
Zarządzenie Nr 98.2021 

Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia 16 listopada 2021 roku 

 

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód, które mogą powstać  

w wyniku wystąpienia zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych  

na terenie Gminy Sieroszewice  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 31 oraz art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), w związku  

z  art. 19 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 ze zm.), zarządzam co następuje:  

§ 1. 1. W celu ustalenia i oszacowania szkód na terenie Gminy Sieroszewice w mieniu 

komunalnym i prywatnym powstałych wskutek wystąpienia zdarzeń noszących znamiona 

klęsk żywiołowych powołuję stałą komisję w następującym składzie: 

1) Robert Osowicz Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych oraz obrony 

cywilnej i zarządzania kryzysowego – przewodniczący komisji  

2) Marzena Sztukowska – Inspektor ds. gospodarki komunalnej – członek komisji 

3) Damian Szkudlarek Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Zamówień Publicznych 

i Ochrony Środowiska – członek komisji 

4) Łukasz Hałupnik – Inspektor ds. inwestycji i planowania przestrzennego – członek 

komisji 

5) Jerzy Kucharski Inspektor ds. rolnictwa i ochrony środowiska – członek komisji  

6) Patrycja Kaczmarek – Podinspektor ds. podziału nieruchomości i ochrony środowiska 

– członek komisji 

 

2. W pracach komisji mogą brać udział inne osoby, zgodnie z potrzebami i ustaleniami 

przewodniczącego komisji.  

 

3. Komisja dokonuje oceny szkód na podstawie zgłoszeń właścicieli budynków dokonanych  

w terminie 7 dni od dnia powstania zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej.  

 

§ 2. 1.  Celem komisji jest dokonanie wizji lokalnej w terenie i oszacowanie powstałych 

szkód. 

 

2. Do zadań komisji należy w szczególności:  

1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 



2) zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona 

klęski żywiołowej, 

3) ustalenie powstałych szkód oraz określenie ich zakresu, 

4) szacowanie szkód powstałych w mieniu komunalnym i prywatnym  

na terenie gminy Sieroszewice, 

5) sporządzenie protokołu szacowania szkód – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 

Zarządzenia. 

 

3. Komisja dokonuje zadania w oparciu o: 

1) zasady ustalania szkód spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski 

żywiołowej – określone w załączniku nr 2 do Zarządzenia; 

2) wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2017 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; 

3) zmiany wytycznych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  

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 Kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych do udzielania 

wszelkiej pomocy w pracach komisji w zakresie swoich kompetencji. 

  

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu komisji. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 



Uzasadnienie 

do zarządzenia Nr 98.2021  

Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia 16 listopada 2021 r.  

 

w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód, które mogą powstać  

w wyniku wystąpienia zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych  

na terenie Gminy Sieroszewice  

 

Z uwagi na zdarzenia losowe, zmienne warunki klimatyczne i coraz częstsze 

nawałnice, które przechodzą przez Gminę Sieroszewice powodując powstanie szkód  

w mieniu komunalnym i prywatnym istnieje potrzeba powołania stałej komisji w celu 

oszacowania szkód.  

W związku z powyższym zarządzenie jest konieczne i zasadne.  

 

  

Wójt Gminy 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 98/2021  
Wójta Gminy Sieroszewice  
z dnia 16 listopada 2021  
 

Miejscowość, dnia……………………………  
 

 

PROTOKÓŁ SZACOWANIA SZKÓD 
NR …………………………… 

 
Komisji do spraw szacowania szkód powstałych w wyniku ........................................                                          

………………………………………………………………………………………(rodzaj klęski, zdarzenia) w dniu 

.................................................r. 

 

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 98/2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 16 listopada 
2021 roku w składzie:  
1. …………………………………………………………..  
2. …………………………………………………………..  
3. …………………………………………………………..  
4. ………………………………………………………….. 
5. …………………………………………………………..  
6. ………………………………………………………….. 
 
przy obecności poszkodowanego:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  
Komisja w składzie jw. przeprowadziła wizję lokalną w terenie dotkniętym skutkami 

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

 

Lp. Lokalizacja 

nieruchomości 

Nazwa Opis zdarzenia Szacunkowa 

wartość szkód 

     



     

     

RAZEM:  

 

Załączono dokumentacje fotograficzną. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:  

Podpisy członków komisji:  
 
1. ……………………………………………  
 
2. …………………………………………… 
 
3. …………………………………………… 
 
4. …………………………………………… 

 

5. ………………………………………….. 

 

przy udziale: 

 

………………………………………………………………………….. 

 

Zatwierdzam: 

 

…………………………………………………………………………. 



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 98/2021  
Wójta Gminy Sieroszewice  
z dnia 16 listopada 2021r.  

 

 

ZASADY USTALANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH ZDARZENIAMI NOSZACYMI 
ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ 

 
 
1. W przypadku wystąpienia na terenie Gminy Sieroszewice zdarzeń noszących znamiona 
klęski żywiołowej należy niezwłocznie powiadomić Wójta Gminy oraz Powiatowe Centrum 
Zarządzania Kryzysowego.  
 
2. Wójt Gminy Sieroszewice uruchamia stałą komisję ds. szacowania szkód powstałych 
wskutek zdarzeń noszących znamiona 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 zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej 
(powódź, huragan, gradobicie, itp.);  
4) wyliczenie szkód powstałych w mieniu komunalnym oraz prywatnym  (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, droga wewnętrzna  
o nazwie zwyczajowo przyjętej x);  
c) imienia i nazwiska właściciela prywatnego mienia;  
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 itp.);  
e) wysokości strat w danym obiekcie.  
 
3. Protokół zatwierdza Wójt Gminy Sieroszewice.  
 
4. Wysokość szkód 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). 
 
5. Każdy obiekt zniszczony wskutek zdarzenia noszącego znamiona  klęski żywiołowej  
i wykazany w protokole strat powinien zostać opisany odrębnie. 
 


