
ZARZĄDZENIE NR B.0050.167.2019
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 16 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji do szacowania szkód i strat powstałych w infrastrukturze gminnej w skutek 
porywistych wiatrów i intensywnych opadów deszczu

Na podstawie art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506),

BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA
postanawia:

§ 1.W celu przeprowadzenia ustalania i szacowania szkód na terenie Gminy Bieruń w mieniu komunalnym 
powstałym wskutek porywistych wiatrów i intesywnych opadów deszczu powołuję komisję w następującym 
składzie:

1) Piotr Buchta - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej - Przewodniczący Komisji;

2) Waldemar Prietz - Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – członek Komisji;

3) Julia Guściora - p.o. Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami - członek 
Komisji;

4) Piotr Ćwiękała - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – członek Komisji;

§ 2.1. Celem Komisji jest dokonanie wizji lokalnej w terenie i oszacowanie strat powstałych w infrastrukturze 
komunalnej w wyniku zdarzeń nadzwyczajnych (intensywne wiatry, śnieżyce, zalanie, powodzie itp

2. Zadania Komisji:

1) przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie;

2) zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych zdarzeniami;

3) ustalenie powstałych strat i określenie ich zakresu;

4) oszacowanie strat powstałych w infrastrukturze komunalnej,

5) sporządzenie protokołu strat powstałych w infrastrukturze komunalnej - wg wzoru stanowiącego 
Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

3. Komisja wykonuje zadania w oparciu o:

1) Zasady ustalania szkód i szacowania strat spowodowanych klęską żywiołową - określone w Załączniku 
Nr 2 do Zarządzenia;

2) aktualne „Zasady 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, poszkodowanyc w wyniku 
zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych”.

4. W celu sprawnego prowadzenia prac komisja może pracować w dwóch dwuosobowych zespołach jednocześnie 
w przypadku większej ilości zdarzeń.

§ 3.Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych i dyrektorów jednostek organizacyjnych do udzielania 
wszelkiej pomocy w pracach komisji w zakresie swoich kompetencji.
§ 4.Wykonanie i aktualizację Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji, a nadzór Sekretarzowi Miasta.
§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Bieruń, dnia …………………….r. 

                                                                 

 

PROTOKÓŁ  

 

Komisji ds. szacowania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanych 

przez …………………… w dniach ………………………….. 

 

Komisja powołana przez Burmistrza Miasta Bierunia Zarządzeniem nr B.000.000.0000 z dnia 

00.00.0000r. w składzie: 

1. ................ 

2. ................ 

3. ................ 

przy udziale: 

przeprowadziła wizję w terenie i stwierdziła uszkodzenia na następujących obiektach: 

 

Rodzaj obiektu Wartość [zł] 

1. drogi na długości................... oraz...........przepusty w ciągach dróg  

2. ................mosty i ................kładki  

3. ................................ budynki komunalne w tym -  

4. ........................... sieć wodociągowa i obiekty (nazwa) 

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

 

5. ........................... sieć kanalizacyjna i obiekty (nazwa) 

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

 

6.  ..................................................................................................................... 

urządzenia melioracyjne (podać typ) 

 

7. inne (wyszczególnić)  

Razem:  

 

Kwota wykonanych dochodów własnych jednostki na rok bezpośrednio poprzedzający rok wy-

stąpienia klęski żywiołowej wynosi 000.000 zł 

 

W tym: 

1. drogi ................................................... oraz przepusty..................................................... 

Lp. Miejscowość 

Nazwa drogi 

(miejscowa), nu-

mer drogi 

Długość 

drogi, 

średnia 

szerokość 

drogi 

(kilometraż) 

od km do km 

lub  

w km 

Opis zniszczeń 
Wartość 

[zł] 

       

     Razem:  

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr B.0050.167.2019

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 16 października 2019 r.
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2. mosty i kładki: 

Lp. Miejscowość 

Nazwa drogi 

(miejscowa), nu-

mer drogi 

(kilometraż) 

w km 
Opis zniszczeń Wartość [zł] 

      

    Razem:  

 

3. budynki komunalne: 

Lp. Miejscowość Nazwa Opis zniszczeń Wartość [zł] 

     

   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. urządzenia melioracyjne (podać typ) ............................................................................. 

Lp. Miejscowość Rodzaj 
Wielkość 

zniszczeń 
Opis zniszczeń Wartość [zł] 

      

    Razem:  

 

7. inne (wyszczególnić): 

Lp. Miejscowość Rodzaj 
Wielkość 

zniszczeń 
Opis zniszczeń Wartość [zł] 

      

    Razem:  

 

Podpisy członków Komisji i osób uczestniczących w czynnościach: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga: każda strona winna być parafowana przez członków komisji. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr B.0050.167.2019

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 16 października 2019 r.

ZASADY USTALANIA SZKÓD I SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH KLĘSKAMI 
ŻWIOŁOWYMI

1. W przypadku wystąpienia na terenie Gminy Bieruń klęski żywiołowej lub innego zdarzenia noszącego jej 
znamiona albo o podobnym charakterze, czynności podejmowane są z urzędu.

2. W przypadku wystąpienia na terenie Gminy Bieruń zniszczenia w wyniku działań noszących znamiona klęski 
żywiołowej lub przypadków zniszczeń indywidualnych, należy niezwłocznie powiadomić tutejszy Urząd.

3. Burmistrz Miasta uruchamia stałą komisję ds. ustalania szkód i szacowania strat powstałych wskutek klęski 
żywiołowej. Komisja ta sporządza protokół według wzoru.

4. 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) albo 
innych, aktualnych przepisów wydanych na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

5. Każdy obiekt zniszczony wskutek klęski żywiołowej  lub innego zdarzenia noszącego jej znamiona albo 
o podobnym charakterze, wykazany w protokole strat, powinien zostać opisany odrębnie.

6. Do sporządzania ww. protokołu szkód komisja może wykorzystać plany reagowania kryzysowego, o których 
mowa w art. 5 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzania kryzysowym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1401, z późn. 
zm.).
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