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Opinia do ustawy o  dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba 

(druk nr 171) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest określenie zasad dokończenia budowy Zbiornika Wodnego Świnna 

Poręba (zwanego dalej „Zbiornikiem”). Ustawa zapewni finansowanie zadań w zakresie 

dokończenia budowy Zbiornika w latach 2016–2017. 

W ramach dokończenia budowy Zbiornika realizowane będą zadania dotyczące: samego 

Zbiornika, przebudowy dróg oraz przeciwdziałania osuwiskom ziemi i likwidowania ich 

skutków dla środowiska. 

Ustawodawca przewidział, że łączne nakłady finansowe na dokończenie budowy 

Zbiornika nie będą mogły przekroczyć kwoty 53 230 000 zł (w cenach zadań z 2016 r.), przy 

czym zasadnicza część środków ma być wykorzystana w 2016 r. (46 530 000 zł). 

W załączniku do ustawy określono planowane nakłady finansowe na dokończenie budowy 

Zbiornika z podziałem na zadania oraz lata ich realizacji). 

Środki finansowe na dokończenie budowy Zbiornika będą pochodziły z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Odpowiedzialnym za dokończenie budowy Zbiornika będzie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Krakowie. Środki finansowe na dokończenie budowy Zbiornika 

zostaną przekazane Zarządowi w formie dotacji celowej przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy. 

Przekazane środki będą mogły być wydatkowane wyłącznie na dokończenie budowy 

Zbiornika. Środki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, nienależnie pobrane lub 
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pobrane w nadmiernej wysokości będą musiały być zwrócone Narodowemu Funduszowi 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Nadzór nad dokończeniem budowy Zbiornika będzie sprawował minister właściwy do 

spraw gospodarki wodnej. Minister ten będzie obowiązany przedłożyć Radzie Ministrów oraz 

Sejmowi, nie później niż do 31 maja roczną informację o realizacji zadań określonych 

w ustawie za ubiegły rok. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Należy wspomnieć, iż w latach 2006–2015 finansowanie budowy Zbiornika odbywało 

się na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu 

wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2015”. 

Ustawa ta nowelizowana była dwukrotnie. Pierwotnie program wieloletni miał się zakończyć 

w 2010 r. Kolejnymi nowelizacjami przedłużano czas zakończenia programu – w 2011 r. do 

2013 r. i w 2013 r. do 2015 r.  Opiniowana ustawa jest więc de facto kontynuacją programu 

wieloletniego zapoczątkowanego w 2006 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 18. posiedzeniu w dniu 13 maja 2016 r. Ustawa była 

przedłożeniem poselskim (druk sejmowy 427). W dniu 27 kwietnia 2016 r. Sejm skierował 

projekt do sejmowej Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w celu 

rozpatrzenia. Komisja przygotowała swoje sprawozdanie (druk sejmowy nr 458) na 

posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2016 r. 

W trakcie prac nad projektem w Sejmie nie dokonano w odniesieniu do niego istotnych 

zmian. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych. Niemniej należy mieć na 

uwadze, że przepis art. 7 ust. 2 może sugerować, że minister właściwy do spraw gospodarki 

wodnej będzie obowiązany przedkładać Radzie Ministrów oraz Sejmowi roczną informację 

o realizacji zadań określonych w ustawie (art. 3) za rok ubiegły również w 2019 r. i latach 

następnych. Innymi słowy przepis ten w zestawieniu z art. 2 i art. 3 może sugerować, że 

ustawa nie ma charakteru epizodycznego, co jak się wydaje nie jest zgodne z wolą 
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ustawodawcy. Zakładając, że zakończenie finansowania dokończenia budowy Zbiornika 

oznacza zakończenie procesu inwestycyjnego związanego z budową Zbiornika 

(tj. zakończenie zadań, o których mowa w art. 3), warto byłoby rozważyć, aby art. 7 ust. 2 

wskazywał, iż przedstawione zostaną dwie roczne informacje o realizacji zadań. Pierwsza do 

31 maja 2017 r. za rok 2016 oraz druga do dnia 31 maja 2018 r. za rok 2017. Precyzyjność 

ustawodawcy jest niezbędna do tego, aby określić czas pozostawania ustawy w systemie 

prawnym w sposób niebudzący żadnych wątpliwości (wskazać kiedy ustawa ekspiruje 

z porządku prawnego). 

Propozycja poprawki: 

w art. 7: 

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „, nie później niż do dnia 31 maja roku kalendarzowego,”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Informację, o której mowa w ust. 2, przedkłada się do: 

1) 31 maja 2017 r. – za rok 2016 r.; 

2) 31 maja 2018 r. – za rok 2017 r.”. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


