
WÓJTA GMINY LIPNICA MUROWANA
o aktualnej sytuacji 

1. Od niedzieli tj. 16.05.2010 
bieżąco monitorowana 
Osobiście wraz z pracownikami 
Starosty i Komendanta Powiatowej Stra
i dokumentowaliśmy zgłaszane szk
podtopienia gospodarstw domowych, uszkodzeniu uległy drogi gminne i powiatowe, a na 
drodze wojewódzkiej wyst
przepusty, natomiast zamuleniu uległy rowy 
uległo kilka budynków komunalnych
i rozmyte, powstały wyrwy, które w kilku miejscach si
w niektórych miejscach zmieniła bieg
Nie ma utrudnień w dostawach wody pitnej i 
w dostawach surowców energetycznych.

2. W dniu 21.05.2010r. od godziny 7.30
Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni 
W związku z powyższym prosz
Gminy w Lipnicy Murowanej, pokój nr 1 w budynku nr 19, tel. 14 68 52

3. W związku ze szkodami powodziowymi
w Urzędzie Gminy we wtorek tj. 25.05.2010 r. od godz. 9.00 do godz. 15.30
nr 2. W ramach obsługi 
uzyskania niezbędnych informacji. 

4. Agencja Restrukturyzacji i Moderniz
wystąpienia nadzwyczajnych okoliczno
o przyznanie płatności bezpo
złożyć nie później niż do dnia 
płatności nie będzie pomniejszana z tytułu zło

Wszystkie dotychczas zgłaszane szkody przez Mieszka

O aktualnej sytuac
informował osobiście, 

Maj ąc na względzie efektywn
i chcąc dotrzeć do wszystkich ofiar powodzi z pomoc
szkód do Wójta Gminy 
a szkody w uprawach rolnych do pokoju nr 2 w budynku Urz
14 68 52 100 wew. 35, p. Paulina Włudyka
 

Zrobię wszystko, aby 

K  O  M  U  N  I  K  A  T 
WÓJTA GMINY LIPNICA MUROWANA  

o aktualnej sytuacji powodziowej na terenie naszej Gminy
z dnia 21.05.2010 roku 

 

Od niedzieli tj. 16.05.2010 r. sytuacja spowodowana obfitymi opadami 
 i nadal będzie, aż do momentu całkowitej stabilizacji sytuacji.

ownikami Urzędu Gminy, a także jednostkami OSP
Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Bochni

zgłaszane szkody. Ulewne deszcze i wezbrana woda spowodowały 
gospodarstw domowych, uszkodzeniu uległy drogi gminne i powiatowe, a na 

drodze wojewódzkiej wystąpiły liczne wyrwy. Podmuleniu uległy równie
przepusty, natomiast zamuleniu uległy rowy gminne. Powstało wiele osuwisk. Podtopieniu 

egło kilka budynków komunalnych. Na całej długości rzeki Uszwicy brzegi s
i rozmyte, powstały wyrwy, które w kilku miejscach sięgają kilkudziesię

zmieniła bieg koryta.  
 w dostawach wody pitnej i żywności. Nie ma równie

w dostawach surowców energetycznych. 
21.05.2010r. od godziny 7.30 istnieje możliwość odbioru z Powiatowej Stacji 
Epidemiologicznej w Bochni chloraminy służącej do dezynfekcji studni

ższym proszę o zgłaszanie zapotrzebowania na chloramin
Gminy w Lipnicy Murowanej, pokój nr 1 w budynku nr 19, tel. 14 68 52 100 wew.2

zku ze szkodami powodziowymi przedstawiciel PZU SA 
dzie Gminy we wtorek tj. 25.05.2010 r. od godz. 9.00 do godz. 15.30

W ramach obsługi istnieje możliwość m.in. zgłaszania szkód, złoż
dnych informacji.  

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że rolnicy, którzy z powodu 
pienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, nie mogli zło

ści bezpośrednich oraz płatności ONW do dnia 17.05.2010 r. mog
niej niż do dnia 11. czerwca 2010 r. W takim przypadku nale
dzie pomniejszana z tytułu złożenia wniosku po terminie. 

�  
Wszystkie dotychczas zgłaszane szkody przez Mieszkańców zostały przekazane 

do załatwienia według kompetencji. 
�  

O aktualnej sytuacji powodziowej w naszej Gminie będę Państwa na bie
osobiście, za pomocą strony internetowej Urzędu Gminy, Sołtysów, 

Księży i Zespołów Szkół 
�  

dzie efektywną pomoc dla poszkodowanych Mieszkań
 do wszystkich ofiar powodzi z pomocą, proszę o bezpo

szkód do Wójta Gminy (pokój nr 1, tel. 14 68 52 100 wew. 28 p. 
a szkody w uprawach rolnych do pokoju nr 2 w budynku Urzędu Gminy nr 19 tel. 

100 wew. 35, p. Paulina Włudyka-Włodarczyk). 

ę wszystko, aby nikt z poszkodowanych Mieszkań
nie pozostał bez wsparcia. 

Z poważ
Tadeusz Klimek

Wójt Gminy Lipnica Murowana

na terenie naszej Gminy 

sytuacja spowodowana obfitymi opadami deszczu jest na 
 do momentu całkowitej stabilizacji sytuacji. 

OSP z naszego terenu, 
arnej w Bochni wizytowaliśmy  

Ulewne deszcze i wezbrana woda spowodowały 
gospodarstw domowych, uszkodzeniu uległy drogi gminne i powiatowe, a na 

piły liczne wyrwy. Podmuleniu uległy również mosty oraz 
gminne. Powstało wiele osuwisk. Podtopieniu 

ci rzeki Uszwicy brzegi są podmyte  
 kilkudziesięciu metrów. Rzeka  

ci. Nie ma również zakłóceń  

 odbioru z Powiatowej Stacji 
cej do dezynfekcji studni. 

na chloraminę do Urzędu 
100 wew.29. 

PZU SA będzie przyjmował  
dzie Gminy we wtorek tj. 25.05.2010 r. od godz. 9.00 do godz. 15.30 w pokoju  

, złożenia dokumentów, 

e rolnicy, którzy z powodu 
szej, nie mogli złożyć wniosków  

ONW do dnia 17.05.2010 r. mogą je 
W takim przypadku należna kwota 

 

ców zostały przekazane  

ństwa na bieżąco 
du Gminy, Sołtysów,  

 pomoc dla poszkodowanych Mieszkańców naszej Gminy  
 o bezpośrednie zgłaszanie 

 Krystyna Łukasik,  
ędu Gminy nr 19 tel.  

nikt z poszkodowanych Mieszkańców  

Z poważaniem 
Tadeusz Klimek 

 
Wójt Gminy Lipnica Murowana  


