
Zarządzenie Nr 93/2022 

Wójta Gminy Lichnowy 

z dnia 13 lipca 2022 r. 

 

w sprawie powołania komisji ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku 

zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Lichnowy. 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. art. 19 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o 

zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261) Wójt Gminy Lichnowy uchwala, co następuje: 

§1. 

Powołuję gminną komisję ds. ds. ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń 

noszących znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Lichnowy, zwanej dalej komisją, w 

następującym składzie: 

 

1. Przewodniczący – Ireneusz Szczęsnowicz - Członek Pomorskiej Izby Rolniczej 

2. Zastępca Przewodniczącego – Dorota Stępniak – Pracownik UG Lichnowy 

3. Członek komisji – Joanna Woźnica – przedstawiciel PODR w Lubaniu-oddział Stare Pole 

4. Członek komisji – Iwona Młodzińska – Pracownik UG Lichnowy 

 

§2. 

Do zadań komisji należy: 

1. Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 

2. Zidentyfikowanie obszarów i miejsc dotkniętych zdarzeniem, 

3. Ustalenie powstałych strat, 

4. Sporządzenie protokołu powstałych strat 

 

§3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się członkom Komisji. 

 

§4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 93/2022 
 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13.07.2022 r. 

 

PROTOKÓŁ 

w sprawie ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących 
znamiona klęski żywiołowej na terenie Gminy Lichnowy 

 

sporządzony w dniu ………………………… 2022 roku przez Komisję powołaną Zarządzeniem nr 

93/2022 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 13.07.2022 r.  

Komisja w składzie: 

1. Przewodniczący – Ireneusz Szczęsnowicz - Członek Pomorskiej Izby Rolniczej 

2. Zastępca Przewodniczącego – Dorota Stępniak – Pracownik UG Lichnowy 

3. Członek komisji – Joanna Woźnica – przedstawiciel PODR w Lubaniu – oddział Stare Pole 

4. Członek komisji – Iwona Młodzińska – Pracownik UG Lichnowy 

 

 

Przy udziale 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ustaliła, że niekorzystne zjawisko atmosferyczne:…………………………………………….. miało miejsce: 

a) w dniu           

 

b) w okresie od   

dnia 

          do dnia           

 

i przeprowadziła w dniu ..............................……......... wizję na miejscu ………………., w gospodarstwie 

będącym własnością/dzierżawionym* przez 

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

zamieszkałego.......................................................................................................... gmina ................................................. 

adres gospodarstwa .................................................................................................. gmina ........................................... 

oraz stwierdziła następujący zakres i wysokość szkód: 

 

L.p Nazwa uprawy 

całkowita powierzchnia 

upraw /ha/ 

powierzchnia upraw na 

których wystąpiły 

szkody/ha/- % 

Wartość 

strat w zł 

     

     

     

 Razem    

 



Wysokość strat oszacowano na podstawie oświadczeń, wyliczeń właściciela/użytkownika* 

nieruchomości. 

 

...................................................... 
(podpis rolnika) 

Czytelne podpisy Zespołu Komisji: 

 

       
1 .........................................                           4 ......................................... 

2 .........................................                           5 ......................................... 

3 .........................................                           6 ......................................... 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 


