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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 4 listopada 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady
odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku

działania żywiołu

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 
2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remon-
tów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych 
lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. 
Nr 84, poz. 906 oraz z 2010 r. Nr 149, poz. 996) zarzą-
dza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie gmin i miejsco-
wości, w których stosuje się szczególne zasady odbu-
dowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania 
żywiołu (Dz. U. Nr 193, poz. 1492, z późn. zm.1)) wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Wykaz gmin, o których mowa w § 1, poszkodo-
wanych w wyniku działania powodzi, osunię-
cia ziemi, wiatru lub intensywnych opadów at-
mosferycznych, które miały miejsce w miesią-
cach od lipca do września 2010 r., określa za-
łącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

2)  załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmie-
nie określone w załączniku do niniejszego rozpo-
rządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

1)  Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone 
w Dz. U. z 2010 r. Nr 92, poz. 597, Nr 99, poz. 636, Nr 132, 
poz. 890 i Nr 144, poz. 969.
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Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 4 listopada 2010 r. (poz. 1389)

WYKAZ GMIN, W KTÓRYCH STOSUJE SIĘ SZCZEGÓLNE ZASADY ODBUDOWY, REMONTÓW
I ROZBIÓREK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH W WYNIKU POWODZI, 

OSUNIĘCIA ZIEMI, WIATRU LUB INTENSYWNYCH OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE 
W MIESIĄCACH OD LIPCA DO WRZEŚNIA 2010 R.
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* m. — gmina o statusie miasta.
**m.p. — gmina o statusie miasta będąca miastem na prawach powiatu.




