WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

WPS. VIII. 3010.16.2017

Bydgoszcz, 13 sierpnia 2017 r.

Starostowie Powiatów
Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
wg. rozdzielnika

W związku z wystąpieniem lokalnie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych
noszących znamiona klęski żywiołowej, które spowodowały straty w mieniu osób fizycznych,
mając na względzie ogromne ich rozmiary, a także konieczność dotarcia możliwie szybko
z pomocą do poszkodowanych podjąłem decyzje o przekazaniu do gmin - których mieszkańcy
ponieśli szkody w budynkach mieszkalnych lub lokalach mieszkalnych – dotacji w formie
zaliczkowej, aby ją

otrzymać Gmina powinna

podać w terminie do 14 sierpnia br.

do godziny 1000 szacunkowe dane, wg. załącznika nr 1 do niniejszego pisma. Przyznana
zaliczka powinna być rozliczona do faktycznych potrzeb, w przypadku nadwyżki przekazanej
dotacji podlega ona zwrotowi do budżetu wojewody, a w przypadku niedoborów, na wniosek
gmin, plany wydatków w tym zakresie zostaną zwiększone.
Jeżeli rodziny i osoby fizyczne poniosły znaczne zniszczenia w budynkach
mieszkalnych, straty sięgają powyżej 20 tys. zł, gmina powinna podać dokładny adres
poszkodowanych, w budynkach tych zespoły powiatowych inspektorów budowlanych
dokonają na moją prośbę – w uzgodnieniu z wojewódzkim inspektorem nadzoru budowlanego
– przeglądu budynku uszkodzonego przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne. Przegląd
budynku – załącznik nr 2
W przypadku zniszczeń budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego o bardzo
dużych rozmiarach, zagrażających życiu i zdrowiu, uniemożliwiających zamieszkanie oględzin budynku pod kątem bezpieczeństwa (stanu technicznego) powinni dokonać
rzeczoznawcy budowlani. Gmina powinna podać dokładny adres poszkodowanych wg.
załącznika nr 3.

Powyższe informacje Wojewodzie należy podać za pomocą Gminnych Zespołów
Zarządzania Kryzysowego.
Lista rzeczoznawców wraz z numerami kontaktowymi oraz

e- mali zostanie

zamieszczona na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Klęski
żywiołowe. Zamieszczenie listy uwarunkowane jest potrzebami w tym zakresie.
Ponadto przypominam, zasady udzielania pomocy osobom fizycznym poszkodowanym
w niekorzystnych warunkach atmosferycznych – załącznik nr 4
Dodatkowo pragnę poinformować o zasadach udzielania pomocy jednostkom
samorządu terytorialnego, które poniosły szkody w infrastrukturze komunalnej, drogach,
mostach, sieciach wodociągowych itp. Zasady udzielania pomocy finansowej dla jednostek
samorządu terytorialnego opublikowane zostały na stronie https://mswia.gov.pl w zakładce
pn. Bezpieczeństwo – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

