła wody, które często przekraczały 400 cm.  

W przekroju wodowskazowym Krzyżanowice, w ciągu trzech kolejnych dni 
(6-9 lipca) stan wody podniósł się prawie o 700 cm, natomiast w przekroju 
wodowskazowym Racibórz – Miedonia aż o 800 cm. W rezultacie w dniach 8 i 9 
lipca zanotowano kulminację fali wezbraniowej osiągającą w przekroju Miedonia 
Hmax=1 045 cm, a w przekroju Koźle Hmax=950 cm. 

W przekrojach Miedonia i Koźle maksymalny poziom wezbrania przekroczył stan 
alarmowy o 445 i 450 cm i był wyższy w profilu Miedonia o 207 cm, a w profilu 
Koźle o 174 cm od absolutnego maksimum zanotowanego podczas wezbrania 
w sierpniu 1985 roku.  

Po 9 lipca opady zaczęły zanikać, a 11 i 12 lipca niemal w całej zlewni Górnej 
Odry deszcz ustąpił. W dniach 13 – 17 lipca suma opadów była niewielka, co 
wpłynęło na obniżenie się poziomu zwierciadła wody poniżej stanów 
alarmowych. Fala kolejnych opadów, tym razem nie tak intensywnych, nadeszła 
nad Polskę południową w dniach 19 – 21 lipca. Spowodowała ona ponowny 
wzrost stanów wody i utworzenie się drugiej kulminacji na rzekach, równie 
groźnej ze względu na stan wałów przeciwpowodziowych po pierwszym 
wezbraniu.  

Maksymalny, obserwowany przepływ Odry w profilach Miedonia i Koźle 
osiągnął w dniach 9 i 10 lipca odpowiednio 3120 i 3110 m

3
/s. Przepływ ten był 

około 2,5 – krotnie wyższy od dotychczasowego absolutnego maksimum z 1985 
roku. 

Tabela 5. Stany i przepływy maksymalne na Odrze w 1997r. 

Wodowskaz 

Km 

biegu 

rzeki 

Pow. 

Zlewni 

Stan 

maksymalny 

Hmax 

Przepływ 

maksymalny 

Qmax 

Data i godzina 

wystąpienia 

 [km] [km
2
] [cm] [m

3
/s]  

Miedonia 55,5 6744,0 1045 3120 9.07 godz. 00.00 

Koźle 97,2 9173,6 950 3110 9.07 godz. 18.00 

Istotnym elementem charakteryzującym wielkość wezbrania jest objętość fali 
powodziowej. Ilość wody, przedostająca się do rzeki ma związek z odpływem 
wód opadowych. W okresie powodzi w 1997 roku, ze względu na wysoką 
intensywność opadów oraz ich ciągły charakter, odpływ wód opadowych był 
bardzo wysoki. Współczynnik spływu dla większości rzek z omawianego obszaru, 
włącznie z Górną Odrą po profil Miedonia wynosił od 0,33 do 0,74. Wysoki 
procent spływu wód opadowych, spowodował, że uformowana pierwsza fala 
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w profilu Miedonia uzyskała objętość 992,5 mln m
3
, objętość drugiej fali 

wynosiła 424,4 mln m
3
. Objętość pierwszej fali w Koźlu wynosiła 1 079,9 

mln m
3
. Druga fala powodziowa była mniejsza i wyniosła ok. 581,6 mln m

3
.     

Tabela 6. Zestawienie całkowitej objętości fali w lipcu 1997 r. 

Posterunek wodowskazowy 
Objętość całkowita fali  Vc 

 [mln m
3
] 

Czas trwania fali  

w godz. 

Miedonia  1 416,923 624 

Koźle 1 661,519 576 

Powódź z 1997 roku charakteryzowała się bardzo gwałtownym przyborem wody, 
zwłaszcza w górnym biegu Odry i Nysy Kłodzkiej. Na Odrze, Nysie Kłodzkiej 
i ich górnych dopływach przekroczone zostały wszystkie dotychczasowe maksima 
absolutne. Systemy hydrotechniczne ochrony przeciwpowodziowej okazały się 
nieskuteczne wobec rozmiarów przechodzącej fali powodziowej.  

W czasie wezbrania w 1997 roku na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle doszło do 
przerwania wałów:  

 Koźle - Port – wał na prawym brzegu Odry, w km 95-97, 

 Koźle (ścieżka rowerowa) – wał na prawym brzegu Odry, w km 91-95,  

 Kędzierzyn – wał na prawym brzegu Odry, w km 90,5-91. 

 

Na prawym brzegu Odry zalane zostały następujące tereny gminy: 

 Port Koźle, 

 Kłodnica – niemal całe osiedle,  

 Kuźniczka – głównie ogródki działkowe znajdujące się w pobliżu 

rzeki Kłodnicy, 

 Pogorzelec – zachodnia część osiedla oraz ogródki działkowe, 

oczyszczalnia ścieków, wysypisko śmieci i schronisko dla zwierząt, 

Łącznie na prawym brzegu Odry zalanych zostało 1140 ha powierzchni będącej 
w zasięgu granic gminy Kędzierzyn-Koźle. 

 

Na lewym brzegu Odry zalane zostały: 

 Lasaki – cała zabudowa oraz pola uprawne, 

 Stocznia „Koźle”,  

 osiedle Rogi – w całości, 

 tereny przemysłowe znajdujące się w niewielkiej odległości od Odry 

(km 96,5) tuż przed mostem kolejowym, 
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 osiedle Zachód – w całości, 

 Stare Miasto – woda wdarła się daleko, ocalała jedynie centralna część 

Starego Miasta – położona najwyżej, 

Na lewym brzegu Odry, w sumie zalanych zostało 1160 ha powierzchni gminy 
Kędzierzyn-Koźle. 

Zalaniu uległa również wyspa między Starą Odrą i Nową Odrą.  

W sumie powódź w 1997 roku zalała blisko 2300 ha terenu gminy, co stanowi 
18% jej powierzchni.    

3.3 Powódź z 2010 roku 

Wezbranie Odry w 2010 roku trwało od połowy maja do końca pierwszej dekady 
czerwca. Główną przyczyną powodzi były intensywne opady deszczu 
w południowej części kraju.  

W okresie od 15 do 20 maja Polska była w zasięgu niżu, który przesuwał się znad 
północnych Włoch przez Nizinę Węgierską nad Ukrainę. Niż ten nad zachodnią 
Polskę sprowadzał chłodne i wilgotne masy powietrza znad północnego 
Atlantyku, a nad wschodnią część kraju - bardzo ciepłą i wilgotną znad Morza 
Śródziemnego.   

Silne opady deszczu na południu Polski w czerwcu 2010 roku były spowodowane 
wystąpieniem rozległego i rozbudowanego pionowo układu niżowego, w obrębie 
którego wykształciły się w krótkim czasie kolejno dwa ośrodki. Pierwszy powstał 
nad Węgrami, przez Ukrainę przemieścił się nad środkową Polskę. Związane 
z nim były opady zarówno jednostajne, jak i konwekcyjne. Drugi ośrodek powstał 
nad zachodnią Ukrainą, przemieścił się na Polesie i szybko odsunął na północ nad 
Białoruś. Sprowadził nad Polskę znad Morza Czarnego masę ciepłego, 
wilgotnego i chwiejnego powietrza, co wywołało bardzo silne opady 
konwekcyjne. 

Źródłem zagrożenia powodziowego, jakie wystąpiło w maju i czerwcu 
w dorzeczu Odry były prawostronne dopływy Odry, a w szczególności Olza, 
Ostrawica, Sumina, Bierawka, Kłodnica, mała Panew, Stobrawa. 

Maksymalny stan wody na wodowskazie Miedonia odnotowano dnia 19.05 
o godzinie 00.00 i wynosił 898 cm. Było to o 60 cm więcej niż podczas powodzi 
z 1985 roku i o 147 cm mniej niż w 1997. 

Tabela 7. Stany i przepływy maksymalne w 2010r. 

Wodowskaz 

Km 

biegu 

rzeki 

Pow. 

Zlewni 

Stan 

maksymalny 

Hmax 

Przepływ 

maksymalny 

Qmax 

Data i godzina 

wystąpienia 

 [km] [km2] [cm] [m3/s]  

Miedonia 55,5 6744,0 898 2000 19.05 godz. 00.00 

Koźle 97,2 9173,6 805 1870 19.05 godz. 18.00 
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W czasie powodzi w 2010 r. lewobrzeżna część gminy Kędzierzyn – Koźle 
została zalana głównie wodami Odry, które wdarły się na teren zawala znacznie 
powyżej gminy Kędzierzyn – Koźle, poprzez nieobwałowany odcinek w rejonie 
gminy Cisek. Woda wdarła się na teren Koźla poprzez budowaną południową 
obwodnicę miasta – obniżeniem w nasypie między rondem w ciągu 
ul. Głubczyckiej i połączeniem z drogą nr 45. Północne obszary gminy na lewym 
brzegu uległy zalaniu na skutek cofania się wód Odry na zawężonym odcinku 
rzeki poniżej gminy i przelaniu się przez zbyt niski końcowy odcinek wału Koźle 
– Poborszów. 

Na prawym brzegu teren gminy Kędzierzyn – Koźle został zalany wodami Odry 
i Kłodnicy, która niosła znaczne ilości wody, powodując podtopienia terenów 
leżących w jej dolinie. Prawy brzeg został zalany w znacznie mniejszym stopniu 
niż brzeg lewy. Napływająca woda Odrą i jej doliną zatrzymała się na nasypie 
nowo wybudowanej obwodnicy południowej. Również wody rzeki Kłodnicy, 
prawie na całej długości, zatrzymały się na nasypie obwodnicy północnej 
biegnącej wzdłuż lewego brzegu rzeki. Na prawym brzegu Kłodnica zalała tereny 
nieobwałowane. Tereny na prawym brzegu Odry zostały zalane głównie na skutek 
zbyt niskich wałów i ich złego stanu technicznego (przesiąki przez wały) – wał 
Kędzierzyn przy oczyszczalni ścieków, wały wzdłuż Kłodnicy i Kanału 
Kłodnickiego, wał Januszkowice.  

Obszary zalane na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle podczas powodzi w 2010 
roku: 

 Lasaki – obszar gminy zalany w wyniku cofania się wód Odry na 

zawężonym i zaniedbanym odcinku rzeki poniżej gminy,  

 Rogi – zalaniu uległa niemal całe osiedle, ocalały jedynie obszary 

położone najwyżej, 

 osiedle Zachód, 

 tereny przemysłowe znajdujące się na lewym brzegu Odry (km 97, 

w pobliżu mostu kolejowego na Odrze), 

 tereny przemysłowe zlokalizowane w pobliżu Portu Koźle, 

 oczyszczalnia ścieków przy ul. Odrzańskiej, 

 część Kłodnicy, 

 Pogorzelec –oczyszczalnia ścieków, zrekultywowane wysypisko 

śmieci i ogródki działkowe - w wyniku uszkodzenia wału, 

 ogródki działkowe (POD im. Kopernika) zlokalizowane na 

południowy zachód od Starego Miasta. 

Łącznie w 2010 roku zalaniu uległo niemal 1 400 ha leżących w obrębie gminy 
Kędzierzyn – Koźle, co stanowi ponad 11% jej powierzchni. 

3.4 Zestawienie powodzi z lat 1985, 1997, 2010   

Zestawienie powodzi pokazuje, że najwyższym wezbraniem w historii w czasie 
prowadzenia obserwacji hydrologicznych było wezbranie z 1997 roku. 
Charakteryzowało się najwyższym przepływem, stanami, kubaturą fali 
i zasięgiem, wywołało też największe straty.  
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Tabela 8. Zestawienie stanów i przepływów maksymalnych – lata 1985, 1997, 

2010 

Posterunek 

wodowskazowy 

Stan 

ostrzegawczy 

[cm] 

Stan 

alarmowy 

[cm] 

Stany historyczne  

[cm] 

Przepływy historyczne 

 [m
3
/s] 

1985r. 1997r. 2010r. 1985r. 1997r. 2010r. 

Miedonia 400 600 838 1045 898 1270 3120 2000 

Koźle 400 500 776 950 805 1210 3110 1870 

 

Rysunek 2. Porównanie stanów i przepływów maksymalnych – lata 1985, 

1997, 2010 
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Poniżej zamieszczono spis terenów gminy Kędzierzyn - Koźle, które ulegały 
zalaniu podczas każdego z analizowanych wezbrań: 

 Lasaki, 

 Stocznia „Koźle” wraz z sąsiadującymi terenami przemysłowymi  

 osiedle Rogi, 

 osiedle Zachód, 

 Pogorzelec - oczyszczalnia ścieków, zrekultywowane wysypisko 

śmieci, ogródki działkowe, 

 część osiedla Kłodnica. 
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4 Wykaz urządzeń i budowli 

hydrotechnicznych służących ochronie 

przeciwpowodziowej w gminie Kędzierzyn-

Koźle 

4.1 Wały przeciwpowodziowe i inne obwałowania  

 

Wały przeciwpowodziowe i inne obwałowania np. wały obiektowe na terenie 
gminy Kędzierzyn – Koźle zlokalizowane są wzdłuż Odry, Kłodnicy, Kanału 
Kłodnickiego i Kanału Gliwickiego.  

Schemat rozmieszczenia wszystkich wałów przedstawiono na rysunku 3. 

Wały wzdłuż Odry są wałami przeciwpowodziowymi będącymi w zarządzie 
Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział 
w Krapkowicach. Wszystkie wały w zarządzie WZMiUW są wałami klasy III. 

Zestawienie wałów przeciwpowodziowych na Odrze, które znajdują się 
w zarządzie WZMiUW, wraz z charakterystycznymi parametrami zamieszczono 
w tabeli 9. W zestawieniu zamieszczono wały przebiegające przez teren gminy 
Kędzierzyn – Koźle, jak również wały rozciągające się powyżej i poniżej terenu 
gminy.  

Tabelaryczne zestawienie pozostałych wałów zamieszczono w tabeli 10.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) dla wałów klasy III 
prawdopodobieństwo pojawienia się przepływu miarodajnego Qm wynosi 2,0 %, 
a przepływu kontrolnego Qk wynosi 0,5 %. Bezpieczne wzniesienie korony wału 
klasy III nad statecznym poziomem wody, przy przepływie miarodajnym powinno 
wynosić 0,7 m, a przy przepływie kontrolnym 0,3 m. 

W ramach niniejszego operatu wykonano pomiary rzędnych korony wałów na 
terenie gminy Kędzierzyn – Koźle. Na podstawie wyników pomiarów oraz 
wyników przeprowadzonego modelowania hydraulicznego w programie Hec-Ras 
(szczegółowy opis w rozdziale 6.2) porównano wysokość wałów z wyznaczonymi 
rzędnymi zwierciadeł wód dla przepływu miarodajnego (Qm) i kontrolnego (Qk) 
dla wałów III klasy. Sprawdzono również wzniesienie korony wałów nad poziom 
wód odpowiadający przepływowi miarodajnemu i kontrolnemu dla wałów II 
klasy. Wyniki porównania zestawiono w tabeli 11 i 12. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20.04.2007 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 86, poz. 579) bezpieczne wzniesienie korony wału 
klasy II nad statecznym poziom wody, przy przepływie miarodajnym 
(Qm = Qmax,1%) powinno wynosić 1,0 m, a przy przepływie kontrolnym 
(Qk = Qmax,0,3%) 0,3 m. 
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Na rysunkach 4 – 14 przedstawiono profile korony wałów przeciwpowodziowych 
przebiegających przez teren gminy Kędzierzyn – Koźle wzdłuż Odry, Kłodnicy 
i Kanału Kłodnickiego. Na profile wprowadzono zwierciadła wód odpowiadające 
przepływom miarodajnym i kontrolnym dla wałów klasy II i III oraz zwierciadła 
wód odpowiadające przepływom, dla których wyznacza się obszary zagrożone 
powodzią (szczegółowe informacje - rozdział 5.1). Aby mieć odniesienie sytuacji 
na wale do wskazań na wodowskazie w Koźlu, na profilach wałów Odry 
zamieszczono również stany wód na wodowskazie w Koźlu odpowiadające 
Qmax,p%. Stany odczytano z aktualnej krzywej przepływu wodowskazu Koźle 
zakupionej w IMGW. 

Odra - wały przeciwpowodziowe w zarządzie WZMiUW 

Na sytuację powodziową gminy Kędzierzyn – Koźle bardzo duży wpływ ma 
obwałowanie koryta Odry powyżej gminy. Na lewym brzegu Odry wał, w sposób 
ciągły, chroni obecnie dolinę Odry od km 80,3 do km 104 biegu rzeki. 
Lewobrzeżne obwałowanie chroni miejscowości: Roszowicki Las, Szypowice, 
Bełk, Cisek, Landzmierz, Biedaczów i Kobylice. Na terenie gminy Kędzierzyn – 
Koźle wałami przeciwpowodziowymi chronione są: osiedle Południe, Stare 
Miasto, osiedle Zachód, osiedle Rogi, Stocznia „Koźle” oraz Lasaki.  Poniżej 
gminy Kędzierzyn – Koźle brak jest lewobrzeżnych wałów w bezpośrednim 
sąsiedztwie gminy. 

Na lewym brzegu Odry wybudowano wał Kędzierzyn – Koźle – ul. Głubczycka, 
który stanowi poprzeczną przegrodę, chroniącą część Koźla.  

Wały lewobrzeżne na całym analizowanym odcinku są w dobrym stanie 
technicznym. Modernizacji wymaga jedynie końcowy odcinek wału Koźle – 
Poborszów, jest stary i za niski, co powoduje cofanie się wód Odry na teren 
gminy Kędzierzyn – Koźle.  

