ZARZĄDZENIE NR 89/20
BURMISTRZA DUKLI
z dnia 26 czerwca 2020 r.
w sprawie powołania komisji ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałch wskutek klęsk
żywiołowych na terenie Gminy Dukla
Na podstawie art. 11a ust. 3, art. 26 ust. 3 i art. 31a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art.19 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzeniu
kryzysowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 1398 ze zmianami) oraz zarządzenia nr 87/20 Burmistrza Dukli z dnia
22 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego, Burmistrza Dukli zarządza, co
następuje:
§ 1. W celu przeprowadzenia ustalenia i szacowania szkód na terenie Gminy Dukla w mieniu komunalnym
i prywatnym mieniu mieszkalnym i rolnictwie powstałych wskutek klęsk żywiołowych, powołuje Komisję
w składzie:
1) Piotr Świder- przewodniczący,
2) Małgorzata Bielec- sekretarz,
3) Ryszard Głód- członek,
4) Mateusz Aszklar- członek,
5) Janusz Krowicki- członek,
6) Bartosz Szczepanik- członek,
7) Renata Wójcik- członek,
8) Janina Cypara- członek,
9) Andrzej Śliwiński- członek.
§ 2. 1. Celem Komisji jest dokonanie wizji lokalnej w terenie, oszacowanie szkód i strat powstałych
w infrastrukturze komunalnej i drogowej oraz w prywatnym mieniu mieszkalnym i rolnictwie.
2. Zadania Komisji to:
1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;
2) zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych klęską żywiołową;
3) ustalenie powstałych strat i określenie ich zakresu;
4) oszacowanie szkód i strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i drogowej oraz w prywatnym mieniu
mieszkalnym i rolnictwie;
5) sporządzenie protokołu strat powstałych w infrastrukturze komunalnej i prywatnym mieniu mieszkalnym
i rolnictwie - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia.
3. Komisja wykonuje zadania w oparciu o:
1) zasady i procedury ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych zdarzeniami noszącymi znamiona
klęski żywiołowej;
2) wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie zasad i trybu uruchamiania środków budżetu państwa
dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków
zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza Przewodniczacemu Komisji..
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Andrzej Bytnar
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Załącznik do zarządzenia Nr 89/20
Burmistrza Dukli
z dnia 26 czerwca 2020 r.
PROTOKÓŁ STRAT
Komisji
ds.
szacowania
szkód.........................................................................................
(rodzaj klęski) w infrastrukturze komunalnej i drogowej oraz w prywatnym mieniu mieszkalnym
i rolnictwie spowodowanym przez ........................................................... która wystąpiła w dniach
..............................................
Komisja

powołana

zarządzeniem

nr

..................................

przez

w
1. ............................................................................
2.
3.
4.
5.
6..............................................................................
7.
8.
9. ............................................................................

..................................
składzie:

............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

przy udziale:
............................................................................
Komisja w składzie jw. przeprowadziła wizję
i stwierdziła uszkodzenia na następujących obiektach:

Rodzaj obiektu
Drogi ............... na długości ............. oraz
............... przepusty w ciągach dróg

w terenie

dotkniętym

skutkami

.....................

Wartość [zł]

....................... budynki komunalne w tym:
.........................
sieć
i ......................obiekty (nazwa)

wodociągowa

.........................
sieć
i ............obiekty (nazwa)
..........................
melioracyjne

(podać

kanalizacyjna
typ)

urządzenia

Prywatne mienie mieszkalne, w tym:
Inne (wyszczególnić)
Razem:
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W tym: 1. Drogi ..................... oraz przepusty ………....:

Lp.

Miejscowość

Nazwa drogi
(miejscowa)
numer drogi

Długość,
powierzchnia
zniszczeń

Kilometraż
od km….
do km….

Opis
zniszczeń

Wartość
[zł]

Razem:
2. Mosty i kładki:

Lp.

Miejscowość

Nazwa drogi
(miejscowa)
numer drogi

Kilometraż
w km

Opis zniszczeń

Wartość [zł]

Razem:
3. Budynki komunalne:

Lp.

Miejscowość

Nazwa
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Razem:
4. Sieć wodociągowa i obiekty:

Lp.

Miejscowość

Rodzaj

Wielkość zniszczeń

Opis zniszczeń

Wartość [zł]

Razem:
5. Sieć kanalizacyjna i obiekty:

Lp.

Miejscowość

Rodzaj

Wielkość zniszczeń

Opis zniszczeń

Wartość [zł]

Razem:
6. ........................ (podać typ) urządzenia melioracyjne:

Lp.

Miejscowość

Rodzaj

Wielkość zniszczeń
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Razem:
7. Prywatne mienie lokalne:

Lp.

Miejscowość

Nazwa

Opis zniszczeń

Wartość [zł]

Razem:
8. Inne (wyszczególnić):

Lp.

Miejscowość

Rodzaj

Wielkość zniszczeń

Opis zniszczeń

Wartość [zł]

Razem:
Podpisy członków Komisji:
1. …………………………..
2. ….……………………….
3. …………………………..
4. …………………………..
5. …………………………..
6. …………………………..
7. …………………………..
8. …………………………..
9. …………………………..
przy udziale:
…………………………..
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Uwaga: każda strona winna być parafowana przez członków komisji.
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