
Definicje związane z klęską żywiołową. 

 

Klęska żywiołowa to katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której skutki zagrażają życiu 

lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych 

obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu 

nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz 

specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem. 

 

Zdarzenie noszące znamiona klęski żywiołowej to zdarzenie związane z działaniem sił 

natury w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, 

intensywne opady atmosferyczne, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, 

osuwiska ziemi, pożary, susze, powodzie, zjawiska lodowe na rzekach, jeziorach oraz 

zbiornikach wodnych lub też działanie innego żywiołu. 

 

Powódź to czasowe pokrycie przez wodę ternu, który w normalnych warunkach nie jest 

poryty wodą, powstałe na skutek wezbrania wody w ciekach naturalnych, zbiornikach 

wodnych, kanałach oraz od strony morza, powodujące zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, 

grodkowska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej (art. 9 ust. 10 ustawy  

z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. 2013, poz. 21, 165). 

 

Deszcz nawalny to szkody powstałe wskutek deszczu o współczynniku wydajności co 

najmniej 4; w przypadku braku możliwości ustalenia tego współczynnika bierze się pod 

uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie  

o działaniach deszczu nawalnego
1
.  

 

Grad to szkody powstałe wskutek opadu atmosferycznego składającego się z bryłek lodu
2
. 

 

Huragan to szkody powstałe w wyniku działania wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, 

którego działanie wyrządza masowe szkody; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane 

przez huragan, jeżeli w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu
3
. 

 

Obsunięcie się ziemi – to szkody spowodowane przez zapadanie się ziemi oraz usuwanie się 

ziemi, z tym że za szkody spowodowane przez: 

 zapadanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek obniżenia się terenu  

z powodu zawalenia się podziemnych wolnych przestrzeni w gruncie; 

 usuwanie się ziemi – uważa się szkody powstałe wskutek ruchów ziemi na stokach
4
. 

 

Lawina to szkody powstałe wskutek gwałtownego zsuwania się lub staczania ze zboczy 

górskich lub podgórskich mas śniegu, lodu, skał, kamieni, ziemi lub błota
5
. 

 

 

                                                 
1
 informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotycząca ogólnych zasad szacowania 

szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej,  

w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 

przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub 

lawinę. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 29 maja 2014 r. s. 2. 
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