Na prawym brzegu Odry (od km 77), wały przeciwpowodziowe poprowadzone 
są przeważnie na krótkich odcinkach, chronią wsie: Bierawa, Stare Koźle, 
Brzeźce, a w granicach gminy Kędzierzyn – Koźle - oczyszczalnię ścieków wraz 
ze zrekultywowanym wysypiskiem śmieci, Kłodnicę (wał jest jednocześnie 
ścieżką rowerową), Port Koźle (zwany również „KOFAMA”) oraz tereny rolnicze 
na północ od Kanału Gliwickiego. Poniżej gminy Kędzierzyn – Koźle prawy 
brzeg jest obwałowany na znacznej długości odcinkami wałów. 

Wały na prawym brzegu w większości są wałami starymi o złym stanie 
technicznym, wymagającym modernizacji. Jedynie wał Koźle – Port jest 
w dobrym stanie technicznym. 

Odra – pozostałe obwałowania i umocnienia 

Wyspa na Odrze (między Starą Odrą i Nową Odrą) jest obwałowana wałami nie 
będącymi w zarządzie WZMiUW. Brzeg wyspy wzdłuż Starej Odry obwałowany 
jest wałem będącym w zarządzie RZGW w Gliwicach. Wał ten jest w dobrym 
stanie technicznym. Na drugim brzegu wyspy, wzdłuż Nowej Odry, 
zinwentaryzowano fragmenty starego wału, które nie tworzą ciągłego 
obwałowania. 

W 2010 roku do użytku oddana została południowa obwodnica Kędzierzyna – 
Koźla. Na lewym brzegu Odry obwodnica częściowo biegnie po trasie wału 
Kędzierzyn – Koźle – ul. Głubczycka. Nasyp obwodnicy jest wysoki i umocniony 
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gabionami, na odcinku od mostu na Odrze do mostu na Golce i może spełniać rolę 
poprzecznej przegrody.  

Jak pokazała powódź w 2010 roku, nasyp obwodnicy między rondem w ciągu 
ul. Głubczyckiej i połączeniem z drogą nr 45 nie jest wystarczająco wysoki. Woda 
przelewała się górą jezdni. 

Po prawej stronie Odry nasyp obwodnicy od mostu na Odrze do ronda w ciągu 
ul. Wyspiańskiego został umocniony gabionami, jest wysoki i również może 
spełniać rolę przegrody poprzecznej. 

Kłodnica i Kanał Kłodnicki 

Wzdłuż prawego brzegu Kłodnicy, na odcinku 2,2 km, rozciąga się wał cofkowy 
od Odry (wał Koźle – ścieżka rowerowa).  

Wzdłuż lewego brzegu Kłodnicy, również na odcinku 2,2 km, przebiega nowo 
wybudowana obwodnica której nasyp jest wysoki i umocniony gabionami.  

Ponadto na Kłodnicy zinwentaryzowano fragmenty wałów w miejscu rozdziału 
wód na Kłodnicę i Kanał Kłodnicki. Wały te nie są w zarządzie WZMiUW ani 
RZGW.  

Wały zlokalizowane są w ujściowym odcinku Kanału Kłodnickiego, na obu 
brzegach kanału. Wały te są w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Gliwicach.  

Zgodnie z informacjami uzyskanymi w RZGW w Gliwicach wały na Kanale 
Kłodnickim są wałami klasy II. Wały są w dobrym stanie technicznym, poza 
odcinkiem wału wzdłuż ulicy Szymanowskiego (około 260 m), który jest obecnie 
remontowany. 

Zgodnie z danymi ze WZMiUW o/Krapkowice, wały wzdłuż kanału w Kłodnicy 
wymagają podwyższenia, gdyż dopływ spiętrzonych wód od strony rzeki 
Kłodnicy i brak odpływu do Odry w czasie przepływu w niej wód powodziowych 
powoduje przelanie się wody przez wały.   

Kanał Gliwicki 

Wały wzdłuż Kanału Gliwickiego znajdują się w zarządzie RZGW w Gliwicach 
i stanowią element konstrukcyjny kanału, są to wały obiektowe. W czasie 
wezbrań powodziowych pełni taką samą rolę jak podczas normalnej eksploatacji. 
Rzędne piętrzenia na poszczególnych sekcjach są takie same w obu przypadkach. 
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Rysunek 3. Schemat lokalizacji wałów na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle i powyżej gminy 
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Tabela 9. Zestawienie wałów przeciwpowodziowych na Odrze będących w zarządzie WZMiUW 

Rzeka 
Strona 

cieku 
Nazwa 

Kilometraż rzeki 

Długość  

Rzędna 

korony 

(początek)  

Rzędna 

korony 

(koniec)  

Rzędne 

międzywala 

(początek - 

koniec) 

Rzędne 

zawala 

(początek 

- koniec) 

Średnia 

szerokość  

Średnia 

wysokość  

Powierzchnia 

chroniona  

Powierzchnia 

wału  

Klasa 

wału 

Rok 

budowy 
Zarząd Stan techniczny 

Nr wału 

 początek 

wału 

koniec 

wału 

     [km] [m npm] [m npm] [m npm] [m npm] [m] [m] [ha] [ha]      

Odra 

L 

powyżej terenu gminy Kędzierzyn - Koźle 

Cisek - Dzielniczka 80,3 82,9 2,5 177,44 176,62 

172,60-

174,20 

174,00-

174,90 4,0 3,2 650 6,8 III 2009 WZMIUW dobry - 

Cisek - Dzielniczka 82,9 84,3 1,4 176,62 176,17 

171,80-

173,20 

172,61-

174,24 4,0 3,2 350 3,6 III 2008 WZMIUW dobry - 

Cisek 83,5 86,0 1,3 176,17 175,75 

171,80-

170,60 

172,60-

172,90 4,0 4,0 100 3,2 III 2006 WZMIUW dobry - 

na terenie gminy Kędzierzyn - Koźle 

Landzmierz-Koźle 

(częściowo na terenie 

gminy) 86,0 94,5 6,1 175,66 173,75 

172,00-

168,70 

172,50-

168,80 4,0 4,0 1000 13,6 III 2004 WZMIUW dobry W1a 

Koźle-Szpital-

Głubczycka 95,0 95,0 

2,2 m w 

tym 175 m 

T-Wal 173,48 173,38   

166,00-

169,00 3,5 4,0 - 4,7 III 2002 WZMIUW dobry W1 

Koźle-Poborszów  96,0 104,0 

7,4 w tym 

742 m 

Larsen 

172,89 168,03 
172,10-

167,80 

172,60-

168,30 
3,0 3,0 1353 11,3 III 2000 WZMIUW 

dobry, poza 

końcowym 

odcinkiem o 

dł.1,65 km który 

powinien zostać 

zmodernizowany, 

głównie poprzez 

podwyższenie 

rzędnej korony 

wału 

W2, W3, W4 

 

P 

powyżej terenu gminy Kędzierzyn - Koźle 

Lubieszów 76,55 82,0 3,9 177,80 176,20 

175,90-

174,30 

175,90-

174,30 2,3 2,0 600 7,5 III 

przed 

1939 WZMIUW 

wymaga 

modernizacji - 

Bierawa 81,5 86,0 3,4 175,80 174,30 

173,80-

172,40 

173,80-

172,40 1,5 2,0 700 5,4 III 

przed 

1939 WZMIUW 

wymaga 

modernizacji - 

Stare Koźle 86,0 87,0 0,6 174,00 174,10 

172,00-

172,00 

172,90-

172,00 1,0 2,0 120 0,9 III 

przed 

1939 WZMIUW 

wymaga 

modernizacji - 

Stare Koźle 87,0 87,0 2,6 173,90 172,60 

171,90-

170,60 

171,90-

170,60 
3,0 

2,0 90 5,2 III 

przed 

1939 WZMIUW 

wymaga 

modernizacji - 

Stare Koźle 87,0 88,0 0,9 173,00 172,90 

171,00-

171,00 

171,00-

171,00 
3,0 

2,0 90 1,6 III 

przed 

1939 WZMIUW 

wymaga 

modernizacji - 

Brzeżce 88,0 88,0 0,3 172,70 172,10 

170,80-

170,10 

170,80-

170,10 1,0 2,0 30 0,6 III 

przed 

1939 WZMIUW 

wymaga 

modernizacji - 

na terenie gminy Kędzierzyn - Koźle 

Kędzierzyn 90,5 91,0 1,4 172,68 171,58 

170,80-

170,10 

170,80-

170,10 3,5 2,0 450 2,8 III 

przed 

1939 WZMIUW 

wymaga 

modernizacji W11  

Koźle (ścieżka 

rowerowa) 91,0 95,0 1,8 173,37 172,80 

171,10-

170,60 

171,10-

170,60 4,0 2,0 700 3,6 III 

przed 

1939 WZMIUW 

wymaga 

modernizacji W7 

Koźle - Port 95,0 97,0 1,5 173,16 173,07 

170,20-

170,10 

170,20-

170,10 
3,0 

3.0 600 3,6 III 1999 WZMIUW dobry W6 
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Rzeka 
Strona 

cieku 
Nazwa 

Kilometraż rzeki 

Długość  

Rzędna 

korony 

(początek)  

Rzędna 

korony 

(koniec)  

Rzędne 

międzywala 

(początek - 

koniec) 

Rzędne 

zawala 

(początek 

- koniec) 

Średnia 

szerokość  

Średnia 

wysokość  

Powierzchnia 

chroniona  

Powierzchnia 

wału  

Klasa 

wału 

Rok 

budowy 
Zarząd Stan techniczny 

Nr wału 

 początek 

wału 

koniec 

wału 

     [km] [m npm] [m npm] [m npm] [m npm] [m] [m] [ha] [ha]      

Januszkowice 100,0 105,0 1,6 170,78 168,80 

167,80-

167,00 

167,80-

167,00 2,5 2,0 698 2,3 III 

przed 

1939 WZMIUW 

wymaga 

modernizacji W12  

poniżej terenu gminy Kędzierzyn - Koźle 

Januszkowice 105,0 105,0 
0,6 168,50 168,10 

165,50-

166,20 

165,50-

166,20 
3,0 

2,0 
900 1,1 III 

przed 

1939 WZMIUW 

wymaga 

modernizacji - 

Januszkowice 105,0 105,0 
1,6 168,60 167,80 

166,60-

165,80 

166,60-

165,80 
3,0 

2,0 
700 3,2 III przed 

1939 WZMIUW 

wymaga 

modernizacji - 

Januszkowice 
105,5 105,5 0,9 167,80 167,20 

165,80-

166,30 

165,80-

166,30 
3,0 

2,0 
700 1,5 III przed 

1939 WZMIUW 

wymaga 

modernizacji - 

 

 

Tabela 10. Zestawienie pozostałych obwałowań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeka Strona cieku 

Kilometraż rzeki Długość 

 

 [km] 

Rzędna korony 

(początek)  

[m npm] 

Rzędna korony 

(koniec)  

[m npm] 

Zarząd Stan techniczny 
Nr wału 

 
początek 

wału 

koniec 

wału 

Odra 

wyspa, brzeg wzdłuż Starej Odry 95,2 95,7 0,5 173,30 172,47 RZGW Gliwice dobry W10 

wyspa, brzeg wzdłuż Nowej Odry 
95,5 95,7 0,2 +0,1 171,71 171,12, 171,66 brak danych zły, fragmenty starego wału W10 

Kłodnica 

P 3,5 3,7 0,2 172,66 172,69 
brak danych zły, fragmenty wału 

K1 

L 3,2 3,3 0,2 172,04 172,35 K2 

L 3,4 3,9 0,5 172,90 173,92 K3 

Kanał Kłodnicki 
P 0,1 1,5 1,5 170,50 170,56 

RZGW Gliwice 

dobry, poza około 260 m odc. 

wzdłuż ul. Szymanowskiego - 

obecnie w remoncie 

KK1 

L 0,1 2,1 1,9 170,59 174,00 KK2 

Kanał Gliwicki 

P 3,5 4,0 0,5 176,23 179,12 

RZGW Gliwice dobry, wały obiektowe - 

P 5,3 7,0 1,7 181,25 178,41 

P 7,0 7,2 0,2 178,18 176,95 

P 7,2 7,3 0,1 177,44 176,76 

P 7,4 7,7 0,3 176,72 182,23 

P 8,2 9,5 1,3 184,79 185,10 

P 11,5 12,2 0,7 183,06 184,91 

P 12,5 13,5 1,0 183,76 184,57 

L 3,5 3,7 0,2 174,92 178,40 

L 5,3 8,8 1,5 178,47 183,61 

L 9,3 10,8 1,5     

L 11,2 12,9 1,7 184,66 184,58 
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Tabela 11. Porównanie rzędnych korony wału z rzędnymi zw. wód odpowiadającymi Qm i Qk dla wałów klasy II i III - Odra 

Wały lewobrzeżne 

Nazwa wału 

 

 

 

Kilometraż 

wału  

[m] 

Rzędna korony 

wału 

 [ m npm Kr86] 

Rzędne zw. wody [m npm Kr 86] Różnica [cm]  

(rzędna korony wału - rzędna zw. wody) klasa II klasa III 

Qk = 

Qmax,0,3% 

Qm = 

Qmax,1% 

Qk = 

Qmax,0,5% 

Qm = 

Qmax,2% 

Qk = 

Qmax,0,3% 

Qm = 

Qmax,1% 

Qk = 

Qmax,0,5% 

Qm = 

Qmax,2% 

L
a

n
d

zm
ie

rz
 -

 K
o

źl
e
 

400 175,54 174,46 173,85 174,18 173,58 108 169 136 196 

840 175,44 174,38 173,76 174,09 173,49 106 168 135 195 

1000 175,35 174,32 173,68 174,02 173,40 103 167 133 195 

1320 175,29 174,29 173,64 173,99 173,36 100 165 130 193 

1560 175,20 174,26 173,61 173,96 173,33 94 159 124 187 

2130 175,02 174,19 173,49 173,87 173,20 83 153 115 182 

2320 174,95 174,09 173,34 173,75 173,04 86 161 120 191 

2610 174,89 174,04 173,27 173,69 172,96 85 162 120 193 

3080 174,75 173,99 173,20 173,63 172,87 76 155 112 188 

3310 174,71 173,95 173,14 173,58 172,82 76 157 113 189 

3530 174,76 173,92 173,10 173,55 172,77 84 166 121 199 

3850 174,50 173,85 173,02 173,47 172,68 65 148 103 182 

4040 174,34 173,78 172,92 173,39 172,56 56 142 95 178 

4260 174,38 173,72 172,83 173,32 172,40 66 155 106 198 

4560 174,35 173,69 172,79 173,29 172,36 66 156 106 199 

4820 174,20 173,67 172,76 173,26 172,32 53 144 94 188 

5300 174,14 173,10 172,22 172,73 171,80 104 192 141 234 

Obwodnica 
5700 177,44 173,08 172,15 172,68 171,70 436 529 476 574 

5850 175,77 173,06 172,12 172,66 171,66 271 365 311 411 

  5900 173,80 173,05 172,09 172,64 171,62 76 172 117 219 

6140 173,75 173,03 172,05 172,61 171,57 72 170 114 218 
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Nazwa wału 

 

 

 

Kilometraż 

wału  

[m] 

Rzędna korony 

wału 

 [ m npm Kr86] 

Rzędne zw. wody [m npm Kr 86] Różnica [cm]  

(rzędna korony wału - rzędna zw. wody) klasa II klasa III 

Qk = 

Qmax,0,3% 

Qm = 

Qmax,1% 

Qk = 

Qmax,0,5% 

Qm = 

Qmax,2% 

Qk = 

Qmax,0,3% 

Qm = 

Qmax,1% 

Qk = 

Qmax,0,5% 

Qm = 

Qmax,2% 

Koźle-Szpital-

Głubczycka 

1000 173,75 173,02 172,04 172,60 171,55 73 171 115 220 

1360 173,53 173,01 172,02 172,59 171,53 52 151 94 200 

1730 173,80 172,86 171,80 172,42 171,27 94 200 138 253 

2200 173,38 172,61 171,58 172,08 171,07 77 180 130 231 

K
o

źl
e
-P

o
b

o
rs

zó
w

 

0 172,89 172,56 171,55 172,04 171,04 33 134 85 185 

290 172,87 172,38 171,41 171,87 170,92 49 146 100 195 

570 172,95 171,95 171,19 171,62 170,71 100 176 133 224 

970 173,09 171,94 171,17 171,61 170,70 115 192 148 239 

1420 173,07 171,44 170,80 171,16 170,39 163 227 191 268 

1725 173,13 171,23 170,62 170,97 170,22 190 251 216 291 

2110 172,60 171,01 170,45 170,76 170,07 159 215 184 253 

2460 172,43 170,54 170,09 170,33 169,75 189 234 210 268 

2740 171,90 170,18 169,82 170,00 169,52 172 208 190 238 

3040 171,82 170,01 169,58 169,83 169,29 181 224 199 253 

3330 171,76 169,90 169,43 169,72 169,15 186 233 204 261 

3620 172,15 169,64 169,23 169,48 168,96 251 292 267 319 

3920 172,03 169,43 169,06 169,28 168,79 260 297 275 324 

4400 171,61 169,13 168,81 169,00 168,56 248 280 261 305 

5000 171,51 168,98 168,69 168,87 168,45 253 282 264 306 

5750 168,73 168,85 168,49 168,74 168,24 -12 24 -1 49 

6100 168,68 168,77 168,37 168,60 168,12 -9 31 8 56 

6500 168,75 168,62 168,24 168,47 167,99 13 51 28 76 

6720 168,57 168,49 168,12 168,34 167,88 8 45 23 69 

7400 168,03 168,41 168,03 168,25 167,80 -38 0 -22 23 
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Wały prawobrzeżne 

Nazwa wału 

 

 

 

Kilometraż 

wału  

[m] 

Rzędna korony 

wału 

 [m npm Kr86] 

Rzędne zw. wody [m npm Kr 86] 
Różnica [cm] (rzędna korony wału - rzędna zw. wody) 

klasa II klasa III 

Qk = 

Qmax,0,3% 

Qm = 

Qmax,1% 

Qk = 

Qmax,0,5% 

Qm = 

Qmax,2% 

Qk = 

Qmax,0,3% 

Qm = 

Qmax,1% 

Qk = 

Qmax,0,5% 

Qm = 

Qmax,2% 

K
ęd

zi
er

zy
n

 

