
ZARZĄDZENIE Nr 12/2021 

WÓJTA GMINY SADKOWICE 

z dnia 23 lutego 2021 roku 

w sprawie powołania komisji do szacowania szkód i strat, które mogą powstać w infrastrukturze 

gminnej w wyniku wystąpienia  klęsk żywiołowych na terenie Gminy Sadkowice. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U z 2020 roku poz. 713 z późn. zm.), zarządza się, co następuje: 

§ 1. W celu ustalania i oszacowania szkód na terenie Gminy Sadkowice w mieniu komunalnym i 

prywatnym powstałych wskutek wystąpienia  klęsk żywiołowych powołuję stałą komisję w 

następującym składzie: 

1) Remigiusz Skiba - Inspektor ds. inwestycji i budownictwa – przewodniczący komisji, 

2) Mirosława Pietrzak – Inspektor ds. obrony cywilnej i zarzadzania – członek komisji, 

3) Damian Staniszewski – Kierownik referatu gospodarki komunalnej wodociągów i kanalizacji- 

członek komisji, 

4) Wandę Więckowską - Kierownik referatu oświaty, kultury i sportu- członek komisji, 

5) Agatę Magiera - Inspektor ds. inwestycji i gospodarki nieruchomościami- członek komisji, 

6) Małgorzata Czech – Pracownik socjalny GOPS -członek komisji, 

7) Justyna Rybicka - Pracownik socjalny GOPS - członek komisji. 

§ 2.1. Celem Komisji jest dokonanie wizji lokalnej w terenie, oszacowanie strat powstałych w 

infrastrukturze komunalnej oraz w prywatnym mieniu mieszkalnym. 

2. Zadania komisji: 

1) Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 

2) Zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych klęską żywiołową, 

3) Ustalenie powstałych strat i określenie ich zakresu, 

4) Oszacowanie strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i prywatnym mieniu mieszkalnym, 

5) Sporządzenie protokołu strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i prywatnym mieniu 

mieszkalnym – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

3. Komisja wykonuje zadania w oparciu o: 

1) Zasady ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski 

żywiołowej – określone w załącznik nr 2 do Zarządzenia; 

2) wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 czerwca 2016 roku dotyczące 

zasad udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie 

skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w 

ustawie o pomocy społecznej dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w 

wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej; 



3)  zmiany wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 i 29 sierpnia 2017 

roku oraz 25 maja 2018 roku dotyczące zasad udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa 

na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków 

celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie 

gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. 

4. W pracach Komisji nie może uczestniczyć mniej niż 3 osoby. W celu sprawnego prowadzenia prac 

komisja może pracować w dwóch trzyosobowych zespołach jednocześnie. 

§ 3. Zobowiązuję dyrektorów i kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych do udzielania 

wszelkiej pomocy w pracach komisji w zakresie swoich kompetencji. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                                    

 

 

                                                                                                  Wójt 

 

                                                                                      (-) Karolina Kowalska 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                     



 

                                                                      Załącznik nr 1 

                                                                                            do Zarządzenia Nr 12/2021 

                                                                                          Wójta Gminy Sadkowice 

                                                                                                                    z dnia 23 lutego 2021 

 

                                                                                              Miejscowość, dnia…………………………… 

PROTOKÓŁ SZACOWANIA STRAT 

 

Komisji ds. szacowania szkód ………………………………………… (rodzaj klęski, zdarzenia) w infrastruk-

turze komunalnej/ w prywatnym mieniu mieszkalnym spowodowanych* spowodowanych przez ……………. 

………………………………………………………, która wystąpiła w dniach ………………………………. 

Komisja powołana Zarządzeniem Nr …./2021 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 lutego 2021 roku w 

składzie: 

1. ………………………………………………………….. 

2. ………………………………………………………….. 

3. ………………………………………………………….. 

4…………………………………………………………..  

przy obecności poszkodowanego/przedstawiciela poszkodowanego*: 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Komisja w składzie jw. przeprowadziła wizję lokalną w terenie dotkniętym skutkami 

………………………………………………………… i stwierdziła następujące uszkodzenia: 

Lp. Lokalizacja nieruchomości Nazwa Opis zdarzenia Szacunkowa war-

tość szkód 

     

     

RAZEM  

 

Podpisy członków komisji: 

1. ……………………………………………, 

2. ……………………………………………, 

3. ……………………………………………., 

4. …………………………………………… 

*zakreślić właściwe 

                                                                    



                                                                 Załącznik nr 2 

                                                                                      do Zarządzenia Nr 12/2021 

                                                                                    Wójta Gminy Sadkowice 

                                                                                                                z dnia 23 lutego 2021r. 

                                                                            

ZASADY USTALANIA SZKÓD I SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH ZDARZENIAMI 

NOSZACYMI ZNAMIONAKLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

1. W przypadku wystąpienia na terenie Gminy Sadkowice zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej 

należy niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy oraz Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

2. Wójt Gminy Sadkowice uruchamia stałą komisję ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek 

klęski żywiołowej. Komisja ta sporządza protokół zawierający następujące informacje: 

1) datę i miejsce oraz numer sporządzonego protokołu; 

2) skład komisji; 

3) datę i miejsce wystąpienia oraz rodzaj klęski żywiołowej (powódź, huragan, gradobicie, itp.); 

4) wyliczenie szkód powstałych w mieniu komunalnym oraz w prywatnym mieniu mieszkalnym (np. drogi, 

   mosty, przepusty, urządzenia i sieć kanalizacyjna/wodociągowa, obiekty użyteczności publicznej np. szkoły, 

  obiekty sportowe, place zabaw, domy i mieszkania prywatne itp.) wraz z określeniem: 

 a) urzędowej nazwy miejscowości, na terenie której położone jest zniszczone lub uszkodzone mienie 

   komunalne; 

b) charakterystyki obiektu (np. droga gminna, powiatowa o numerze x relacji x-y, droga wewnętrzna o nazwie 

   zwyczajowo przyjętej x); 

c) imienia i nazwiska właściciela prywatnego mienia mieszkalnego; 

d) charakteru oraz wielkości szkód (np. zniszczenie nawierzchni, żwirowej/asfaltowej na długości x mb, 

zalanie budynku w m 2, do wysokości cm lub m, uszkodzenie wodociągu na długości x mb, zniszczenie 

studzienek rewizyjnych w szt., uszkodzenie konstrukcji mostu, konstrukcji nośnej, podmycie 

przyczółków itp.); 

e) wysokości strat w danym obiekcie. 

3. Wysokość strat powinna być ustalona z zastosowaniem wytycznych zawartych w Rozporządzeniu  

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 roku Nr 130 poz. 1389), 

4. Każdy obiekt zniszczony wskutek klęski żywiołowej i wykazany w protokole strat powinien zostać opisany 

odrębnie. 


