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Warszawa, 28 kwietnia 2017 r. 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 13 kwietnia 2017 r., w sprawie 

przedłożenia opinii do poselskiego projektu ustawy - o zmianie ustawy o 
szczególnych zasadach przyiotowania do realizacji inwestycji w zakresie 
budowli przeciwpowodziowych (MK-020-553/17), w załączeniu, 

przekazujemy uwagi otrzymane z województw: mazowieckiego, lubuskiego, 

podlaskiego i opolskiego. 
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Część dokumentu, Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 

Lp. do którego odnosi stanowiska resortu 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 
Art. 1 pkt 5 dotyczący Wart. 1 w pkt 5 dotyczącym Niedoprecyzowanie określenia 
nowelizacji art. 19 ust. nowelizacji art. 19 ust. 4, proponuje podmiotu na rzecz którego 
4 ustawy o się następujące brzmienie ust. 4: nieruchomości lub ich części, o 
szczególnych "4. Nieruchomości lub ich części, o których mowa w art. 9 pkt 5 lit. a 
zasadach których mowa wart. 9 pkt 51it. a[ ... ], ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania do stają się z mocy prawa własnością przygotowania do realizacji 
realizacji inwestycji w właściciel! t;zudowli inwestycji w zakresie budowli 
zakresie budowli .zgeciwoowod~owej1 z któ[!ł b!di przeciwpowodziowych nastręcza ! 

przeciwpowodziowych zwlgzane .zo YabudoYtanjy lub wiele problemów. Pomimo, że ze l 

przebudowaniu - Skarbu Państwa specustawy nie wynika, że inwestor l 

albo jednostki samorządu inwestycji w zakresie budowli 
terytorialnego z dniem, w którym przeciwpowodziowej staje się z 

decyzja o pozwoleniu na realizację mocy prawa właścicielem 
inwestycji stała się ostateczna.". nieruchomości lub ich części 

1. niezbędnych do realizacji zadania, 
przyjęło się (także w orzecznictwie), 

że jeśli inwestorem jest 
przedstawiciel Skarbu Państwa to 

prawo własności przechodzi na 
Skarb Państwa, a jeśli inwestorem 

jest jednostka samorządu 
terytońsinego to właśnie ona staje 

się właścicielem gruntu pod budowlą : 

przeciwpowodziową. W ten sposób l 

dochodzi do absurdu w sytuacji, l 

kiedy właścicielem np. wału 

l 
przeciwpowodziowego jest Skarb 
Państwa, a inwestorem zadania 

iednostka samorządu tervtorlalneao i 



grunt pod dotychczasowym wałem 
jest własnością Skarbu Państwa, do 
którego należy tald:e po wykonaniu 

przedsięwzięcia budowla, a 
właścicielem części albo całości 
nieruchomości gruntowej pod 

' rozbudowanym wałem 
l przeciwpowodziQwym jst. 

Tamara Borkowska 

Zastępca Dyrektora Departamentu 

ds. Organizacyjno-Prawnych 

1- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

2 



LubusRie 

DW.I.730.6.2017 

WicemarszateR Województwa LubusRiego 
Stanisław Tomczyszyn 

Zielona Góra,2017 ~04-24 

Pan 
Bogdan Ciepielewski 
Dyrektor Biura 
Związku WoJewództw RP 
Warszawa 
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W nawiązaniu do przesłanego w m 18.04.2017 r. projektu 

8 lipca 201 O r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli 

przeciwpowodziowych ( Dz. U. z 2015 r., poz.966 ze zm. ) dot. Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej- Państwowego Instytutu Badawczego informuję, że nie wnoszę uwag do treści jego zapisów. 



Uwagi woj. podlaskiego 

w imieniu Dyrektora Departamentu Rolnictwa i obszarów Rybackich w nawiązaniu do 
przesłanego projektu ustawy- o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do 
realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (KP PiS)" uprzejmie informuję, iż 
urząd marszałkowski nie wnosi uwag do treści przedmiotowego rozporządzenia. 



Uwagi woj. opolskiego 

nie wnosimy uwag do poselskiego projektU ustawy- o zmianie ustawy o 
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji z zakresu 
budowli przeciwpowodziowych. 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ,.J...._ 
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