(o
cz

y
sz

c
za

ln
ia

 

śc
ie

k
ó

w
) 

0 172,68 173,82 172,97 173,43 172,62 -114 -29 -75 6 

200 172,66 173,78 172,92 173,39 172,56 -112 -26 -73 10 

520 172,70 173,72 172,83 173,32 172,40 -102 -13 -62 30 

870 171,88 173,69 172,79 173,29 172,36 -181 -91 -141 -48 

1210 171,99 173,67 172,76 173,26 172,32 -168 -77 -127 -33 

1400 171,58 173,50 172,55 173,05 172,09 -192 -97 -147 -51 

K
o

źl
e 

(ś
ci

eż
k

a
 

ro
w

er
o

w
a

) 0 173,37 173,09 172,20 172,69 171,79 28 117 68 158 

890 173,31 173,08 172,15 172,68 171,70 23 116 63 161 

1100 173,20 173,01 172,02 172,59 171,53 19 118 61 167 

1200 172,92 172,91 171,80 172,42 171,27 1 112 50 165 

1800 172,80 172,69 171,68 172,31 171,15 11 112 49 165 

K
o

źl
e
-P

o
rt

 0 173,16 172,69 171,68 172,31 171,15 47 148 85 201 

300 173,20 172,13 171,36 171,80 170,87 107 184 140 233 

870 173,15 171,94 171,17 171,60 170,70 121 198 155 245 

1290 173,18 171,44 170,80 171,16 170,39 174 238 202 279 

1500 173,07 171,23 170,62 170,97 170,22 184 245 210 285 

J
a

n
u

sz
k

o
w

ic
e
 0 170,78 170,54 170,09 170,33 169,75 24 69 45 103 

200 170,72 170,18 169,82 170,00 169,52 54 90 72 120 

800 169,76 170,01 169,58 169,83 169,29 -25 18 -7 47 

1290 169,69 169,90 169,43 169,72 169,15 -21 26 -3 54 

1440 169,66 169,64 169,23 169,48 168,96 2 43 18 70 

1830 169,40 169,25 168,90 169,11 168,65 15 50 29 75 
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Nazwa wału 

 

 

 

Kilometraż 

wału  

[m] 

Rzędna korony 

wału 

 [m npm Kr86] 

Rzędne zw. wody [m npm Kr 86] 
Różnica [cm] (rzędna korony wału - rzędna zw. wody) 

klasa II klasa III 

Qk = 

Qmax,0,3% 

Qm = 

Qmax,1% 

Qk = 

Qmax,0,5% 

Qm = 

Qmax,2% 

Qk = 

Qmax,0,3% 

Qm = 

Qmax,1% 

Qk = 

Qmax,0,5% 

Qm = 

Qmax,2% 

2230 169,33 169,13 168,81 169,00 168,56 20 52 33 77 

2750 169,11 169,06 168,75 168,94 168,51 5 36 17 60 

2960 168,92 168,98 168,69 168,87 168,45 -6 23 5 47 

 

Wały na wyspie 

Nazwa wału 

 

 

 

Kilometraż 

wału  

[m] 

Rzędna korony 

wału 

 [ m npm Kr86] 

Rzędne zw. wody [m npm Kr 86] Różnica [cm]  

(rzędna korony wału - rzędna zw. wody) klasa II klasa III 

Qk = 

Qmax,0,3% 

Qm = 

Qmax,1% 

Qk = 

Qmax,0,5% 

Qm = 

Qmax,2% 

Qk = 

Qmax,0,3% 

Qm = 

Qmax,1% 

Qk = 

Qmax,0,5% 

Qm = 

Qmax,2% 

wyspa, wał 

wzdłuż Starej 

Odry 

0 173,30 172,59 171,57 172,06 171,06 71 173 124 224 

220 172,96 172,38 171,41 171,87 170,92 58 155 109 204 

450 172,47 171,95 171,19 171,62 170,71 52 128 85 176 

wyspa, odcinki 

wałów wzdłuż 

Nowej Odry 

0 171,71 172,01 171,25 171,68 170,78 -30 46 3 93 

230 171,12 171,93 171,17 171,60 170,69 -81 -5 -48 43 

0 171,87 171,97 171,21 171,64 170,74 -10 66 23 113 

140 171,66 171,93 171,17 171,60 170,69 -27 49 6 97 
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Tabela 12. Porównanie rzędnych korony wału z rzędnymi zw. wód odpowiadającymi Qm i Qk dla wałów klasy II i III – Kanał 
Kłodnicki 

Wały lewobrzeżne 

Nazwa 

wału 

Kilometra

ż wału [m] 

Rzędna korony wału 

 [ m npm Kr86] 

Rzędne zw. wody [m npm Kr 86] 
Różnica [cm] (rzędna korony wału - rzędna zw. wody) 

klasa II klasa III 

Qk = 

Qmax,0,3

% 

Qm = 

Qmax,1% 

Qk = 

Qmax,0,5% 

Qm = 

Qmax,2% 

Qk = 

Qmax,0,3% 

Qm = 

Qmax,1% 

Qk = 

Qmax,0,5% 

Qm = 

Qmax,2% 

K
an

ał
 K

ło
d

n
ic

k
i 

0 170,59 171,09 170,35 170,76 169,94 -50 24 -17 65 

135 170,30 171,10 170,36 170,77 169,95 -80 -6 -47 35 

320 171,00 171,10 170,36 170,76 169,95 -10 64 24 105 

505 171,50 171,10 170,37 170,77 169,96 40 113 73 154 

690 171,02 171,10 170,38 170,78 169,97 -8 64 24 105 

875 171,15 171,10 170,39 170,78 169,98 5 76 37 117 

1060 171,35 171,10 170,40 170,78 169,99 25 95 57 136 

1235 171,25 171,10 170,42 170,77 170,02 15 83 48 123 

1410 171,20 171,07 170,46 170,82 170,07 13 74 38 113 

1520 172,50 171,12 170,53 170,86 170,40 138 197 164 210 

1585 172,80 171,12 170,53 170,86 170,40 168 227 194 240 

1760 173,15 171,37 170,72 171,05 170,56 178 243 210 259 

1935 174,00 171,70 171,03 171,35 170,86 230 297 265 314 
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Wały prawobrzeżne 

Nazwa 

wału 

Kilometraż 

wału [m] 

Rzędna korony wału 

[ m npm Kr86] 

Rzędne zw. wody [m npm Kr 86] 
Różnica [cm] (rzędna korony wału - rzędna zw. wody) 

klasa II klasa III 

Qk = 

Qmax,0,3% 

Qm = 

Qmax,1% 

Qk = 

Qmax,0,5% 

Qm = 

Qmax,2% 

Qk = 

Qmax,0,3% 

Qm = 

Qmax,1% 

Qk = 

Qmax,0,5% 

Qm = 

Qmax,2% 

K
an

ał
 K

ło
d

n
ic

k
i 

0 170,50 171,09 170,35 170,76 169,94 -59 15 -26 56 

50 170,60 171,09 170,35 170,76 169,94 -49 25 -16 66 

185 170,64 171,10 170,36 170,77 169,95 -46 28 -13 69 

370 170,80 171,10 170,36 170,76 169,95 -30 44 4 85 

555 170,95 171,10 170,37 170,77 169,96 -15 58 18 99 

740 170,48 171,10 170,38 170,78 169,97 -62 10 -30 51 

830 170,37 171,10 170,38 170,78 169,97 -73 -1 -41 40 

925 170,55 171,10 170,39 170,78 169,98 -55 16 -23 57 

1110 170,73 171,10 170,40 170,78 169,99 -37 33 -5 74 

1285 170,62 171,10 170,42 170,77 170,02 -48 20 -15 60 

1460 170,56 171,07 170,46 170,82 170,07 -51 10 -26 49 
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Rysunek 4. Profil korony lewobrzeżnego wału Odry - Landzmierz - Koźle 
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Rysunek 5. Profil korony lewobrzeżnego wału Odry - Koźle – Szpital - Głubczycka 
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Rysunek 6. Profil korony lewobrzeżnego wału Odry -  Koźle – Poborszów  
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Rysunek 7. Profil korony prawobrzeżnego wału Odry - Kędzierzyn (oczyszczalnia ścieków) 
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Rysunek 8. Profil korony prawobrzeżnego wału Odry i Kłodnicy - Koźle (ścieżka rowerowa) 
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Rysunek 9. Profil korony prawobrzeżnego wału Odry - Koźle – Port 
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Rysunek 10. Profil korony prawobrzeżnego wału Odry - Januszkowice 



GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE  Operat ochrony przeciwpowodziowej gminy Kędzierzyn-Koźle 

 
Część ogólna 

 

KK-00-HR-001-0B |  Data wydania: 31 styczeń 2012 |  Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce |  Integrated Engineering Sp. z o. o. 
J:\217000\217467-00 K-K Flood Strategy\4 Internal Project Data\4-04 Reports&Specs\Wydanie4\KK-00-HR-001-04_Operat_ochr_przed_powodz.doc 

Strona 44 

 

666 - 10%m

751 - 2%mm

792 - 1%mm

892 - 0,2%m

833 - 0,5%m

866 - 0,3%m

169.20
169.30
169.40
169.50
169.60
169.70
169.80
169.90
170.00
170.10
170.20
170.30
170.40
170.50
170.60
170.70
170.80
170.90
171.00
171.10
171.20
171.30
171.40
171.50
171.60
171.70
171.80
171.90
172.00
172.10
172.20
172.30
172.40
172.50
172.60
172.70
172.80
172.90
173.00
173.10
173.20
173.30
173.40
173.50

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

kilometraż wału [m]

rz
ę
d

n
a
 [

m
 n

p
m

 K
r8

6
]

profil korony wału

profil zw. wody -
Qmax,0,2%
profil zw. wody -
Qmax,0,3%
profil zw. wody -
Qmax,0,5%
profil zw. wody -
Qmax1%
profil zw. wody -
Qmax,2%
profil zw. wody -
Qmax,10%

s
ta

n
y
 n

a
 w

o
d

. 
K

o
ź
le

 o
d

p
o

w
ia

d
a

ją
c
e

 Q
m

a
x
,p

%

[cm] Qmax,p

%

Rysunek 11. Profil korony wału na wyspie wzdłuż Starej Odry 
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Rysunek 12. Profil korony wału na wyspie wzdłuż Nowej Odry 
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Rysunek 13. Profil korony lewobrzeżnego wału na Kanale Kłodnickim 
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Rysunek 14. Profil korony prawobrzeżnego wału na Kanale Kłodnickim 

 



GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE  Operat ochrony przeciwpowodziowej gminy Kędzierzyn-Koźle 

 
Część ogólna 

 

KK-00-HR-001-0B |  Data wydania: 31 styczeń 2012 |  Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce |  
Integrated Engineering Sp. z o. o. 
J:\217000\217467-00 K-K Flood Strategy\4 Internal Project Data\4-04 Reports&Specs\Wydanie4\KK-00-HR-001-

04_Operat_ochr_przed_powodz.doc 

Strona 48 

 

Na podstawie przedstawionego w tabeli 11 i 12 porównania można sformułować 
następujące wnioski: 

 Lewobrzeżne obwałowanie Odry na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle 
spełnia wymagania dotyczące bezpiecznego wzniesienia korony wałów 
zarówno dla III, jak i II klasy wałów. Jedynie końcowy odcinek wału 
Koźle – Poborszów o długości 1,65 km jest za niski – wysokość korony 
wału nie spełnia wymagań określonych dla III klasy wałów; 

 Na prawym brzegu Odry jedynie wał Koźle – Port posiada wysokość, 
która pozwala na spełnienie wymagań określonych dla klasy II. Wysokość 
wału Koźle (ścieżka rowerowa) jest wystarczająca by spełnić wymagania 
dla klasy III, wał ten nie spełnia wymagań dla klasy II. Wały Kędzierzyn 
(oczyszczalnia ścieków) i Januszkowice są za niskie - nie spełniają 
wymagań określonych dla klasy III; 

 Wał na wyspie wzdłuż Starej Odry spełnia wymagania zarówno dla klasy 
III jak i II, wał na wyspie wzdłuż Nowej Odry nie spełnia wymagań dla 
klasy III; 

 Istniejące obwałowania Kanału Kłodnickiego na lewym i prawym brzegu 
nie spełniają wymagań stawianych wałom II ani III klasy. W kilku 
miejscach są niższe niż rzędne wód, określanych do wymiarowania 
wysokości wałów i powodują przelanie się wód na tereny przyległe. 
W kilku miejscach wały są za niskie i mimo tego, że rzędne wody nie 
przekraczają korony wałów to nie spełniają wymaganych norm wysokości.  

4.2 Pozostałe urządzenia i budowle hydrotechniczne 

Zestawienie urządzeń i budowli istotnych pod względem ochrony 
przeciwpowodziowej na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle zamieszczono 
w oddzielnym zeszycie, w części tabelarycznej operatu. 

5 Kanalizacja burzowa na terenie gminy 

Kędzierzyn-Koźle 

5.1 Rodzaje kanalizacji 

Na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle istnieje system kanalizacji rozdzielczej. 
Ścieki bytowo-gospodarcze są odprowadzane systemem grawitacyjnych lub 
ciśnieniowych kanałów sanitarnych o średnicach od 0,15 m do 1,2 m na 
oczyszczalnię ścieków. Z rejonów nieskanalizowanych ścieki sanitarne 
odprowadzane są do szamb, a następnie wywożone wozami asenizacyjnymi na 
oczyszczalnię ścieków. 

Kanalizacja burzowa (deszczowa) składa się z wpustów ulicznych, które zbierając 
ścieki deszczowe odprowadzają je do grawitacyjnych kanałów burzowych, aby 
następnie za pomocą wylotów odprowadzić je do odbiorników, którymi są rowy 
lub cieki wodne przepływające przez teren gminy Kędzierzyn-Koźle. Na kanałach 
deszczowych zainstalowane są również obiekty podczyszczające ścieki 
deszczowe, do jakości umożliwiającej ich zrzut do cieków. 
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W związku z tym, iż systemy kanalizacji burzowej odprowadzają ścieki do wód 
płynących, mogą one być zagrożone w sytuacji wystąpienia wezbrań 
powodziowych oraz gwałtownych opadów atmosferycznych, kiedy poziom wody 
w odbiornikach znacząco wzrasta. 

W dalszej części rozdziału zostanie wykonana ocena stanu istniejącej kanalizacji 
burzowej na podstawie uzyskanych danych od zarządców oraz wskazane zostaną 
lokalizacje szczególnie wrażliwe w przypadku wystąpienia zjawisk 
powodziowych. 

Sieć kanalizacji sanitarnej nie podlega analizie w niniejszym operacie. Należy 
jednak zwrócić uwagę na stan i wcześniejsze zabezpieczenie w przypadku 
zagrożenia powodzią elementów kanalizacji sanitarnej, szczególnie w okolicy 
przejść sieci pod wałami przeciwpowodziowymi.   

 

5.2 Administratorzy kanalizacji burzowej 

Właścicielem i zarządcą kanałów burzowych na terenie gminy są Miejskie 
Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu (MWiK).  

Na terenie gminy występują odcinki kanalizacji burzowej, szczególnie w ciągach 
nowo wybudowanych dróg, które należą do zarządców dróg oraz odcinki 
kanalizacji burzowej i wyloty należące do osób prywatnych.  

Właścicielami wpustów ulicznych w ciągach dróg i ich przyłączeń do kanałów 
burzowych są zarządcy dróg. 

W ramach prac przy niniejszym operacie zwrócono się z prośbą do MWiK oraz 
zarządców dróg o udostępnienie danych o istniejącej kanalizacji burzowej na 
terenie gminy. Poniżej przedstawiono zebrane informacje uzyskane od 
poszczególnych administratorów. 

5.2.1 Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu 

MWiK na potrzeby realizacji operatu udostępniło dane w postaci operatów 
i pozwoleń wodnoprawnych dla zmodernizowanych wylotów, a także 
dokumentację z inwentaryzacji kanalizacji burzowej z roku 2003. Na podstawie 
powyższych dokumentów oraz kontrolnych pomiarów w terenie możliwa była 
analiza stanu urządzeń na sieci. 

W ostatnich latach MWiK zakończyło realizację projektów związanych z budową, 
przebudową i modernizacją systemu odprowadzania ścieków deszczowych na 
terenie gminy Kędzierzyn-Koźle. Celem przedsięwzięcia było zoptymalizowanie 
i uporządkowanie systemu odprowadzania ścieków deszczowych, połączenie 
lokalnych systemów i likwidacja części wylotów do odbiorników. 

MWiK w Kędzierzynie-Koźlu zarządza ponad 94 km kanalizacji burzowej 
zlokalizowanej na terenie gminy. Wykonana jest ona głównie z kształtek 
betonowych lub żelbetowych, lokalnie na mniejszych średnicach wykorzystywane 
są rury PVC. Średnice przewodów deszczowych wahają się od Ø150 mm – 
Ø1200 mm. 
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Uzbrojenie sieci deszczowej stanowią studzienki rewizyjne oraz połączeniowe. 
W związku z charakterystyką skanalizowanego terenu na sieci deszczowej pracują 
4 przepompownie wód deszczowych, wyposażone w piaskowniki.  

Odbiornikami wód deszczowych kierowanych siecią burzową są rowy lub cieki 
wodne zlokalizowane na terenie gminy. MWiK posiadało w zarządzie około 80 
wylotów kanalizacji deszczowej do odbiorników. Część z nich w ostatnich latach 
została zlikwidowana lub zmodernizowana na skutek przebudowy sieci 
kanalizacji burzowej na terenie miasta, zrealizowanej przez MWiK. W związku 
z powyższym dokonano przepięć poszczególnych kolektorów deszczowych lub 
wybudowano nowe wyloty. Zmodernizowane i wybudowane wyloty zostały 
zabezpieczone przed przepływem zwrotnym klapą przeciwcofkową. Na 
zmodernizowanych odcinkach kanalizacji burzowej, w miejscach gdzie było to 
wymagane przepisami prawa, przed wylotami do cieków funkcjonują urządzenia 
podczyszczające wody deszczowe w postaci piaskowników, osadników i 
separatorów substancji ropopochodnych. Na kanałach odprowadzających wody 
opadowe z terenów przemysłowych lub komunikacyjnych pracują separatory 
lamelowe.  

