
Załącznik do Zarządzenia Nr 56.2015
Wójta Gminy Imielno z dnia 13 sierpnia 2015 roku

Regulamin pr:1CY Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków k1~sk żywiołowych na
terenie gminy Imiełno

~I
Zadaniem Komisji Gminnej do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy
Imielno, zwanej dalej "Komisją", jest oszacowanie strat w budynkach mieszkalnych,
gospodarstwach rolnych, działach specjalnych produkcji rolnej, budynkach gospodarczych, innych
budynkach lub budowlach służących do produkcji rolniczej, maszynach
i urządzeniach rolniczych oraz infrastrukturze komunalnej.

~2
Szacowaniem strat w gospodarstwach domowych i rolnych oraz działach specjalnych produkcji
rolnej zajmic się trzyosobowy zespół.

~3
l. Ustalenia wielkości szkód Komisja dokonuje w oparciu o przeprowadzoną wizję lokalną, a
następnie sporządza indywidualny protokół strat dla każdego poszkodowanego gospodarstwa oraz
poszczególnych obiektów infrastruktury komunalnej.
2. Wartość szkód w budynkach mieszkalnych, inwentarskich, gospodarczych i innych budowlach
oraz infrastrukturze komunalnej ustalić należy w oparciu o przeprowadzoną wizje lokalną i aktualne
ceny jednostkowe zawarte w opracowaniu SEKOCENBUD.
3. W uzasadnionych przypadkach, w zależności od rozmiarów powstałych szkód
w budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych, Komisja - jako część składowa
Komisji Wojewódzkiej - będzie wspomagana przez pracowników Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego.

~4
Po oszacowaniu strat we wszystkich poszkodowanych budynkach mieszkalnych, gospodarstwach
rolnych, działach spccjalnych produkcji rolnej, budynkach gospodarczych, innych budynkach lub
budowlach służących do produkcji rolniczej, maszynach

urządzeniach rolniczych oraz infrastrukturze komunalnej, Komisja w oparciu
o indywidualne protokoły strat sporządza protokół zbiorczy, wskazując zakres
I wielkość zaistniałych szkód na terenie gminy. Przedmiotowy protokół zbiorczy wraz
z kompletem protokołów indywidualnych Komisja przekazuje wójtowi niezwłocznie po
zakończeniu prac Komisji. Następnie drugi egzemplarz protokołu zbiorczego przekazuje do
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach w nieprzekraczalnym terminie dwóch miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski
żywiołowej.

~s
W przypadkach spornych, przy ewentualnym zakwestionowaniu przez poszkodowanego
dokonanego szacunku strat, Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji z udziałem członka
Komisji Wojewódzkiej wskazanego przez Przewodniczącego.

~6
Sprawa sporna powinna być rozpatrzona przez Komisję w ciągu 7 dni od dnia zwołania jej
posiedzenia przez Przewodniczacego.

P
Obsługę kancelaryjną prac Komisji Gminnej zapewnia Urząd Gminy w Imielnie.
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