
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i
Administracji
https://archiwum.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/16463,Ponad-100-komisji-szacuje-straty-po-nawalnicac
h.html
2023-05-19, 17:33

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji 22.08.2017

Ponad 100 komisji szacuje straty po nawałnicach

-  Dziś  do  końca  dnia  wojewodowie  zgłoszą  listę  gmin do  rozszerzenia  rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów, które dotyczy uproszczeń związanych z odbudową zniszczonych
przez nawałnicę budynków - poinformował we wtorek Mariusz Błaszczak, minister spraw
wewnętrznych  i  administracji,  po  wideokonferencji  z  wojewodami  i  komendantami
wojewódzkimi  PSP  z  regionów,  które  zostały  poszkodowane  podczas  ostatnich  burz.   

Szef MSWiA powiedział, że rozporządzenie, które obejmie rozszerzona listę gmin zostanie podpisane
w środę przez Beatę Szydło, prezes Rady Ministrów. Mieszkańcy gmin, które zostaną wymienione w
dokumencie  będą  mogli  szybciej  wyremontować  lub  odbudować  budynki.  Tam,  gdzie  kiedyś
potrzebne  było  zezwolenie  na  budowę,  teraz  wystarczy  zgłoszenie.  Remont   będzie  można
przeprowadzić bez żadnych formalności.

Ponad 100 komisji szacuje straty

W  poszkodowanych  regionach  pracuje  w  sumie  ponad  100  komisji,  które  szacują  straty.  -
Wojewodowie poinformowali mnie, że w około 50 proc. wskazanych budynków szacunki już zostały
wykonane  –  zapewnił  Mariusz  Błaszczak.  Tutaj  też  zostały  wprowadzone  ułatwienia.  Oprócz
rzeczoznawców, straty mogą szacować inspektorzy nadzoru budowlanego. - Jesteśmy gotowi do tego,
żeby  po  oszacowaniu  strat  wynikających  z  nawałnicy  wystąpić  do  Fundusz  Solidarności  Unii
Europejskiej o wsparcie – poinformował szef MSWiA.

Strażacy monitorują sytuację

-  Zobowiązałem  komendantów  wojewódzkich  do  monitorowania  sytuacji  -  powiedział  minister
Mariusz Błaszczak. Strażacy mają sprawdzać stan budynków, które ucierpiały podczas nawałnic i
pomagać mieszkańcom jeśli zachodzi taka potrzeba.

W  województwie  wielkopolskim  jest  już  energia  elektryczna.  Prace  trwają  jeszcze  w  innych
regionach. - Zobowiązałem wojewodów, żeby podjęli stanowcze działania wyjaśniające dlaczego ten
proces jeszcze trwa – zapewnił szef MSWiA.

Wyższe zasiłki

Minister  przypomniał,  że  zmienione zostały  przepisy dotyczące wsparcia  finansowego będącego



dyspozycji  MSWiA.  Nowością  jest  to,  że  rolnicy  mogą  otrzymać  pomoc  finansową.  Na  remont
zniszczonych budynków gospodarczych można otrzymać do 100 tysięcy złotych. - Pod względem
formalno-prawnym wszystko jest przygotowane do tego, żeby jak najszybciej usuwać skutki nawałnic
– powiedział minister. Zwiększono też ze 100 tysięcy zł do 200 tysięcy złotych wysokość zasiłków na
odbudowę domów.

Do wtorku samorządy na zasiłki celowe otrzymały już ponad 42 mln zł. Wsparcie skierowane jest do
ponad 7,3 tysiąca rodzin.
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