Zgodnie z informacjami uzyskanymi od MWiK stan większości wylotów, które 
zostały w ostatnich latach odremontowane lub wybudowane jest bardzo dobry. 
Występują również nieliczne wyloty, które nie były objęte projektem 
modernizacji, a ich stan techniczny nie jest zadowalający. 

MWiK podczas spotkania w dniu 9 sierpnia 2011r. potwierdziło, iż w ostatnich 
latach nie zaistniały przypadki znaczących podtopień oraz szkód powodziowych 
związanych z niewystarczającą przepustowością, bądź złym stanem technicznym 
kanalizacji burzowej. W czasie nagłych i ulewnych opadów atmosferycznych 
zdarzają się lokalne przeciążenia kanalizacji burzowej. Występujące niewielkie 
podtopienia jednak szybko ustępują, a szkody ograniczają się do tymczasowo 
zalanych części nawierzchni drogowych bądź podjazdów do posesji, które są 
zlokalizowane na terenach obniżonych.  

W ostatnich latach wystąpiły podtopienia w rejonie wylotu nr 50/2, w okolicy 
wiaduktu przy ul. Armii Krajowej. MWiK, które wyjaśniały przyczyny 
podtopienia potwierdziły, iż nie był to problem wynikający ze zbyt małej 
przepustowości kolektorów burzowych, lecz niedostatecznego utrzymania 
wpustów ulicznych i rowów w rejonie wylotu.  

Według MWiK jedną z częstych przyczyn podtopień występujących podczas 
nawalnych burz jest złe utrzymanie wpustów ulicznych i rowów przydrożnych, 
które są zanieczyszczone i nie przejmują wód deszczowych podczas 
intensywnych opadów. 

5.2.2 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Opolu 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Opolu (GDDKiA) 
jest właścicielem odcinka kanalizacji deszczowej biegnącej wzdłuż niedawno 
wybudowanej (2010 r.) południowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla (w ciągu 
drogi krajowej nr 40) zbierającej wody opadowe z jezdni. GDDKiA udostępniła 
dokumentacje projektową południowej obwodnicy na potrzeby realizacji 
niniejszego operatu. 
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Kolektor burzowy jest wykonany z rur PP o średnicy nie większej niż Ø600 mm. 
Orientacyjna długość kanalizacji to ok. 6 km.  

W ciągu kanalizacji burzowej przewidziano przepusty pod drogami wykonane 
z prefabrykowanych rur żelbetowych o średnicach wewnętrznych Ø1500mm 
i Ø1000 oraz przepust monolityczny żelbetowy 3,4m x 1,7m. Przepusty te łącząc 
istniejące rowy umożliwiają regulację wodno-melioracyjną terenów położonych 
po obydwu stronach obwodnicy. 

Obiekty mostowe zlokalizowane na obwodnicy są odwadniane poprzez wpusty 
mostowe usytuowane wzdłuż krawężnika, a następnie odprowadzane za 
pośrednictwem kolektora do studni kanalizacyjnej zlokalizowanej poza 
przyczółkiem mostu. 

Kanalizacja burzowa odwadniająca teren jezdni obwodnicy odprowadza zebrane 
wody deszczowe poprzez 5 wylotów do pobliskich rowów oraz potoku Golka 
i rzeki Kłodnicy. 

Podczas trwania prac nad niniejszym operatem nie otrzymano z GDDKiA 
informacji o występowaniu podtopień w rejonie obwodnicy. 

Na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle GDDKiA nie jest zarządcą żadnego innego 
odcinka kanalizacji deszczowej poza opisanym powyżej.  

5.2.3 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 

Według uzyskanych informacji (pismo ZDW-WD-asz-540/11/11) Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w Opolu (ZDW) jest administratorem jednego odcinka sieci 
kanalizacji burzowej znajdującego się na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle. 
Biegnie on w pasie drogi wojewódzkiej nr 426, na odcinku Zalesie Śląskie – 
Kędzierzyn Koźle, we wschodniej części miasta Kędzierzyn-Koźle – osiedle 
Sławięcice.  

Kanalizacja burzowa została wykonana z rur PVC o średnicach od Ø200 mm do 
Ø400 mm. Średnica przyłączy wpustów ulicznych wynosi Ø200 mm.  

Odbiornikami dla w/w odcinka kanalizacji burzowej jest rów przydrożny drogi 
powiatowej zlokalizowany w obrębie skrzyżowania z drogą wojewódzką oraz 
istniejące cieki naturalne (rowy) w rejonie skrzyżowań drogi z tymi ciekami. 
Wzdłuż przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowanych jest osiem wylotów, 
siedem z nich to wyloty otwarte, trapezowe, umocnione płytami ażurowymi oraz 
jeden wylot rurowy o średnicy Ø400 mm. Przed włączeniem kanału burzowego 
do rowu, na sieci zainstalowany jest osadnik wraz z separatorem lamelowym 
40/400. Końcowym odbiornikiem jest Młynówka rzeki Kłodnicy. Zarząd Dróg 
Wojewódzkich potwierdził, że stan techniczny wylotu jest dobry. 

Na terenie gminy, w drogach wojewódzkich nr 410, 423 i 426 są zlokalizowane 
ponadto cztery przepusty rurowe, żelbetowe, prefabrykowane, dwa przepusty 
kamienne, sklepione oraz dwa mosty. Stan wymienionych obiektów Zarząd Dróg 
Wojewódzkich ocenił na dobry. 

Zarząd Dróg Wojewódzkich potwierdził, iż nie odnotował podtopień związanych 
z obiektami zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich. 
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5.2.4 Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie-Koźlu 

W świetle otrzymanych informacji (pismo PZD.150.15.2011) Powiatowy Zarząd 
Dróg (PZD) nie jest administratorem kanalizacji burzowej w obrębie gminy 
Kędzierzyn-Koźle. 

Powiatowy Zarząd Dróg jest właścicielem dwóch przepustów drogowych 
zlokalizowanych w ciągu dróg powiatowych nr 2054 i 2063. Przepusty 
odprowadzają wodę deszczową do rzeki Odry, a ich stan PZD ocenił na dobry. 

Powiatowy Zarząd Dróg potwierdził, iż nie odnotował podtopień związanych 
z obiektami zlokalizowanymi w ciągu dróg powiatowych zlokalizowanych na 
terenie gminy Kędzierzyn-Koźle. 

5.2.5 Wydział Zarządzania Drogami UM  Kędzierzyn-Koźle 

(drogi gminne) 

Wydział Zarządzania Drogami Urzędu Miasta Kędzierzyn – Koźle pismem 
ZD.7021.26.54.2011.SK przedstawił informację, z której wynika że nie jest 
administratorem kanalizacji burzowej w obrębie gminy Kędzierzyn-Koźle. 
Wydział Zarządzania Drogami przedstawił informacje o lokalizacji przepustów 
stanowiących własność gminy jednocześnie informując, iż jest przed przeglądem 
ich stany technicznego. Wydział Zarządzania Drogami nie wskazał miejsc 
zagrożonych podtopieniami związanych z tymi obiektami. Analiza 
przedstawionych dokumentów (opis i lokalizacja przepustów) nie wskazuje na 
zagrożenie związane z tymi obiektami oraz nie przewiduje wpływu tych obiektów 
na zagrożenie powodziowe.  

5.3 Urządzenia na sieciach kanalizacji burzowej 

Szczegółowy wykaz wylotów sieci kanalizacji burzowej wraz z parametrami 
technicznymi został przedstawiony w tabeli stanowiącej załącznik A 
do niniejszego opracowania.  

W tej tabeli zostały zebrane istniejące wyloty kanalizacji burzowej należące do 
administratorów wymienionych w punkcie 5.2 powyżej. W tabeli przedstawiono 
również zalecenia dla wylotów zagrożonych podczas wezbrań powodziowych, dla 
których powinna być przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja stanu 
technicznego oraz niezbędne prac remontowe. 

Lokalizacja wylotów została przedstawiona na mapie do celów operacyjnych 
stanowiącej element opracowania. 

6 Obszary zagrożone powodzią na terenie 

gminy Kędzierzyn-Koźle 

6.1 Podstawa prawna 

W dniu 5 stycznia 2011r. ogłoszono ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 32 poz. 159 z 2011r.) Ustawa weszła w życie 
w dniu 18 marca 2011r. Aktualizacja Prawa wodnego w istotny sposób zmieniła 
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kwestię ochrony przeciwpowodziowej, zapewniając zgodność polskiego prawa 
i unijnej Dyrektywy powodziowej. 

Aktualizacja Prawa wodnego wprowadza nową definicję powodzi: 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 oraz od strony morza, powodujące 
zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz 
działalności gospodarczej. 

Zmiany Prawa wodnego wprowadzają konieczność sporządzania wstępnych ocen 
ryzyka powodziowego na obszarze dorzeczy, a dla obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi we wstępnej ocenie ryzyka, sporządza się mapy 
zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego. Dla obszarów dorzeczy 
i dla regionów wodnych, na podstawie map zagrożenia powodziowego oraz map 
ryzyka powodziowego przygotowuje się plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym. 

Ustawa definiuje obszary szczególnego zagrożenia powodzią, które 

przedstawia się na mapach zagrożenia powodziowego: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

średnie i wynosi raz na 100 lat (zasięg zalewu wodą odpowiadającą 

przepływowi Qmax,1%), 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

wysokie i wynosi raz na 10 lat (zasięg zalewu wodą odpowiadającą 

przepływowi Qmax,10%), 

Ponadto na mapach zagrożenia powodziowego, zgodnie z Ustawą, przedstawia się 
również: 

 obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest 

niskie i wynosi raz na 500 lat (zasięg zalewu wodą odpowiadającą 

przepływowi Qmax,0,2%), 

 obszary obejmujące tereny narażone na zalanie w przypadku: przelania 

się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub 

uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, budowli piętrzącej bądź 

budowli ochronnych pasa technicznego.  

W związku z powyższym, w niniejszym operacie, przy wyznaczaniu obszarów 
zagrożonych powodzią uwzględnione zostały nowe regulacje prawne. 

6.2 Modelowanie hydrauliczne 

W celu wyznaczenia obszarów zagrożonych powodzią przeprowadzono 
modelowanie hydrauliczne w programie HEC – RAS (Hydrologic Engineering 
Center's River Analysis System, pakiet gotowych programów komputerowych) 
opracowany przez US Army Corps of Engineers – Hydraulic Engineering Center. 

Do symulacji przepływu wód powodziowych na Odrze wykorzystano model 
Górnej Odry sporządzony w 2006 roku, na potrzeby „Studium określające granice 
obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią rzeki Odry od km 20,0 – 98,6 
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(granice państwa – Kędzierzyn – Koźle) z uwzględnieniem projektowanego 
zbiornika Racibórz i przy wykorzystaniu posiadanego studium określającego 
obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią dopływów w zlewni Górnej Odry”.  

Do modelu Odry wprowadzono nowe przekroje poprzeczne koryta i doliny rzeki 
zlokalizowane na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle oraz przepływy 
prawdopodobne pozyskane z IMGW (zakupione dla potrzeb tego opracowania). 
Zaktualizowano również przebieg wałów przeciwpowodziowych zgodnie 
z wykazem zamieszczonym w rozdziale 4.1. Przekroje poprzeczne uzyskano 
poprzez połączenie pomierzonej części korytowej przekroju i części dolinowej - 
wygenerowanej za pomocą najnowszego dostępnego Numerycznego Modelu 
Terenu (NMT) zakupionego w CODGiK-u w roku 2011. 

Modelowany odcinek Odry zaczyna się poniżej Raciborza i kończy 2,2 km 
poniżej gminy Kędzierzyn – Koźle. 

Kalibrację modelu przeprowadzono na wodowskazie Koźle na podstawie 
aktualnej krzywej przepływu zakupionej w IMGW. Za poprawnie wykonane 
modelowanie uznawano takie, dla którego różnice między wynikiem 
modelowania i danymi wodowskazowymi nie przekraczały 10 cm. 

W model Odry wprowadzono mosty zlokalizowane na rzece oraz jazy na Starej 
i Nowej Odrze. 

W ramach niniejszego operatu sporządzony został również model odcinka 
Kłodnicy, przebiegającego przez teren gminy, z rozdziałem wód na Kanał 
Kłodnicki i młynówkę.  

Do budowy modelu Kłodnicy wykorzystano, podobnie jak w modelu Odry, 
przekroje poprzeczne koryta pomierzone w bieżącym roku i przekroje dolinowe 
wygenerowane za pomocą NMT. Przepływy maksymalne wprowadzono zgodnie 
z wielkościami przedstawionymi w tabeli 3.   

W wyniku przeprowadzonego modelowania uzyskano rzędne zwierciadeł wód 
odpowiadające przepływom maksymalnym o określonym prawdopodobieństwie 
wystąpienia w przekrojach porzecznych zlokalizowanych na rzece. Rzędne te 
posłużyły do wyznaczenia obszarów zagrożonych powodzią oraz do analizy 
wysokości wałów przeciwpowodziowych. 

6.3 Wyznaczenie obszarów zagrożonych powodzią 

Na podstawie rzędnych zwierciadeł wód uzyskanych z symulacji hydraulicznych 
przeprowadzonych dla rzeki Odry i Kłodnicy utworzono numeryczne modele 
powierzchni wody (NMPW). Następnie dokonano przecięcia NMPW 
z numerycznym modelem terenu (NMT) i uzyskane w ten sposób różnice, 
odzwierciedlające głębokość zalewu, stały się podstawą do wyznaczenia zasięgów 
zalewów dla wód o określonym prawdopodobieństwie wystąpienia. 

Powstałe obszary zagrożenia powodziowego poddano weryfikacji poprzez 
odrzucenie obszarów bezodpływowych (obszarów niepołączonych bezpośrednio 
ze strefą zalewową koryta głównego) oraz konfrontując zasięg obszaru 
z wynikami modelowania. 

Obszary zagrożone powodzią wyznaczono z uwzględnieniem aktualnego 
obwałowania i wybudowanej obwodnicy południowej Kędzierzyna – Koźla. 
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Numeryczny Model Terenu poddano obróbce (najnowszy dostępny NMT dla 
analizowanego obszaru jest z 2009 roku, stąd wymagał aktualizacji) polegającej 
na wprowadzeniu rzędnych nasypu obwodnicy oraz aktualnych rzędnych korony 
wałów przeciwpowodziowych.  

Zgodnie z Prawem wodnym, wyznaczono obszary szczególnego zagrożenia 
powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi: 

 jest średnie i wynosi raz na 100 lat (zasięg zalewu wodą 

odpowiadającą przepływowi Qmax,1%), 

 jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (zasięg zalewu wodą 

odpowiadającą przepływowi Qmax,10%). 

Wyznaczono również obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia 
powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (zasięg zalewu wodą odpowiadającą 
przepływowi Qmax,0,2%). 

Przy wyznaczaniu obszarów zagrożonych powodzią wzięto również pod uwagę 
możliwość zniszczenia wałów zlokalizowanych na terenie gminy będących 
w złym stanie technicznym. Wyznaczono obszary zagrożone powodzią 
z wariantem uwzględniającym zniszczenie wału Koźle (ścieżka rowerowa) 
i z wariantem uwzględniającym zniszczenie wału Kędzierzyn (oczyszczalnia 
ścieków). Podobnej analizy nie przeprowadzono dla wału Januszkowice, który 
również jest w złym stanie technicznym - wał ten nie pełni istotnej roli w ochronie 
przeciwpowodziowej terenów gminy Kędzierzyn – Koźle. Ten wariant obliczeń 
przeprowadzono dla wód powodziowych, które nie przelewają się przez wały. 

W przypadku rzeki Kłodnicy analiza wariantowa obejmowała modelowanie 
z wariantem uwzględniającym zniszczenie nasypów drogowych (obwodnicy 
północnej - droga nr 40 i ul. Wyspiańskiego). Wybór takiego wariantu wynika 
z faktu, że wody powodziowe zatrzymują się na tych nasypach, nie są one jednak 
umocnione i mogą ulec zniszczeniu. Ten wariant obliczeń przeprowadzono dla 
wód powodziowych, które zatrzymują się na nasypach, ale się nie przelewają 
przez drogę. 

Obszary, które mogą ulec zalaniu w przypadku zniszczenia wału lub nasypu 
drogowego, zaznaczono przerywanymi liniami. 

Obszary zagrożone powodzią przedstawiono w części graficznej na 
ortofotomapie.  

7 Analiza przepustowości i zasięgów zalewów 

- małe cieki i Kanał Gliwicki 

W ramach niniejszego opracowania przeprowadzono analizę przepustowości 
koryt mniejszych cieków przepływających przez teren gminy i Kanału 
Gliwickiego. W tym celu sporządzono modele hydrauliczne odcinków rzek 
i kanału z wykorzystaniem przekrojów korytowych pomierzonych w bieżącym 
roku. Do modeli rzek mających istotne znaczenie na sytuację powodziową 
w gminie wprowadzono obiekty zlokalizowane na rzekach, mogące mieć wpływ 
na przepływ wód (przepusty drogowe, przepusty wałowe, zastawki). Obiekty 



GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE  Operat ochrony przeciwpowodziowej gminy Kędzierzyn-Koźle 

 
Część ogólna 

 

KK-00-HR-001-0B |  Data wydania: 31 styczeń 2012 |  Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce |  
Integrated Engineering Sp. z o. o. 
J:\217000\217467-00 K-K Flood Strategy\4 Internal Project Data\4-04 Reports&Specs\Wydanie4\KK-00-HR-001-

04_Operat_ochr_przed_powodz.doc 

Strona 56 

 

pomierzono w ramach niniejszego operatu. Do modelu Kanału Gliwickiego 
wstawiono śluzy, znajdujące się na kanale. 

