
Informacja o skutkach nawałnicy, która przeszła 

nad województwem kujawsko-pomorskim 

w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.
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WOJEWÓDZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

MAPA GMIN WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO POSZKODOWANYCH

W WYNIKU NAWAŁNICY 11-12.08.2017 r.

gminy najbardziej poszkodowane:

1) Gąsawa,

2) Gostycyn,

3) Kęsowo,

4) Koronowo,

5) Nakło nad Notecią,

6) Rogowo,

7) Sępólno Krajeńskie,

8) Sośno,

9) Szubin

10) Tuchola.





Zestawienie strat.

Straty w obiektach budowlanych – w wyniku 

nawałnicy zostało ok. 6.075 budynków, w tym 

4.117 mieszkalnych i 1.958 gospodarskich oraz 

inwentarskich. Szacunkowo straty wynoszą 

razem ok. 648.300.000 zł. 









Zestawienie strat.

Straty w hodowlach i uprawach 

polowych – zabitych zwierząt 

hodowlanych wskutek nawałnicy – 461 

szt., zniszczonych zostało ok. 31.000 ha 

upraw rolnych. Szacuje się straty 

wynoszące razem ok. 155.000.000 zł.





Zestawienie strat.

Straty w lasach na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego – zniszczenia                      

i  uszkodzenia drzewostanów na obszarze ok. 

9.000 ha (2.230.000 m3). Łączne straty 

szacowane są na kwotę ok. 423.170.000 zł







Zestawienie strat.

 Straty w infrastrukturze (wojewódzkiej, powiatowej 

i gminnej) – uszkodzonych ok. 273 obiektów 

komunalnych, zniszczonych 10 dróg powiatowych i 

gminnych oraz przedszkole w Gostycynie. Straty 

wystąpiły również w infrastrukturze melioracyjnej. 

Szacunkowo straty wynoszą minimum 40.000.000 zł.  









Zestawienie strat.

Straty w infrastrukturze energetycznej –

uszkodzonych 19 linii wysokiego napięcia 110kV, w 
tym powalonych lub uszkodzonych 83 słupy kratowe 
110kV, 700 słupów 15kV, 1100 słupów niskiego 
napięcia, 12 stacji 110/15kV oraz awaria 5027 
trafostacji   - ok. 856 km linii energetycznych w 1141 
miejscowościach. Przybliżony koszt remontu/obudowy 
linii energetycznych w województwie kujawsko-
pomorskim wyniesie 171.200.000 zł.









Zestawienie strat.

Straty w obiektach placówek szkolnych –

uszkodzonych 59 szkół i obiektów oświatowych, 

w tym 4 wyłączono z użytkowania do czasu 

zakończenia odbudowy                                                

ok. 3.500.000 zł.





Zestawienie strat.

Straty w parkach i cmentarzach wpisanych do 

rejestru zabytków – uszkodzone 43 obiekty na 

kwotę 8 928 000 zł oraz 45 zabytków 

architektury na kwotę 565.000 zł.  Szacunkowo 

straty wynoszą razem ok. 9.493.000 zł. 









Zestawienie strat.

 Inne straty: podwyższone koszty akcji 

ratowniczych PSP i OSP, amortyzacja sprzętu, 

straty w funkcjonowaniu firm i inne koszty 

społeczne (straty w działalności mieszkańców, 

straty w turystyce). Szacunkowo przyjąć należy, 

iż wynoszą one co najmniej 100.000.000 zł.





Łączne straty w województwie 

kujawsko-pomorskim należy 

oszacować co najmniej na 

kwotę: 1.550.663.000 zł.



Zestawienie szacowanych strat w województwie kujawsko-pomorskim 
po przejściu nawałnicy w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Lp. Rodzaj strat Szacunkowa wartość

1. Zniszczenia i uszkodzenia obiektów budowlanych 648.300.000 zł

2. Straty w hodowlach i uprawach polowych 155.000.000 zł

3. Straty w lasach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego 423.170.000 zł

4. Straty w infrastrukturze (wojewódzkiej, powiatowej i gminnej) min. 40.000.000 zł

5. Straty w infrastrukturze energetycznej 171.200.000 zł

6. Straty w obiektach placówek szkolnych 3.500.000 zł

7. Straty w parkach i cmentarzach wpisanych do rejestru zabytków 9.493.000 zł

8.

Inne straty: podwyższone koszty akcji ratowniczych PSP i OSP, amortyzacja sprzętu, straty w

funkcjonowaniu firm i inne koszty społeczne (straty w działalności mieszkańców, straty w

turystyce).

100.000.000 zł

Razem: min. 1.550.663.000 zł



DZIAŁANIA PODJĘTE PRZEZ SAMORZĄD 

WOJEWÓSDZTWA

 Zakup plandek ( ok 500 sztuk)

 Zakup pilarek dla OSP

 Sfinansowanie „paczek” dla poszkodowanych – ( dwie tury 

dostaw)

 Zorganizowanie bezpośredniej pomocy w pracach porządkowych

 Wsparcie odbudowy obiektów mieszkalnych

 Akcja zbiórki środków finansowych

 Zakup Domków Holenderskich dla rodzin odbudowujących 

swoje domy

 Zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci z poszkodowanych 

rodzin









KUJAWSKO-POMORSKIE STOWARZYSZENIE 

SAMORZĄDOWE

„SALUTARIS”



Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie Samorządowe  

„Salutaris” 

powstało z inicjatywy samorządu województwa który 

zainicjował prace nad jego utworzeniem. 



Celem Stowarzyszenia jest  finansowe wsparcie dla miast i gmin naszego 

regionu w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych, katastrof  i awarii. 

Jest to zatem inicjatywa samorządów lokalnych i samorządu województwa 

stanowiąca wyraz solidaryzmu i wzajemnego wsparcia w obliczu narastających 

zagrożeń ze strony gwałtownych zjawisk pogodowych oraz potencjalnych 

nadzwyczajnych zagrożeń



Idea partnerstwa oraz realizacja idei 

solidaryzmu samorządowego w śród celów 

Stowarzyszenia

Głównymi celami działania spójnego systemu różnych 
partnerów w zakresie szeroko pojmowanego 
bezpieczeństwa jest :

 Zapewnienie szybkiego niesienia pomocy osobom 
poszkodowanym w wyniku katastrofy lub  klęski żywiołowej,

 Wspieranie jednostek samorządowych w realizacji zadań na 
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa społeczności lokalnej

 Dbałość o to aby pomoc w pierwszej kolejności trafiła do osób i 
instytucji najbardziej tej pomocy  potrzebujących.



Bezpieczeństwo jako ważny 

cel publiczny



Trzeba pamiętać, że przyczyną kryzysu, katastrofy lub 

innego zagrożenia  jest zawsze najsłabiej chroniony 
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,,Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, 

lecz bez bezpieczeństwa wszystko jest 

niczym”                           Klaus Nauman


