Załącznik
do Zarządzenia nr 13/2019
Burmistrza Pruchnika
z dnia 12.03.2019 r.

ZASADY USTALANIA SZKÓD I SZACOWANIA STRAT SPOWODOWANYCH
ZDARZENIAMI NOSZACYMI ZNAMIONA KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ
1. W przypadku wystąpienia na terenie Gminy Pruchnik zdarzeń noszących znamiona klęski
żywiołowej należy niezwłocznie powiadomić tutejszy Urząd oraz Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego.
2. Burmistrz Pruchnika 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, żłobki, obiekty sportowe, place zabaw,
siłownie zewnętrzne, domy i mieszkania prywatne) 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
gminna 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 m2, 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 straty 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), albo innych
przepisów wydanych na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo
zamówień publicznych (Dz. U z 2017 roku poz. 1579).
4. Każdy obiekt zniszczony wskutek klęski żywiołowej i wykazany w protokole strat powinien
zostać opisany odrębnie.