7.1 Małe cieki 

Na podstawie sporządzonych modeli przeprowadzono analizę przepustowości 

małych cieków przepływających przez teren gminy Kędzierzyn – Koźle. 

Wyznaczono również zasięgi zalewów wywołanych wystąpieniem z koryt wód 

w wyniku lokalnych wezbrań na tych rzekach o kulminacjach Qmax,1% 

i Qmax,10%. Poniżej przedstawiono wnioski z przeprowadzonych obliczeń 

modelowych oraz rysunki z zasięgami zalewów dla poszczególnych rzek (granica 

zasięgu zalewu wodą o prawdopodobieństwie 1% zaznaczona została czerwoną 

linią, a granica zasięgu dla wody 10% - żółtą). 

 

Golka 

Przepustowość koryta Golki na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle jest na 

poziomie przepływu maksymalnego o prawdopodobieństwie wystąpienia 50%, co 

odpowiada przepływowi około 2 m
3
/s. Odcinek Golki wzdłuż wału do przepustu 

wałowego ma znacznie większą przepustowość, pozwalającą na przepływ wód 

w brzegach na poziomie Qmax,2%, co odpowiada przepływowi około 6 m
3
/s. 

Światło przepustu wałowego pozwala na swobodny przepływ wód do wielkości 

około 4 m
3
/s (Qmax,10%). Woda odpowiadająca Qmax,1% (około 7 m

3
/s) spiętrzy 

się na konstrukcji przepustu na wysokość ponad 50 cm nad górną rzędną otworu 

przepustu. Spiętrzone wody rozleją się na przyległe tereny zalewając część 

ogródków działkowych. Gdyby światło przepustu było na tyle duże by zapewnić 

swobodny przepływ wody 1% ogródki nie powinny ulec zalaniu. Poza terenem 

ogródków działkowych, wody powodziowe, które nie mieszczą się w korycie 

Golki rozleją się na przybrzeżne łąki i pola uprawne. Obszary zabudowane nie 

powinny ulec zalaniu. 
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Rysunek 15. Zasięgi zalewów o prawdopodobieństwie 1 i 10% - Golka 
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Lineta 

Przepustowość Linety na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle jest niewielka 

i wynosi około 5 - 6 m
3
/s (mniej niż Qmax,50% = 11 m

3
/s). Przepustowość 

ograniczają obiekty zlokalizowane na Linecie: zniszczona zastawka w km 1,7 

i przepust drogowy w km 1,07. Wody powodziowe piętrzą się na zastawce 

i przepuście, na którym przelewają się przez drogę. Jak wykazało przeprowadzone 

modelowanie obiekty te, pomimo że piętrzą wody nie wpływają istotnie na 

zwiększenie zasięgów zalewów. 

Światło istniejącego przepustu wałowego pozwala na swobodny przepływ wód 

powodziowych na poziomie wody Qmax,5% =25,3 m
3
/s i mniejszych. Woda 

o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% przejdzie przez przepust 

z nadpiętrzeniem ponad 80 cm nad górną rzędną otworu przepustu, nie spowoduje 

to jednak wystąpienia wody z brzegów w okolicy przepustu.  

Lineta, z uwagi na duży dopływ (Olszę), posiada sporą zlewnię, co przekłada się 

na wysokie wody powodziowe. Na odcinku rzeki biegnącym wzdłuż granicy 

gminy Lineta płynie płaską, rozległą doliną, dopiero w ujściowym odcinku dolina 

rzeki ograniczona jest wysokimi skarpami. Jak wykazało przeprowadzone 

modelowanie, w przypadku awarii jazu w Długomiłowicach, bądź gdyby jaz nie 

został zamknięty wody Linety zalałyby duży obszar w skład, którego wchodzą 

pola, łąki, ogródki działkowe, ale również znaczna ilość zabudowań mieszkalnych 

Koźla. Jaz w Długomiłowicach, przekierowuje wody powodziowe z Olszy 

poprzez kanał ulgi do Golki, co odciąża Linetę, biegnącą przez miasto od 

nadmiaru wody.   

Przedstawione zasięgi zalewów pokazują sytuację, jaka mogłaby wystąpić gdyby 

wody Olszy nie zostały zatrzymane na jazie w Długomiłowicach. 
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Rysunek 16. Zasięgi zalewów o prawdopodobieństwie 1 i 10% - Lineta 
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Większycka Woda, Dopływ spod Większyc 

Przepustowość odcinków rzek w granicach gminy jest duża i pozwala na przejście 

wody 1% bez rozlania się na tereny przybrzeżne. Qmax,1% dla Większyckiej 

Wody wynosi około 3 m
3
/s, a dla Dopływu spod Większyc około 4 m

3
/s. 

Przepust wałowy na Większyckiej Wodzie powoduje nieznaczne podpiętrzenie 

wody przy przepływie Qmax,1% nad górną rzędną otworu przepustu nie 

powodując wylania się wody z koryta.  

Na Dopływie spod Większyc przepływ wód na poziomie Qmax,1% przez przepust 

wałowy spowoduje spiętrzenie wody nad górną rzędną otworu na około 90 cm. 

Spiętrzone wody utrzymają się w korycie rzeki. 

Wody powodziowe o prawdopodobieństwach 1 i 10% mieszczą się w korycie 

cieków, dlatego nie przedstawiono rysunku z zasięgami zalewów.  

 

Dopływ w Kędzierzynie – Koźlu (rów nr 8) 

Przepustowość koryta powyżej przecięcia rzeki z wałem jest niewielka i wynosi 

około 0,8 m
3
/s (mniej niż Qmax,50% = 2,2 m

3
/s). Na odcinku ujściowym 

przepustowość koryta wynosi około 1,5 m
3
/s. Wody powodziowe (1% i 10%) 

będą piętrzyć się na istniejącym przepuście wałowym zwiększając zasięg zalewu. 

W granicach zalewów znajdują się łąki, pola i lasy, nie ma terenów 

zabudowanych.
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Rysunek 17. Zasięgi zalewów o prawdopodobieństwie 1 i 10% - Dopływ w Kędzierzynie – Koźlu (rów nr 8) 
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Dopływ z Kopaniny 

Przepustowość odcinka cieku od granicy gminy do ujścia odpowiada przepływowi Qmax,50% = 2,9 m
3
/s. Woda powodziowa 

o prawdopodobieństwie 1 i 10% mogą zalać niewielką ilość zabudowań, podobnie jak cofka z Kłodnicy. 

 

Rysunek 18. Zasięgi zalewów o prawdopodobieństwie 1 i 10% - Dopływ z Kopaniny 
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Lenartowski Potok, Młynówka 

Przepustowości analizowanych odcinków rzek, od granicy gminy do ujścia są na poziomie przepływu maksymalnego 

o prawdopodobieństwie wystąpienia 50%, co odpowiada przepływowi około 4m
3
/s na obu rzekach. 

Wody powodziowe Młynówki (woda 1% i 10%) rozlewają się nieznacznie na brzegi rzeki, nie powodując zalania terenów 

zabudowanych, podobnie jak woda 10% na Lenartowskim Potoku. Niewielka liczba zabudowań może ulec zalaniu w przypadku 

wystąpienia wody 1% na Lenartowskim Potoku.  

 

Rysunek 19. Zasięgi zalewów o prawdopodobieństwie 1 i 10% - Lenartowski Potok 
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Rysunek 20. Zasięgi zalewów o prawdopodobieństwie 1 i 10% - Młynówka 
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Podsumowując:  

Na lewym brzegu Odry, w przypadku braku wezbrania na Odrze zagrożenie 
powodziowe dla terenów gminy Kędzierzyn – Koźle stwarza Lineta. Aby 
zapobiec zalaniu tak znacznego obszaru jak na rysunku 16, w tym wielu 
zabudowań, konieczne jest sprawne działanie jazu w Długomiłowicach.  

Na prawym brzegu spośród analizowanych rzek, jedynie powódź na Dopływie 
z Kopaniny i Lenartowskim Potoku może spowodować zalanie niewielkiej liczby 
zabudowań.  

7.2 Kanał Gliwicki  

W analizie przepustowości Kanału Gliwickiego rozpatrywano kilka wielkości 
przepływów wody w kanale – określonych w operacie wodnoprawnym: przepływ 
dopuszczalny Q=120 m

3
/s, przepływ maksymalny Q=95 m

3
/s, przepływy 

prawdopodobne Kłodnicy w rejonie zb. Pławniowice Qmax,1% = 88 m
3
/s, 

Qmax,50% = 29,5 m
3
/s, przepływ kierowany do Kanału Gliwickiego w przypadku 

wezbrań Q=80 m
3
/s. Założono przy tym maksymalne otwarcie zamknięć na 

śluzach. 

Badania modelowe wykazały, że wszystkie rozpatrywane wielkości przepływów 
mieszczą się w korycie kanału nie powodując przelania się przez koronę 
obwałowań.  

Analiza cofki wielkich wód od Odry, występującej wraz z maksymalnym 
rozpatrywanym przepływem Q=120 m

3
/s wykazała, że sięga ona do pierwszej 

śluzy Kłodnica, występując z brzegu jedynie w ujściowym odcinku Kanału 
w pobliżu Portu Koźle. 

8 Charakterystyka ogólna terenów gminy 

Kędzierzyn-Koźle zagrożonych powodzią 

Charakterystykę terenów gminy narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
opracowano na podstawie wyznaczonych obszarów o wysokim (p=10%), średnim 
(p=1%) i niskim (p=0,2%) prawdopodobieństwie zagrożenia powodzią.  

Mapy obszarów zagrożonych powodzią zamieszczono w części graficznej 
opracowania. 

8.1 Tereny o wysokim prawdopodobieństwie 

zagrożenia powodzią 

Na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle wody powodziowe o wysokim 
prawdopodobieństwie wystąpienia (p=10%) mieszczą się w międzywalu Odry. Na 
lewym brzegu, poprzez nieobwałowany odcinek Odry powyżej gminy wody 
przedostaną się na teren zawala i mogą dotrzeć na teren gminy podtapiając jej 
południowe krańce.  

Na prawym brzegu Odry, terenami o wysokim prawdopodobieństwie zagrożenia 
powodzią będą również obszary zalane przez wody Kłodnicy, które wyznaczono 
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na podstawie wyników modelowania przepływu wód powodziowych na Kłodnicy 
z uwzględnieniem cofki na Odrze. 

Terenami w obrębie gminy Kędzierzyn - Koźle o wysokim prawdopodobieństwie 
wystąpienia powodzi na lewym brzegu Odry są: 

 zabudowa przy ulicy Raciborskiej, najniżej położona część zlokalizowana 
na południowy-wschód od wału przeciwpowodziowego Koźle - Szpital - 
Głubczycka, woda może również podtopić budynki przy sąsiadującej ulicy 
Cmentarnej, 

 gospodarstwo przy ulicy Stara Odra oraz zlokalizowane w pobliżu grunty 
orne. 

Na prawym brzegu Odry, terenami o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia 
powodzi są: 

 teren łąk i gruntów ornych przy ujściu rzeki Kłodnicy, pomiędzy wałami 
Koźle (ścieżka rowerowa) i Kędzierzyn (chroniącego obszar oczyszczalni 
i dawnego wysypiska), 

 teren przylegający do brzegów Odry (km 94+000 – km 95+000), obszar 
dawnej jednostki wojskowej, 

 zabudowa zlokalizowana przy ulicy Chełmońskiego (wysunięta 
najbardziej na północny-zachód), 

 najniżej położone obszary gruntów ornych na północ od Kanału 
Gliwickiego. 

Do obszarów o wysokim prawdopodobieństwie zagrożenia powodzią zalanych 
wodami Kłodnicy należą: 

 Sławięcice - zakłady zlokalizowane pomiędzy ulicą J. von Eichendorffa 
a rzeką Kłodnicą, 

 łąki zlokalizowane w Lenartowicach,  

 najniżej położone ogródki działkowe POD „Zacisze” oraz POD 
„Kuźniczka”, zlokalizowane wzdłuż Kłodnicy na zachód od Kanału 
Gliwickiego, 

 Kuźniczka – obszary położone najbliżej rzeki Kłodnicy, oraz zabudowa 
jednorodzinna znajdująca się pomiędzy ulicami Brzozową, Ogrodową, 
Lipową i Akacjową, ogródki działkowe POD „Kolejarz” oraz obszar KS 
„Kuźniczka”, 

 ogródki działkowe POD „Energetyk” zlokalizowane na prawym brzegu 
Kłodnicy za przejazdem kolejowym oraz ogródki działkowe na prawym 
brzegu rzeki Kłodnicy POD „Komunalnik”. 

8.2 Tereny o średnim prawdopodobieństwie 

zagrożenia powodzią 

Do grupy terenów o średnim prawdopodobieństwie zagrożenia powodzią 
zaliczono wszystkie tereny wyznaczone na podstawie zasięgu zalewu wodami  
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o prawdopodobieństwie wystąpienia p=1%, które nie zostały zakwalifikowane do 
grupy terenów o wysokim prawdopodobieństwie zagrożenia powodzią. Stanowią 
je zarówno rozległe tereny leśne, rolnicze oraz zabudowane, niemal cały obszar 
gminy znajdujący się na lewym brzegu Odry, który zalewany jest wodami 
napływającym zawalem z góry rzeki.  

Terenami o średnim prawdopodobieństwie zagrożenia powodzią, na lewym 
brzegu Odry są: 

 zabudowa jednorodzinna przy ulicy Raciborskiej i Cmentarnej, 
w południowo-zachodniej części gminy oraz zlokalizowany w pobliżu 
cmentarz i grunty orne, 

 osiedle Południe – charakteryzujące się zabudową jednorodzinną, 

 niżej położona zabudowa Starego Miasta wraz z fosą i Rotundą 
Większycką, 

 ogródki działkowe (POD im. Kopernika) zlokalizowane na południowy 
zachód od Starego Miasta, pomiędzy fosą i Linetą, 

 osiedle Zachód – znajduje się w zachodniej części gminy, na południe od 
linii kolejowej; na terenie osiedla znajdują się zarówno domy 
jednorodzinne jak i wielorodzinne oraz liczne budynki użyteczności 
publicznej (m.in. szkoły i przedszkola), 

 tereny przemysłowe na lewym brzegu Odry w km 96 - 97, na południe od 
mostu kolejowego na Odrze – teren zajęty jest głównie przez fabrykę 
betonu, oraz magazyny i place składowe, 

 Rogi – osiedle położone w zachodniej części gminy - tereny zabudowane 
oraz rozległe tereny gruntów ornych, 

 Stocznia „Koźle” – zlokalizowana w międzywalu, zagrożona zalaniem jest 
zabudowa znajdująca się najniżej, 

 Lasaki – północno-zachodnia część gminy, oprócz terenów zabudowanych 
(zabudowa jednorodzinna), na zalanie wodami powodziowymi narażone 
są grunty orne znajdujące się w najbliższym sąsiedztwie. 

Na prawym brzegu Odry, do terenów o średnim prawdopodobieństwie zagrożenia 
powodzią należą: 

 Pogorzelec - oczyszczalnia, dawne wysypisko śmieci, najniżej położona 
zabudowa przy ulicy Gliwickiej oraz znajdujące się w pobliżu ogródki 
działkowe (POD „Jedność”, POD „Synteza”), 

 Port „Koźle”, głównie najniżej położona zabudowa przy ulicach 
Żeglarskiej, Pocztowej, pomiędzy ulicami Szymanowskiego i Żeglarską, 
zabudowa zlokalizowana przy ulicy Chełmońskiego (wysunięta na 
północny-zachód) oraz tereny pomiędzy ulicą Kłodnicką  
i Elewatorową, 

 około kilometrowy pas wzdłuż Odry poniżej Kanału Gliwickiego - 
głównie grunty orne, 
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 Kłodnica – zabudowa jednorodzinna w okolicy ulicy Kłosowej (pomiędzy 
Kanałem Kłodnickim a torami kolejowymi) – wały przeciwpowodziowe 
na Kanale Kłodnickim są w tym miejscu za niskie, 

 wyspa – dolny obszar wyspy, poza jednym budynkiem, jest to teren 
niezabudowany, 

oraz tereny zalane wodami Kłodnicy: 

 Sławięcice – obszary gruntów ornych oraz najniżej położona zabudowa 
w pobliżu ulicy Dembowskiego oraz zabudowa jednorodzinna pomiędzy 
ulicą Powstańca Filipa Pieli, a Dopływem spod Kopaniny, 

 Lenartowice – obszary nisko położonych gruntów ornych oraz nisko 
położona zabudowa jednorodzinna, 

 Kuźniczka – zabudowa jednorodzinna zlokalizowana na zachód od Alei 
Spokojnej, 

 Pogorzelec – najniżej położona zabudowa na północ od ulicy Kozielskiej, 
głównie obszar ogródków działkowych POD „Tęcza”, 

 ogródki działkowe POD „Komunalnik”, 

 rozległe obszary gruntów ornych i łąk zlokalizowanych na prawym brzegu 
rzeki Kłodnicy (pomiędzy Kłodnicą a Kanałem Kłodnickim). 

8.3 Tereny o niskim prawdopodobieństwie 

zagrożenia powodzią 

Do grupy terenów o niskim prawdopodobieństwie zagrożenia powodzią zaliczono 
wszystkie tereny wyznaczone na podstawie zasięgu zalewu wodami o 
prawdopodobieństwie wystąpienia p=0,2%, które nie zostały zakwalifikowane do 
dwóch wcześniej opisanych grup.  

Do terenów o niskim prawdopodobieństwie zagrożenia powodzią należą na 
lewym brzegu Odry: 

 Stare Miasto za wyjątkiem kilkunastu najwyżej położonych budynków, 

 Stocznia „Koźle”.  

