
                                                Zarządzenie  Nr 0050.246.2017 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 10 lipca 2017 roku 

w sprawie powołania komisji ds. szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy jaka 

przeszła przez teren Gminy Nędza. 

 

          Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 t.j. z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016r. poz. 930 t.j. z późn zm.) 

                                     zarządza się, co następuje: 

                                                            § 1                                                                                            

Powołuje się Komisję do spraw szacowania strat powstałych w wyniku nawałnicy jaka 

przeszła przez teren Gminy Nędza w dniu 7 lipca 2017 roku,  w następującym składzie: 

1. Pan Waldemar Kalus – pracownik Urzędu, przewodniczący Komisji 

2. Pan Sebastian Wallach – pracownik Urzędu 

3. Pani Monika Cyran – pracownik Urzędu, sekretarz Komisji  

4. Pani Renata Bienia – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

                                             

                                               § 2 

Celem działania komisji jest : 

1) szacowanie szkód i strat powstałych w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy 

Nędza, 

2) sporządzenie protokołu z oględzin szkód i strat w budynkach mieszkalnych, które 

ucierpiały w wyniku nawałnicy w trybie art. 67 i 85 KPA, którego wzór stanowi 

załącznik do zarządzenia. 

                                                          § 3 

1. Komisja dokonuje oceny szkód na podstawie zgłoszeń właścicieli budynków  oraz 

oględzin w terenie. 

2. Prace komisji szacującej szkody rozpoczną się od dnia 10 lipca 2017 roku. 

 

                                             § 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



                                                             Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.246.2017 

                                                                   Wójta Gminy Nędza z dnia 10.07.2017 r. 

 

                                                       PROTOKÓŁ 

 

Z zakresu oszacowania szkód i strat powstałych w budynku mieszkalnym w dniu 7 lipca  

2017 roku w wyniku nawałnicy sporządzony w dniu …………………… przez Komisję 

powołaną Zarządzeniem Nr 0050.246.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 10 lipca 2017 roku 

 

u Pani/Pana ………………………………………………………. 

zam. ………………………………………………………………… 

PESEL ………………………………………………….. 

Komisja ustaliła co następuje: 

1) W wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – nawałnicy w dniu 7.07.2017 r. 

Komisja stwierdza następujące szkody: 

a) Budynek mieszkalny o pow. ……….nadaje/nie nadaje się do zamieszkania , 

wymaga/nie wymaga remontu. 

b) Występują następujące uszkodzenia: 

- instalacje 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

- wyposażenie 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 

- podłoga 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

- ściany 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 



- dach 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

2) Poniesione przez Panią/Pana …………………………………………………szkody 

szacuje się na kwotę …………………………… 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Podpisy członków Komisji: 

1. ……………………………….. 

2. …………………………………. 

3. ………………………………...... 

4. ……………………………….. 

 

Podpis poszkodowanego: ……………………………………………. 

 

 

Nędza, ……………….2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