Na prawym brzegu Odry, do terenów o niskim prawdopodobieństwie zagrożenia 

powodzią należą: 

 Pogorzelec, głównie część północna i zachodnia oraz przyległe ogródki 
działkowe (POD „Metalchem”), 

 obszary rolne na północ od Kanału Kłodnickiego, 

 zabudowa wzdłuż ulicy Karpackiej i Portowej (wraz z Zakładem 
Uzdatniania Wody oraz Fortem F. Wilhelma) oraz rozległe obszary 
zabudowane i grunty orne na północ od wału Koźle (ścieżka rowerowa), 
tylko najwyżej położona zabudowa osiedla Kłodnica nie jest narażona na 
zalanie, 
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 Port Koźle – zarówno obszary przemysłowe jak i mieszkaniowe oraz 
grunty orne, 

 wyspa – cały teren wyspy, 

oraz tereny zalane wodami Kłodnicy: 

 ogródki działkowe POD „Miedarska Huta” zlokalizowane na północ od 
osiedla Przyjaźni,  

 ogródki działkowe POD „Sarenka” – zlokalizowane w Kłodnicy, na 
północ od linii kolejowej. 

8.4 Tereny zagrożone zalaniem w przypadku 

zniszczenia wału lub nasypu drogowego 

Przy wyznaczaniu obszarów zagrożonych powodzią wzięto również pod uwagę 
możliwość zniszczenia wałów będących w złym stanie technicznym: wału Koźle 
(ścieżka rowerowa) i wału Kędzierzyn (oczyszczalnia ścieków). W przypadku 
rzeki Kłodnicy uwzględniono możliwość zniszczenia nasypów drogowych 
(obwodnicy północnej i ul. Wyspiańskiego). Obszary zalane w przypadku 
zniszczenia wału lub nasypu zaznaczono na mapach liniami przerywanymi.  

Do obszarów zalanych wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia 10% należą: 

 teren za wałem Kędzierzyn, w tym oczyszczalnia ścieków, dawne 
wysypisko śmieci oraz ogródki działkowe, 

 niewielki obszar gruntów ornych za wałem Koźle,  

 ogródki działkowe na terenie osiedla Pogorzelec w przypadku zniszczenia 
nasypu obwodnicy północnej. 

Do obszarów zalanych wodą o prawdopodobieństwie przewyższenia 1% należą: 

 cały teren za wałem Koźle obejmujący grunty orne oraz zabudowę (prawie 
wszystkie budynki) i Kłodnicę (niżej położone obszary zabudowane) – 
teren ten może być zalany w przypadku zniszczenia wału Koźle, bądź 
zniszczenia nasypu ul. Wyspiańskiego, 

 w przypadku zniszczenia nasypu obwodnicy północnej zalana zostanie 
wodami Kłodnicy najniżej położona zabudowa znajdująca się przy ulicy 
Kanałowej oraz ogródki działkowe na osiedlu Pogorzelec. 
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9 System ochrony przeciwpowodziowej gminy 

Kędzierzyn - Koźle 

 

System ochrony przeciwpowodziowej gminy Kędzierzyn – Koźle opiera się na 

przyjętych, w Instrukcji Działań Operacyjnych, odcinkach i obszarach obrony. 

 

9.1 Sprzęt i materiały 

 

Do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej potrzebny jest sprzęt i materiały, 

które powinny być zgromadzone w magazynach powodziowych. Nadzór nad 

gromadzeniem sprzętu i materiałów i nad dystrybucją środków powinni 

sprawować kierownicy magazynów powodziowych, będący w kontakcie 

z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego. 

Wszystkie zaangażowane w akcję powodziową służby (patrz rozdział 4) powinny 

dysponować środkami łączności, niezależnymi od zewnętrznych źródeł energii, 

sieci komórkowych – najlepiej radiotelefony przenośne. 

 

Zalecane w niniejszej instrukcji podnoszenie odcinków umocnień przy pomocy 

worków z piaskiem jest możliwe do zastąpienia innymi sposobami podnoszenia 

umocnień. Mogą to być: 

 

Płotki przeciwpowodziowe 
Stosowane są najczęściej dwa rodzaje płotków: 

- wsuwane w specjalnie przygotowane stelaże stałe, najczęściej skręcane na śruby 

do stelaży, 

- ustawiane liniowo pod kątem 45 stopni, pokrywane specjalną folią i płytami 

metalowymi, lub ażurowe, gdzie zamiast płyt metalowych nakłada się palety, na 

których rozciąga się specjalną, bardzo wytrzymałą 

folię plastykową. Takie zabezpieczenia stosuje się 

najczęściej na dużych długościach do 

zabezpieczenia, gdy trzeba ustawić skuteczną 

zaporę przed zalewem wody w szybkim czasie. Do 

ich ustawienia nie trzeba wiele sprzętu, ani wielu 

ludzi, jak w przypadku umacniania wału workami z 

piaskiem. Można je łatwo transportować 

i składować do wieloletniego stosowania. 

Zasadniczą ich zaletą jest szybkość instalacji. 

 

Rękawy przeciwpowodziowe 
Rękawy powodziowe są jednym z elementów systemu przenośnych zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych. Służą one do podwyższenia i zabezpieczenia wałów 

przeciwpowodziowych. Pojedyncze rękawy mają z reguły następujące wymiary: 

długość 10 mb, wysokość 50 cm, szerokość 100 cm (w zależności od producenta) 

i są napełniane wodą. Poszczególne elementy można ze sobą łączyć tworząc 

bariery przeciwpowodziowe, nawet o znacznej długości, dokładnie dopasowane 
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do terenu.  

Rękawy te pozwalają skutecznie chronić tereny 

zagrożone przed powodzią. Są lekkie, bardzo 

łatwe w użyciu w każdym terenie. 

Przygotowanie 10 m odcinka rękawa zajmuje 2-

3 osobom 4-5 minut zastępując tradycyjną 

zaporę ze 170 worków z piaskiem wykonywaną 

przez wielu ludzi w ciągu 1 godziny. Są do 

wielokrotnego użytku, łatwe do transportu, wytrzymałe na rozerwanie i przecięcie 

(1400N/dn2). Jeden rękaw mieści 3 tys. dm
3
 wody. 

 

Duże pojemniki z piaskiem 

Oprócz niewielkich worków z piaskiem 

stosuje się duże opakowania typu "Big Bag", 

które stanowią duże pojemniki workowe, 

wypełniane najczęściej piaskiem 

bezpośrednio na miejscu ich użycia (z uwagi 

na ich wagę) przy użyciu koparek, bądź są 

przewożone ciężarówkami, lub przy użyciu 

helikopterów. Stosuje się je przeważnie do umacniania wałów i ochrony obiektów 

użyteczności publicznej np. mostów i kładek. W czasie majowej powodzi 

stosowano je na Moście Dębnickim w Krakowie w celu zabezpieczenia 

okolicznych zabudowań na prawym brzegu Wisły. 

 

Zapory paletowe 
 Przenośne zapory paletowe stanowią konstrukcje składającą się z wsporników 

metalowych, na których po połączeniu między sobą układane są elementy 

blokujące (palety, euro-palety, sklejka wodoodporna, płyty metalowe). Na tej 

konstrukcji układa się nieprzepuszczalną 

membranę (obciążoną od dołu balastem, 

od góry i od spodu dodatkowo 

umocowaną klamrami. Konstrukcja 

zapory jest samo kotwiąca. Dzięki 

dużemu naciskowi wody i tarciu 

konstrukcji metalowej o powierzchnię, 

zapora zachowuje stabilność zarówno na 

powierzchni utwardzonej (np. na 

asfalcie) jak i na innych nawierzchniach. 

Niezależnie jest możliwość dodatkowego zabezpieczenia sworzniami kotwiącymi. 

1 metr zapory z palet równoważy użycie kilkudziesięciu worków z piaskiem. 

Ustawienie takiej zapory nie wymaga ani wiele czasu ani potrzeby angażowania 

dużej ilości osób czy sprzętu mechanicznego. Jedna osoba może w ciągu dnia 

ustawić nawet 200m zapory. Z uwagi na niewielki ciężar, trwałość elementów, 

zapora może być wielokrotnie ustawiana w miejscach trudno dostępnych, na 

powierzchniach gruntowych lub utwardzonych, równych i pofałdowanych, a także 

już częściowo zalanych. Może być wykorzystywane do podwyższenia wałów, 

zabezpieczenia wybranych obiektów, grodzenia ulic, piętrzenia wody.  
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Przedstawione wyżej zabezpieczenia wymagają przy budowie znacznie mniej 

osób oraz mniejszych nakładów pracy niż budowa umocnień z użyciem worków z 

piaskiem. Należy jednak mieć na uwadze, że alternatywne sposoby podwyższania 

umocnień muszą być całkowicie sprawne, bez uszkodzeń. Jakakolwiek 

niesprawność może spowodować brak możliwości wzniesienia bariery dla wody i 

jej prawidłowego funkcjonowania, co wiąże się z zagrożeniem dla terenów 

chronionych. Ponadto budowa tego rodzaju zapór dla wody wymaga uczestnictwa 

wykwalifikowanej obsługi i często dostarczenia energii. Zatem o ile układanie 

worków z piaskiem wymaga dużych nakładów pracy to jest sposobem bardziej 

niezawodnym.  

Podane wyżej sposoby podwyższania umocnień mogą być stosowane zamiennie 

do podanych w instrukcji worków z piaskiem, w zależności od tego jakimi 

środkami dysponuje gmina. W niniejszej instrukcji określone są wysokości, do 

których należy podnieść dany odcinek umocnienia i jeżeli dane urządzenie 

umożliwia budowę bariery do wymaganej wysokości to może być zastosowane. 

Decyzję o wyborze danego środka ochrony podejmie kierownictwo akcji 

przeciwpowodziowej. 

9.2 Związek wodowskazów Racibórz – Miedonia i 

Koźle 

W celu przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej na terenie gminy Kędzierzyn 

– Koźle niezbędna jest znajomości zależności, jaka występuje pomiędzy 

wodowskazem Racibórz – Miedonia i wodowskazem Koźle dla części wznoszącej 

fali powodziowej. Sposób wyznaczenia krzywej został szczegółowo opisany 

w rozdziale 2.5. Przebieg krzywej prezentuje wykres 7. 

W przedstawionym związku dwóch wodowskazów należy uwzględnić 
przesunięcie czasowe, jakie występuje między pojawieniem się kulminacji fali 
w Raciborzu i w Koźlu. Czas przepływu kulminacji z wodowskazu Racibórz-
Miedonia do wodowskazu Koźle nie jest jednak wielkością stałą. Czas dla fali 
2010 roku wynosił 18 godzin, dla fali 1985 wynosił 33 godziny, dla roku 1997 - 
18 godzin, dla roku 1977 - 35 godzin, dla roku 1960 i 1972 - 26 godzin. 
W związku z czym, przy planowaniu działań przeciwpowodziowych w oparciu 
o wskazania na wodowskazie Racibórz – Miedonia należy wziąć pod uwagę różny 
czas dobiegu kulminacji do Koźla. Należy przyjmować wariant najgorszy – czyli 
najkrótszy czas dobiegu fali, który dla rozpatrywanych wezbrań historycznych, 
wynosił 18 godzin (nie oznacza to, że czas dobiegu fali nie może być krótszy).  

Powyższą krzywą przedstawiono w formie tabelarycznej (Tabela 13).



GMINA KĘDZIERZYN-KOŹLE  Operat ochrony przeciwpowodziowej gminy Kędzierzyn-Koźle 

 
Część ogólna 

 

KK-00-HR-001-0B |  Data wydania: 31 styczeń 2012 |  Ove Arup & Partners International Ltd Sp. z o. o. Oddział w Polsce |  
Integrated Engineering Sp. z o. o. 
J:\217000\217467-00 K-K Flood Strategy\4 Internal Project Data\4-04 Reports&Specs\Wydanie4\KK-00-HR-001-

04_Operat_ochr_przed_powodz.doc 

Strona 73 

 

Tabela 13.  Związek dwóch wodowskazów: Racibórz – Miedonia i Koźle 
(dla części wznoszącej fali powodziowej) 

Stan na wodowskazie [cm] 

Racibórz – 

Miedonia  

Koźle Racibórz – 

Miedonia  

Koźle Racibórz – 

Miedonia  

Koźle Racibórz – 

Miedonia  

Koźle 

250 300 470 387 690 581 910 837 

255 302 475 390 695 586 915 842 

260 303 480 392 700 592 920 847 

265 305 485 395 705 598 925 852 

270 307 490 398 710 604 930 857 

275 308 495 401 715 610 935 862 

280 310 500 404 720 616 940 867 

285 312 505 407 725 622 945 871 

290 314 510 410 730 628 950 876 

295 315 515 413 735 634 955 881 

300 317 520 416 740 640 960 885 

305 319 525 420 745 646 965 889 

310 321 530 424 750 652 970 894 

315 323 535 427 755 658 975 898 

320 325 540 431 760 664 980 902 

325 326 545 435 765 670 985 906 

330 328 550 439 770 676 990 910 

335 330 555 443 775 682 995 914 

340 332 560 447 780 688 1000 918 

345 334 565 451 785 694 1005 921 

350 336 570 456 790 700 1010 925 

355 338 575 460 795 706 1015 928 

360 340 580 465 800 712 1020 932 

365 341 585 469 805 718 1025 935 

370 343 590 474 810 724 1030 938 

375 345 595 479 815 730 1035 941 

380 347 600 484 820 736 1040 944 

385 349 605 489 825 742 1045 947 

390 351 610 493 830 748 1050 949 

395 354 615 499 835 754   

400 356 620 504 840 760   

405 358 625 509 845 765   

410 360 630 514 850 771   

415 362 635 519 855 777   

420 364 640 525 860 782   

425 366 645 530 865 788   

430 369 650 535 870 794   

435 371 655 541 875 799   

440 373 660 546 880 805   

445 375 665 552 885 810   

450 378 670 558 890 816   

455 380 675 563 895 821   

460 382 680 569 900 826   

465 385 685 575 905 832   
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9.3 Wykaz odcinków obrony 

 

Odcinki obrony stanowią linie obrony wraz z obszarami chronionymi poprzez 

działania prowadzone na tych liniach. Linie obrony zlokalizowano na istniejących 

wałach przeciwpowodziowych, na nasypach dróg, groblach i innych 

wyniesieniach terenu, które mogą stanowić barierę dla napływającej wody 

powodziowej. 

 

Przyjęto następujące odcinki i obszary obrony: 

 

Na lewym brzegu Odry w km 91+350 do 104+000 biegu rzeki: 

 

 Odcinek 8b – oparty na południowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla od 

wysokiego brzegu doliny Odry w Reńskiej Wsi do ronda w ciągu ulicy 

Głubczyckiej (droga krajowa nr 40), chroni obszar centrum Kędzierzyna-

Koźla 

 Odcinek 8c – oparty na lewostronnym obwałowaniu Odry na odcinku: km 

80+300 - 94+500, chroni obszar na południe od miasta i gminy 

Kędzierzyn-Koźle oraz wpływ na ochronę centrum miasta, 

 Odcinek 8 – oparty o wał W1 (Koźle – Szpital – Głubczycka) – od ul. 

Głubczyckiej do mostu Długosza, wałem W2 (odcinek wału Koźle – 

Poborszów) od mostu Długosza do torów kolejowych, chroni obszar 

centrum miasta, osiedle Zachód  

 Odcinek 8a –oparty o wał W10, chroni obszar wyspy na Odrze, 

 Odcinek 9 – oparty o wał W3 od torów kolejowych do ul. Lasaki i W4 od 

ul. Lasaki do granicy gminy, chroni obszar osiedli Rogi, Lasaki.  

 

Na prawym brzegu Odry w km 90+320 do 99+100 biegu rzeki: 

 

 Odcinek 19 – oparty o wał W11, od ogródków działkowych do 

obwodnicy Kędzierzyna-Koźla, chroni obszar osiedla Pogorzelec, 

 Odcinek 20 – oparty o wał W7 od ul. Wyspiańskiego do mostu na odrze 

w ciągu ul. Dunikowskiego, chroni obszar osiedle Kłodnica, Koźle Port, 

 Odcinek 20a – oparty na umocnieniach wokół dawnej jednostki 

wojskowej, chroni teren dawnej jednostki wojskowej, 

 Odcinek 21 – oparty na wale W6 od mostu na Odrze w ciągu ul. 

Dunikowskiego do torów kolejowych, chroni obszar osiedla Kłodnica i 

Koźle Port, 

 Odcinek 21a – oparty o umocnienia brzegowe portu , chroni obszar 

Osiedla Kłodnica i Koźle Port, 

 Odcinek 22 – oparty wał w12 od Kanału Gliwickiego do granicy gminy, 

chroni tereny poniżej ujścia Kanału Gliwickiego. 

 

 

Na rzece Kłodnicy 

 

 Odcinek K1 – oparty o lewobrzeżne wały wzdłuż rz. Kłodnicy od km 

2+200 do 6+500, między mostem drogowym w ciągu ul. Wyspiańskiego, 
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a położonym w górę rzeki syfonem rz. Kłodnicy pod Kanałem Gliwickim, 

chroni obszar osiedla Śródmieście, osiedla Pogorzelec,  

 

Na Kanale Kłodnickim 

 

 Odcinek KK1 – oparty o lewobrzeżne wały przeciwpowodziowe Kanału 

Kłodnickiego (odcinek od ujścia kanału do ul. Krasickiego), chroni 

obszary osiedla Kłodnica, Koźle Port, 

 Odcinek KK2 – oparty o prawobrzeżne obwałowania Kanału 

Kłodnickiego (odcinek od ujścia kanału do ul. Kłodnickiej) – chroni 

obszary osiedla Kłodnica. 

 

 

Rozmieszczenie odcinków obrony (linie i obszary obrony) przedstawia 

schematycznie rysunek 21.
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Rysunek 21. Schemat położenia odcinków obrony na terenie gminy Kędzierzyn - Koźle 
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9.4 Opis odcinków obrony i chronionych przez nie 

obszarów obrony 

9.4.1 Odcinki obrony na lewym brzegu Odry 

 

Odcinek nr 8b –część południowej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla (droga 

krajowa nr 40) od wysokiego brzegu doliny Odry w Reńskiej Wsi do ronda 

w ciągu ulicy Głubczyckiej. Odcinek wyznacza się w celu ochrony centrum 

miasta i osiedla Zachód przed wodami Odry płynącymi zawalem, które mogą 

przedostać się do miasta od południowego zachodu poprzez nieobwałowany 

odcinek Odry powyżej m. Roszowicki Las omijając istniejące obwałowania. 

Długość odcinka obrony wynosi 1625 m. Można go wykorzystać, jako 

zabezpieczenie centrum miasta, po uprzednim umocnieniu i podwyższeniu 

workami z piaskiem, co pozwoli na ochronę do stanu 780 – 850 cm na 

wod. Koźle.  

 

Odcinek nr 8c – wały lewostronne Odry od km 80+300 do km 94+500 

(wał Cisek – Dzielniczka, Cisek, Landzmierz – Koźle (W1a)). Obwałowanie 

chroniące południowe tereny gminy oraz miejscowości Kobylice i Reńska Wieś. 

Obecnie obwałowanie jest niewystarczające, aby skutecznie ochronić ww. tereny. 

Wielkie wody wlewają się na teren zawala poprzez nieobwałowany odcinek Odry, 

omijają rozpatrywane obwałowanie zalewając miejscowości Reńska Wieś, 

Kobylice oraz Koźle. Przedłużenie obwałowania, aż do granicy z województwem 

śląskim we wsi Miejsce Odrzańskie pozwoli uniknąć zalewania lewego brzegu 

Odry i wtargnięcia wód powodziowych od południowego zachodu do Koźla. 

Ochrona terenów w obrębie tego odcinka może opierać się w zasadzie na 

bezpośredniej ochronie zabudowań poprzez obkładanie workami z piaskiem 

i poprzez ewakuację ludzi, zwierząt i mienia.  

 

Odcinek nr 8 – Centrum miasta. Obejmuje centrum miasta, Stare Miasto, osiedla 

Zachód.  

Linia obrony przebiega lewostronnym wałem Odry W1 (Koźle – Szpital – 

Głubczycka) - od km 94+500 do 95+500 od ul. Głubczyckiej do mostu Długosza, 

wałem W2 (odcinek wału Koźle – Poborszów) od km 95+500 do 97+000 od 

mostu Długosza do torów kolejowych.  

Dodatkową linię obrony przed zalewem od zachodu wodami powodziowymi 

stanowią grodze fos okalających Stare Miasto i nasyp drogi nr 408 dochodzący do 

wysokiego brzegu doliny Odry.  

Wały W1 i W2 na tym odcinku zapewniają ochronę Starego Miasta i centrum 

Koźla przed wodami do wysokości 920-970 cm na wodowskazie Koźle – na 

odcinku w rejonie ul. Łukasiewicza zalecenie podwyższenia wału workami 

z piaskiem. Dodatkowo, od zachodu, grodze fos okalających Stare Miasto wraz 

z groblą od rejonu ul. Konopnickiej do ul. Chrobrego mogą ochronić przed 

wodami do stanu 680 cm na wodowskazie Koźle, nasyp drogi nr 408 chroni przed 

zalewem do stanu około 780 cm na wodowskazie Koźle. 
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Na wale W1 w miejscu jego skrzyżowania z ul. Raciborską znajduje się przejazd 

wałowy, w przypadku zagrożenia zalewem należy zamknąć przejazd 

zamknięciami szandorowymi. 

 

Odcinek nr 8a – Koźle wyspa. Obejmuje wyspę na Odrze pomiędzy dwiema 

odnogami rzeki: prawą- kanałem ulgi tzw. Nową Odrą i lewą tzw. Starą Odrą. 

Wyspę z lądem łączą dwa mosty. W profilu mostu na kanale ulgi zbudowano 

stopień z jazem klapowym, w profilu mostu na Starej Odrze istnieje jaz klapowy, 

a poniżej śluza do śluzowania małych jednostek. Ochronę wyspy stanowi wał 

W10, okalający wyspę od zachodu i północy. Inwentaryzacja przeprowadzona 

w 2011 r. wykazała istnienie nasypu wału na lewym brzegu wyspy i częściowo 

w północno - wschodniej części wyspy.  

Pomiary geodezyjne wykazały, że wały wraz z wysokimi brzegami mogą 

ochronić wyspę do stanu wody 840 cm na wodowskazie Koźle.  

Budynek w północnej, nieobwałowanej, części wyspy ulegnie zalaniu po 

przekroczeniu stanu 750 cm na wodowskazie Koźle.  

 

Odcinek nr 9 – Koźle – Rogi. Obejmuje tereny osiedla Rogi, Lasaki w km 

96+800 do 104+000 biegu Odry.  

Linia obrony przebiega od torów kolejowych i biegnie wałem W3 (odcinek wału 

Koźle – Poborszów) w kierunku północnym. W rejonie Stoczni Koźle wał W3 

łączy się z odcinkiem wału W4 (odcinek wału Koźle – Poborszów), biegnącym do 

granicy gminy. Utrzymanie tego odcinka ochrony pozwoli ochronić osiedle 

mieszkaniowe Rogi i Lasaki przed zalewem.  

Wały przeciwpowodziowe w obrębie tego odcinka chronią przed zalewem 

wodami: wał W3 – do stanu 1000 cm, wał W4 – do stanu 800 cm na 

wodowskazie w Koźlu.  

Na odcinku wału W4 znajdują się trzy przejazdy przez wał zamykane szandorami, 

które w przypadku prognozy wezbrania na Odrze należy zamknąć. 

 

9.4.2 Odcinki obrony na prawym brzegu Odry 

 

Odcinek nr 19 – Kędzierzyn –Pogorzelec. Obejmuje odcinek rzeki w km 90+360 

do km 91+500. Ochronie podlegają tereny dzielnicy Pogorzelec, w tym teren 

oczyszczalni ścieków, zrekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych 

i ogródki działkowe.  

Linia obrony przebiega wałem przeciwpowodziowym W11 (wał Kędzierzyn – 

oczyszczalnia ścieków) od wysokiego brzegu doliny Odry w rejonie ogródków 

działkowych do okolic ronda na skrzyżowaniu obwodnicy Kędzierzyna-Koźla 

i ulicy Wyspiańskiego.  

Wał W11 chroni ww. tereny przed wodami do stanu 690 cm na wodowskazie 

Koźle.  

 

Odcinek nr 20 – Kłodnica. Odcinek obejmuje tereny położone pomiędzy 

ujściowym odcinkiem Kłodnicy, Kanałem Kłodnickim i Odrą. Są to tereny 

dzielnicy Kłodnica i Koźle Port na południe od linii kolejowej.  
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Linia obrony odcinka opiera się na wale W7 (wał Koźle – ścieżka rowerowa), 

przebiegającym od mostu drogowego na Kłodnicy w ciągu ulicy Wyspiańskiego 

do mostu drogowego na Odrze w ciągu ulicy Dunikowskiego.  

Wał W7 chroni tereny zawala do stanu 850 na wodowskazie Koźle.  

Jest to odcinek, na którym istnieje zagrożenie zalewem wywołanym cofką Odry 

na Kłodnicy. Woda z Odry może przedostać się poza wał pod mostem na 

ul. Wyspiańskiego. W przypadku dużego wezbrania zagrożone są tereny dzielnicy 

Kłodnica i Pogorzelec. Istotnym miejscem obrony jest odcinek ul. Wyspiańskiego 

w pobliżu wału W7 (w poprzednim operacie z 2003 r. oznaczony jako wał W7a), 

który poprzez wzmocnienie i podwyższenie workami z piaskiem może 

powstrzymać część wód wpływających z Kłodnicy bądź wód cofkowych Odry 

wpływających od strony Kłodnicy na teren osiedli Kłodnica i Koźle Port.  

 

Odcinek 20a – teren dawnej jednostki wojskowej w rejonie ujścia Kłodnicy 

do Odry, obecnie magazyny. Niewielka możliwość ochrony, istniejące 

umocnienia przeciwpowodziowe nie zapewnią należytej ochrony przed zalaniem. 

Należy przeprowadzić ewakuację ludzi i mienia przy stanie 550 cm na 

wodowskazie Koźle, w przypadku prognozy dalszego wzrostu poziomu wody. 

 

Odcinek nr 21 – Koźle Port - Kłodnica. Chroni te same tereny, co odcinek 20 - 

tereny położone pomiędzy ujściowym odcinkiem Kłodnicy, Kanałem Kłodnickim 

i Odrą, ale linia obrony opiera się na odcinku wału W6 (wał Koźle – Port) – 

wzdłuż prawego brzegu Odry od mostu w ciągu ul. Dunikowskiego do torów 

kolejowych. Chronione są osiedla Koźle-Port, Kłodnica i tereny przemysłowe po 

zachodniej stronie ul. Portowej.  

Wał W6 chroni przed wodami do stanu 920 cm na wodowskazie Koźle. 

 

Odcinek 21a – Koźle Port. Obejmuje ochronę terenów Osiedla Kłodnica. Chroni 

przed przelaniem się wody cofkowej od Odry przez obiekty portu Koźle i przez 

ujściowy odcinek Kanału Gliwickiego.  

Woda może rozlać się na sąsiadujące tereny po przekroczeniu stanu 680 cm na 

wodowskazie Koźle. Ochrona tego odcinka polega na podwyższeniu części 

brzegów Portu Koźle brzegów Kanału Gliwickiego przy pomocy worków 

z piaskiem. 

  

Odcinek 22 – poniżej ujścia Kanału Gliwickiego.  

Linia obrony przebiega wałem W12 (wał Januszkowice) od kanału Gliwickiego 

do granicy gminy, chroniącym przed zalewem wodą do stanu 780 cm 

na wodowskazie Koźle.  

W przypadku przelania się wody przez ten wał, na terenie gminy Kędzierzyn - 

Koźle nie przewiduje się większych strat powodziowych. Zapewnienie ochrony 

na tym odcinku może mieć jednak znaczenie dla terenów położonych poniżej, 

w tym najbliższej miejscowości Januszkowice.  

 

Odcinek K1 – Kędzierzyn od km 2+200 do 6+500 rzeki Kłodnicy. Odcinek 

obejmuje tereny na lewym brzegu rz. Kłodnicy, między mostem drogowym 

w ciągu ul. Wyspiańskiego, a położonym w górę rzeki syfonem rz. Kłodnicy pod 

Kanałem Gliwickim.  
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Linię wyznacza się w celu obrony terenów zabudowanych przed zalewem wodą 

z rz. Kłodnicy i przed wezbraniem wywołanym cofką od Odry. W przypadku 

wystąpienia cofki od Odry na Kłodnicy, może ona sięgać do miejsca rozdziału 

wód na Kłodnicę i Kanał Kłodnicki. 

Ze względu na to, że wały na rozpatrywanym odcinku są w złym stanie, 

są za niskie i nie stanowią ciągłej bariery dla wezbranej wody ochrona odcinka 

na linii obwałowań jest praktycznie niemożliwa. W związku z tym proponuje się 

wyznaczyć linię obrony na północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla (ul. Armii 

Krajowej), biegnącą równolegle do rzeki Kłodnicy. 

 

Odcinek KK1 – Kanał Kłodnicki - Koźle Port-Kłodnica. Obejmuje teren 

zagrożony przelaniem się wody z Kanału Kłodnickiego na lewym brzegu Kanału 

Kłodnickiego w km 0+100 do 2+050 (odcinek od ujścia kanału do ul. 

Krasickiego). Odcinek chroni tereny Osiedla Kłodnica i Koźle Port. Chroniony 

teren jest zagrożony wylaniem się wody cofkowej od Odry lub wysokich 

przepływów płynących Kanałem Kłodnickim.  

Linia obrony przebiega lewobrzeżnym wałem wzdłuż Kanału Kłodnickiego.  

Wał ten chroni sąsiadujące tereny do stanu 770 cm na wod. Koźle.  

 

Odcinek KK2 – Kanał Kłodnicki - Osiedle Kłodnica. Obejmuje teren zagrożony 

przelaniem się wody z Kanału Kłodnickiego na prawym brzegu Kanału 

Kłodnickiego w km 0+100 do 1+520 (odcinek od ujścia kanału do ul. 

Kłodnickiej). Odcinek chroni tereny osiedla Kłodnica na północ od Kanału 

Kłodnickiego. Chroniony teren jest zagrożony wylaniem się wody cofkowej od 

Odry lub wysokich przepływów płynących Kanałem Kłodnickim.  

Linia obrony przebiega prawobrzeżnym wałem Kanału Kłodnickiego.  

Wał chroni sąsiednie tereny do stanu 770 cm na wodowskazie Koźle. 

W przypadku wystąpienia wysokich stanów wód wymaga ochrony przejazd pod 

wiaduktem kolejowym w ciągu ulicy Kłodnickiej, co pozwoli zabezpieczyć przed 

wlewaniem się wód zarówno od strony południowej wiaduktu jak i od strony 

Kanału Gliwickiego na tereny osiedla Kłodnica. 

 

9.5 Priorytety działań obronnych 

 

Instrukcja obejmuje zestawienie działań, na poszczególnych odcinkach obrony, 

które należy podjąć aby możliwie w najwyższym stopniu ochronić poszczególne 

tereny Gminy Kędzierzyn-Koźle. W celu uniknięcia strat powodziowych powinno 

się je traktować jako odcinki o równorzędnym priorytecie obrony. 

Z racji tego jednak, że ochrona jednocześnie wszystkich odcinków może 

wymagać zbyt wielu ludzi i środków zaleca się wprowadzenie priorytetów w 

prowadzeniu akcji ochrony przeciwpowodziowej. 

1. W pierwszej kolejności zaleca się prowadzenie działań, chroniących centrum 

miasta oraz obszary o największym stopniu zaludnienia i zagospodarowania, 

gdzie straty powodziowe mogą być najwyższe, czyli działania na odcinkach 

obrony: 

 Brzeg lewy - odcinki 8, 8b i 9, 

 Brzeg prawy - odcinki 20, 21. 
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2. W dalszej kolejności działania prowadzić na odcinkach: 

 Brzeg prawy – odcinki KK1, KK2, 19, 21a. 

 

3. Najmniej istotnymi są odcinki: 

 Brzeg lewy – odcinek 8c, 

 Brzeg prawy – odcinek 22 

 

4. W przypadku odcinka 8a – działania na wyspie można ograniczyć do ewakuacji 

osób, zwierząt i mienia. 

 

Zaleca się podzielenie Instrukcji działań na poszczególne odcinki obrony i 

rozdysponowanie poszczególnych części pomiędzy osoby odpowiedzialne za 

obronę poszczególnych odcinków. Głównodowodzący akcją przeciwpowodziową 

na terenie gminy powinien wydawać dyspozycje do rozpoczęcia obrony na 

poszczególnych odcinkach. 

 

10 Ocena stanu zabezpieczenia przed powodzią 

gminy Kędzierzyn-Koźle wraz z zaleceniami 

mającymi na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

10.1 Ocena stanu zabezpieczenia przed powodzią 

gminy Kędzierzyn - Koźle 

Teren gminy na lewym brzegu Odry 

Lewobrzeżne obwałowanie Odry jest w dobrym stanie technicznym i w sposób 
ciągły przebiega przez teren gminy. Wały są wysokie, spełniają wymagania 
dotyczące bezpiecznego wzniesienia korony określone dla wałów II klasy (poza 
końcowym odc. wału Koźle – Poborszów o długości 1,65 km). Jak wykazało 
przeprowadzone modelowanie woda 1%, na podstawie której, wyznacza się 
obszary o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi i woda 0,2% - 
obszary o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi, nie przelewają się 
przez koronę lewobrzeżnych wałów, poza końcowym odcinkiem wału Koźle – 
Poborszów, przez który przelewają się wody większe od wody 1%.  

Pomimo wystarczającego obwałowania, teren gminy na lewym brzegu Odry 
zalewany jest wodami powodziowymi. Wody te przedostają się na teren zawala 
poprzez nieobwałowany odcinek rzeki znacznie powyżej terenu gminy 
Kędzierzyn – Koźle (powyżej miejscowości Roszowicki Las). Jak pokazała 
powódź w roku 2010 nasyp nowo wybudowanej obwodnicy południowej miasta 
na odcinku od Reńskiej Wsi do ul. Głubczyckiej jest za niski by stanowić blokadę 
dla wielkich wód powodziowych, ponadto nasyp na tym odcinku nie jest 
umocniony i może ulec zniszczeniu. Z przeprowadzonego modelowania 
hydraulicznego wynika, że woda o prawdopodobieństwie wystąpienia 1% zaleje 
niemal cały lewobrzeżny teren gminy w podobny sposób jak powódź z roku 2010, 
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gdzie przepływ kulminacyjny był o około 100 m
3
/s  większy niż Qmax,1%. Woda 

10%, określająca obszary o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi, 
powinna zatrzymać się na nasypie odcinka obwodnicy, wzdłuż którego rozciąga 
się wał Koźle – Szpital – Głubczycka, zalewając jedynie część obszarów gminy 
położonych na południowej stronie obwodnicy. 

W czasie wezbrania na Odrze zagrożenie powodziowe stanowią mniejsze rzeki: 
Dzielniczka, Cisek, Golka, Lineta, Większycka Woda. W czasie przejścia wód 
powodziowych Odry zamknięte odpływy tych cieków do Odry wymagają użycia 
pomp o dużej wydajności by móc wypompować napływającą wodę.  

Poza Odrą, niebezpieczeństwo powodziowe na lewym brzegu stwarza rzeka 
Lineta, która stanowi główny odbiornik wód deszczowych z Koźla. Koryto Linety 
posiada niewielką przepustowość, a płaska dolina na odcinku rzeki wzdłuż 
granicy gminy i duża powierzchnia zlewni, powodują, że wody powodziowe 
Linety mogą zalać znaczny obszar, w tym tereny zabudowane, nawet 
w przypadku braku cofki od Odry i przy otwartym przepuście.  

Lineta posiada jeden duży dopływ – Olszę. W czasie wezbrania wody Olszy 
kierowane są za pomocą jazu zlokalizowanego na Linecie w km 7+240 
(Długomiłowice) kanałem ulgi do Golki, co pozwala odciążyć zabudowaną część 
Koźla od nadmiaru wody w Linecie. Jaz jest w dobrym stanie technicznym, 
a kanał ulgi jest drożny. 

Na terenie gminy Kędzierzyn – Koźle istniejący kanał ulgi, który ma 
odprowadzać wody z Linety do Większyckiej Wody, jest płytki i jedynie przy 
bardzo wysokich stanach wody część wód grawitacyjnie wpływa do kanału.  

Teren gminy na prawym brzegu Odry 

Prawobrzeżna część gminy chroniona jest przed zalaniem wodami Odry wałami 
przeciwpowodziowymi, które w większości wymagają modernizacji i/lub 
podwyższenia. Na prawym brzegu jedynie wał Koźle- Port jest w dobrym stanie 
technicznym i posiada wystarczająca wysokość.  

Jak wynika z przeprowadzonego modelowania hydraulicznego, woda 0,2% i 1% 
przelewa się przez koronę wału Kędzierzyn (oczyszczalnia ścieków) oraz przez 
wał Januszkowice, podobnie jak woda podczas powodzi 2010. Dodatkowo woda 
0,2% przelewa się przez część wału Koźle (ścieżka rowerowa). 

Woda 1% nie przelewa się przez wał Koźle i Koźle – Port. Jednak wał na koronie, 
którego poprowadzona jest ścieżka rowerowa, jest w złym stanie technicznym i 
może ulec zniszczeniu w wyniku naporu wody. Jak wykazała przeprowadzona 
symulacja, w przypadku zniszczenia wału Koźle woda rozleje się na znaczny 
obszar za wałem zalewając wiele zabudowań. Podobną symulację 
przeprowadzono dla wału Kędzierzyn, z której wynika, że w przypadku 
zniszczenia wału, woda 10% zaleje podobny obszar jak woda 1%, która przelewa 
się przez koronę wału.  

Prawobrzeżny odcinek nasypu nowo wybudowanej obwodnicy do ronda 
z ul. Wyspiańskiego jest umocniony i wysoki. Z obliczeń modelowych wynika, że 
nasyp obwodnicy powinien stanowić skuteczną przegrodę przed wodami 
powodziowymi o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 500 lat. 

Prawobrzeżny teren gminy Kędzierzyn - Koźle narażony jest na 
niebezpieczeństwo zalania wodami powodziowymi rzeki Kłodnicy. Wody 
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powodziowe na odcinku Kłodnicy do Kanału Gliwickiego mogą spowodować 
lokalne podtopienia terenów przybrzeżnych zagospodarowanych głównie, jako 
pola uprawne bądź ogródki działkowe. Podtopieniu może ulec niewielka ilość 
zabudowań w okolicy Sławięcic i Lenartowic.  

Większe zagrożenie stwarza Kłodnica poniżej Kanału Gliwickiego, szczególnie 
na prawym nieobwałowanym brzegu, gdzie wody powodziowe (w tym również 
wody definiujące obszary o wysokim prawdopodobieństwie powodzi) zalewają 
ogródki działkowe, stadion oraz część osiedla.  

Tereny zabudowane na lewym brzegu Kłodnicy, na odcinku od Kanału 
Gliwickiego do torów kolejowych, chronione są nasypem drogowym biegnącym 
wzdłuż rzeki, który stanowi barierę zarówno dla wody 1% jak i 0,2%. Z uwagi na 
wysoki teren za drogą, w przypadku rozmycia nasypu zalaniu ulegnie niewielki 
obszar tuż przy drodze, na terenie, którego znajdzie się kilka budynków. Poniżej 
torów kolejowych nasyp drogowy w kilku miejscach jest za niski i wody 1% i 
0,2% mogą przelać się przez drogę powodując zalanie znacznej powierzchni 
terenu również zabudowanego, szczególnie w przypadku zalewu wodą 0,2%.  

Istotne znaczenie na wielkość zalewów rzeki Kłodnicy ma cofka od Odry. Wpływ 
cofki widoczny jest do miejsca rozdziału wód na Kłodnicę i Kanał Kłodnicki. 
Napływ spiętrzonych wód Kłodnicy i cofka od Odry powodują znaczne rozlanie 
wód o prawdopodobieństwie 0,2% i 1% na prawym brzegu Kłodnicy. Woda 0,2% 
rozleje się powyżej wału Koźle (ścieżka rowerowa) przez nieobwałowany brzeg 
Kłodnicy i wpłynie na zawale poprzez ulicę Wyspiańskiego zalewając cały teren 
zawala. Woda 1% powinna zatrzymać się na nasypie ulicy Wyspiańskiego 
i zmieścić w międzywalu, zalewając jedynie obszary pól uprawnych, jednak 
w przypadku rozmycia nasypu, woda rozleje się na podobny obszar jak woda 
0,2%. W przypadku gdyby powódź wystąpiła tylko na Kłodnicy, a cofka od Odry 
by nie wystąpiła, wody powodziowe w opisywanym wyżej miejscu zalałyby 
nieznaczny obszar położonych tuż przy brzegu, nie powodując żadnych strat. Na 
lewym brzegu, w przypadku braku cofki od Odry, zalaniu może ulec podobny 
obszar jaki został zalany z uwzględnieniem cofki, z wyłączeniem zalewu wodą 
0,2% powyżej ronda z ulicą Wyspiańskiego (woda nie powinna przelać się przez 
drogę).  

Jak wykazało przeprowadzone modelowanie, obwałowanie Kanału Kłodnickiego 
jest niewystarczające w przypadku wystąpienia na Kłodnicy wody 0,2% i cofki od 
Odry. Również w przypadku wystąpienia wody 1% i cofki od Odry woda w kilku 
miejscach przelewa się przez wał i rozlewa na teren zabudowany. 

Dodatkowo na prawym brzegu Odry, niewielka liczba zabudowań może zostać 
zalana w przypadku wystąpienia powodzi na Lenartowskim Potoku i Dopływie 
z Kopaniny. 

Wyspa na Odrze 

Obwałowanie wyspy powinno chronić zabudowaną część przed wodami 
o prawdopodobieństwie wystąpienia 1%, podobnie jak to miało miejsce w czasie 
powodzi 2010 roku. Wał na brzegu wzdłuż Nowej Odry nie jest wystarczający by 
chronić wyspę przed wodami większymi od Qmax,0,5%. Ponadto, jak wykazała 
inwentaryzacja wał ten składa się z fragmentów starego wału, który może ulec 
zniszczeniu i nie spełnia wymagań dla wałów klasy III. Wał wzdłuż Starej Odry 
spełnia wymagania dla wałów klasy II, woda 0,2% nie przelewa się przez koronę 
wału. 
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Budowle hydrotechniczne (poza wałami) i inne obiekty   

Najistotniejsze z punktu widzenia obrony przeciwpowodziowej urządzenia, 
mające bezpośredni wpływ na przedostanie się wody do centrum miasta są 
w zadowalającym stanie technicznym.  

Budowle będące w zarządzie WZMiUW Oddział Krapkowice podlegają 
corocznym przeglądom, naprawom oraz konserwacjom. 

Szandory służące do zamykania przepustów wałowych są w dobrym stanie 
technicznym. 

Jazy na Starej i Nowej Odrze są wyremontowane, umożliwiają sprawne 
przepuszczenie wód powodziowych. 

Na moście drogowym na Starej Odrze wody większe od Qmax,0,5% mogą 
podpiętrzać się na konstrukcji mostu. W czasie powodzi most ten powinien być 
szczególnie monitorowany. 

Pozostałe mosty na Odrze w obrębie gminy umożliwiają swobodny przepływ wód 
powodziowych, nie powodując ich istotnego podpiętrzenia.  

Urządzenia na sieciach kanalizacji burzowej  

Większość wylotów zlokalizowanych na ternie gminy Kędzierzyn-Koźle 
w ostatnich latach została zmodernizowana w ramach projektów realizowanych 
przez MWiK, a ich stan zabezpieczenia przez wysokimi stanami wód jest 
wystarczający. Konstrukcje wylotów podlegały gruntownej przebudowie, 
umocnieniu, oczyszczeniu i odmuleniu. Każdy ze zmodernizowanych lub nowo 
wybudowanych wylotów został wyposażony w automatyczne klapy 
przeciwcofkowe zabezpieczające kolektory burzowe przed wysokimi stanami 
w odbiornikach. Wyloty kanalizacji burzowej wybudowane w ramach realizacji 
południowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla również są wyposażone w klapy 
zwrotne. 

Zidentyfikowano 21 wylotów, których zabezpieczenia przed wysokimi stanami 
wód są niewystarczające. Wyloty te nie były modernizowane, nie są 
zabezpieczone klapami zwrotnymi lub zasuwami odcinającymi lub posiadają stare 
klapy do wymiany. Większość z tych wylotów jest zamulona i nieumocniona. 
W związku z powyższym tereny zlewni tych wylotów są uznane za zagrożone 
ewentualnym „wybiciem” w studniach kanalizacyjnych na skutek cofającej się 
wody z odbiorników.  

10.2 Zalecenia mające na celu zwiększenie 

bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 

Zalecenia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na 
terenie gminy Kędzierzyn – Koźle (zalecenia sporządzono na podstawie 
przeprowadzonych analiz i materiałów udostępnionych przez WZMiUW 
o/Krapkowice). 

 Należy rozważyć kompleksowe zabezpieczenie Koźla od zalewu wodami 
Linety i Odry (w przypadku przelania się wody przez nasyp obwodnicy 
południowej). Zabezpieczenie polegałoby na wykonaniu prawobrzeżnego 
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obwałowaniu Linety na wysokości Starego Miasta. W dalszej części wał 
przebiegałby terenem ogródków działkowych do ulicy Bolesława 
Chrobrego. W korycie Linety w miejscu przecięcia z nowym wałem 
należy wykonać przepust wałowy z zamknięciem (zasuwą). Jednocześnie 
należy umożliwić bezpieczne przejście wód powodziowych przez ciąg 
ulicy Chrobrego oraz przez linię kolejową przebiegającą na północ od 
ulicy Chrobrego poprzez modernizację i/lub wykonanie dodatkowych 
przepustów. Jako dodatkowe działanie umożliwiające rozlanie się wód 
powodziowych na niezabudowane tereny na zachód od Koźla należy 
rozważyć likwidację nasypu nieczynnej linii kolejowej. Takie 
kompleksowe rozwiązanie umożliwiłoby przeprowadzenie wód 
powodziowych po zachodnich obrzeżach gminy Kędzierzyn-Koźle 
terenami głównie rolniczymi i zabezpieczyłoby obszary zabudowane na 
terenie Koźla. Schematyczne przedstawioną koncepcję prezentuje rys 23.  

Rysunek 22. Koncepcja zabezpieczenia Koźla przed wodami Linety i Odry. 
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 Budowa lewobrzeżnych wałów przeciwpowodziowych powyżej 
miejscowości Roszowicki Las do granicy z województwem śląskim, co 
wyeliminuje zalanie Koźla wodami napływającymi zawalem z góry rzeki, 

 Podwyższenie i umocnienie wałów: Kędzierzyn (oczyszczalnia ścieków), 
Koźle (ścieżka rowerowa), wałów na Kłodnicy, końcowego odcinka wału 
Koźle – Poborszów (dł. 1,65 km). Wały te są w złym stanie technicznym 
i są za niskie. Szczególnie zagrożenie ze względu na zagrożenie 
poważnym skażeniem wód niesie ze sobą wlanie się wody na teren 
oczyszczalni ścieków. 

 Podwyższenie wałów na Kanale Kłodnickim, gdyż napływ wód 
z Kłodnicy i cofka od Odry może skutkować przelaniem się wód przez 
koronę obwałowań,  

 Budowa dodatkowych obwałowań na Kłodnicy i Kanale Kłodnickim, na 
odcinkach gdzie obecnie zalewane są tereny zabudowane, 

 Remont umocnień ujścia Kanału Kłodnickiego wraz z budową zastawki co 
może zabezpieczyć przed wpływem wód Odry w koryto Kanału 
Kłodnickiego i poprawi ochronę okolicznych osiedli. 

 Na przepustach wałowych rzek: Dzielniczka, Cisek, Golka (Koźlanka), 
Lineta (Sukowicki), Większycka Woda należy używać w czasie akcji 
przeciwpowodziowej pomp o dużej wydajności i umożliwić dojazd do 
tych miejsc, 

 Wydłużenie wału Koźle (ścieżka rowerowa) wzdłuż rzeki Kłodnica od 
ulicy Wyspiańskiego do torów kolejowych na długości około 1900 m. Ma 
to na celu zablokowanie wód powodziowych Kłodnicy spiętrzonych cofką 
od Odry, przed wtargnięciem na teren za wałem Koźle, co pozwoli 
ochronić osiedle Kłodnica. Alternatywnym rozwiązaniem może być 
wykonanie obwałowania wzdłuż ul. Wyspiańskiego na odcinku około 400 
m od wału Koźle, jest to jednak rozwiązanie nie w pełni skuteczne, 

 Podniesienie zabezpieczeń Portu i ujściowego odcinka Kanału 
Gliwickiego, 

 Utwardzenie powierzchni przy przepuście wałowym rzeki Większycka 
Woda wraz z wykonaniem dojazdu na zawalu celem urządzenia 
bezpiecznego stanowiska dla przepompowania wód cieków: Sukowicki, 
kanał ulgi Większyckiej Wody i Większyckiej Wody, gdyż napływające 
wody od strony Koźla, przerzucane kanałem, mogą podtopić osiedle Rogi, 

 Regulacja i pogłębienie koryta Odry poniżej Koźla – zawężony i 
zaniedbany odcinek rzeki, który powoduje piętrzenie wód, co ma wpływ 
na cofanie się wód przez końcowy niski odcinek wału Koźle – Poborszów, 

 Remont koryta, udrożnienie i pogłębienie Kłodnicy,  

 Rozważyć przebudowę przejazdu wałowego na ul. Raciborskiej na stały 
przejazd wałowy. Ma to na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców 
i ewentualnej ewakuacji. W tym miejscu przepływa rzeka Golka, teren jest 
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nisko położony i zawsze może wystąpić zagrożenie podtopienia tego 
terenu z utrudnieniem komunikacji, 

 Rozważyć przedłużenie wału Koźle-Szpital-Głubczycka wzdłuż odcinka 
nowo wybudowanej obwodnicy rozciągającego się na zachód od ul. 
Głubczyckiej do Reńskiej Wsi. Ten fragment obwodnicy jest za niski 
i nieumocniony, może to skutkować przelaniem się wód powodziowych 
i wdarciem na teren miasta, co miało miejsce w czasie powodzi w roku 
2010, 

 Rozważyć udrożnienie i przebudowę koryt małych cieków: 
Lenartowskiego Potoku, Dopływu z Kopaniny na odcinkach gdzie wody 
powodziowe tych cieków zalewają zabudowania, 

 W celu zapobieżenia przedostawaniu się wody na obszar zawala na 
wysokości fabryki „Kofama” oraz na wysokości dawnej papierni należy 
zabezpieczyć (poprzez likwidację lub trwałe szczelne zamknięcie) zasuwy 
o numerach 26 (164), 27 (164ab). Jak ustalono nie są one połączone z 
siecią kanalizacji deszczowej administrowaną przez MWiK jak również 
nie są wykorzystywane przez zakład „Kofama”, Zasuwę nr 25 (163) 
można zlikwidować lub trwale zamknąć po ostatecznym rozpoznaniu, że 
nie pełni ona funkcji odwadniania części terenu zakładu „Kofama”. 

 Zaleca się likwidację klapy zwrotnej oraz modernizację zasuwy 
znajdującej się na terenie zakładu „Kofama” w celu zabezpieczenia terenu 
zakładu. 

 

Zalecenia mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na 
terenie gminy Kędzierzyn – Koźle dotyczące kanalizacji burzowej 

 W ramach działań modernizacyjnych mających na celu poprawienie 
bezpieczeństwa powodziowego w rejonie wybranych wylotów kanalizacji 
burzowej, wskazanych w Załączniku A, zaleca się przede wszystkim: 

o Odmulenie i oczyszczenie wylotów, 

o Umocnienie lub przebudowę konstrukcji wylotów, 

o Wzmocnienie dna wylotów oraz skarp, 

o Zamontowanie klap zwrotnych z tworzyw sztucznych na wylotach, 

o Montaż szczelnych zamknięć (pokryw) na studniach kanalizacyjnych 
zlokalizowanych w najniższych punktach sieci kanalizacji deszczowej. 

 Zaleca się dbałość o stan wpustów ulicznych i rowów przydrożnych oraz 
ich oczyszczanie tak, aby w czasie wystąpienia nawalnych opadów 
urządzenia te były przygotowane do przyjęcia wód deszczowych 
i odprowadzenia ich do kolektorów burzowych. 

 Ze względu na charakter sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy 
Kędzierzyn-Koźle oraz jej zależność od stanów wód w ciekach sugeruje 
się, aby w przyszłości przewidziano realizacje projektów związanych z 
hydraulicznym modelowaniem sieci kanalizacji deszczowej. Symulacje 
hydrauliczne pozwolą na szczegółową analizę wpływu wysokich stanów 
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wód oraz intensywnych opadów na przepustowość kolektorów burzowych 
oraz zaproponowanie działań zapobiegawczych skutkom podtopień 
terenów poszczególnych zlewni. 

 Należy zwrócić uwagę na stan i wcześniejsze zabezpieczenie w przypadku 
zagrożenia powodzią elementów kanalizacji sanitarnej, szczególnie w 
okolicy przejść sieci pod wałami przeciwpowodziowymi.   

 

 


