
 

 

 

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, tel. 22 694 94-12, faks 22 694 91 06, e-mail: Slawomir.Szczepanski@senat.gov.pl 

 

 
K A N CE LA R I A  
S E NA T U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 7 grudnia 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(druk nr 582) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Proponowane w ustawie zmiany wiążą się z przedłużeniem realizacji Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020), zgodnie z przepisami 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. 

ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Europejskiego Funduszu Rolniczego 

Gwarancji w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE) 

nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 

i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego 

wsparcia na lata 2021 i 2022. 

Ustawa: 

1) wprowadza rozwiązania, które upraszczają procedury związane z przygotowaniem do 

realizacji działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy oraz zwiększenie 

retencji wód w obszarach miejskich, rolniczych i leśnych; 

2) umożliwia wymianę korespondencji za zgodą strony postępowania, w tym doręczanie 

pism stronie tego postępowania, za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), w odniesieniu do postępowań 

wszczynanych na wniosek złożony za pomocą formularza udostępnionego na stronie 

internetowej ARiMR; 
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3) ułatwia beneficjentom realizację operacji w ramach PROW 2014–2020 w zakresie 

wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) 

w perspektywie 2021–2027; 

4) określa nowe zasady, w tym tryb, wyboru wielofunduszowych LSR, przy jednoczesnym 

wyłączeniu spod regulacji ustawy o RLKS Europejskiego Funduszu Morskiego, 

Rybackiego i Akwakultury na lata 2021–2027; 

5) umożliwia zastosowanie procedury odwoławczej od oceny LSR do organu innego niż 

sąd administracyjny na poszczególnych etapach wyboru LSR; 

6) umożliwia wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w pracach organu 

lokalnych grup działania (LGD), jakim jest rada, oraz komisji dokonującej wyboru LSR; 

7) zapewnia udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia 

(UE) nr 1303/2013, więcej niż raz temu samemu podmiotowi; 

8) umożliwia ubieganie się o wsparcie przygotowawcze, w ramach działania „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, przez LGD, której obszar realizacji 

LSR przestał spełniać warunki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o RLKS z powodu 

zmiany liczby ludności zamieszkałej na obszarze objętym LSR; 

9) umożliwia wykorzystanie aktualnych, na dzień 31 grudnia 2020 r., danych 

statystycznych dotyczących liczby mieszkańców na potrzeby określenia spełnienia 

warunku dotyczącego liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze objętym 

planowanym LSR przy wyborze beneficjentów wsparcia przygotowawczego do 

stworzenia nowej LSR na nowy okres programowania; 

10) zapewnia wdrożenie w ramach PROW 2014–2020 działania „Zarządzanie ryzykiem”; 

11) przewiduje mechanizm przyznawania pomocy do określonej wysokości przekraczającej 

limity określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy o PROW 

2014–2020; 

12) przewiduje zwolnienie państwowych instytutów badawczych z obowiązku składania 

zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie, w przypadku 

gdy są one wyłącznym beneficjentem lub członkiem konsorcjum, w którego skład 

wchodzą jednostki sektora finansów publicznych; 

13) umożliwia składanie przez konsorcjum, złożone z partnerów KSOW, wniosków 

o wybór operacji w konkursie dla partnerów KSOW; 

14) umożliwia ponowne wezwanie partnera KSOW do usunięcia braków we wniosku 

o wybór operacji; 
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15) umożliwia poinformowanie partnera KSOW o niespełnieniu warunku wyboru operacji 

i o wyniku wyboru operacji w formie dokumentu elektronicznego; 

16) likwiduje przepis stanowiący, że negatywną oceną operacji jest ocena, w wyniku której 

operacja uzyskała wymaganą liczbę punktów, lecz nie mieści się w limicie środków 

przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu dla partnerów KSOW; 

17) zapewnia otrzymywanie wyprzedającego finansowania przez szerszą grupę 

beneficjentów PROW 2014–2020; 

18) zapewnia współfinansowanie kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż 

urządzenia melioracji wodnych ze środków publicznych Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020. 

W tym celu ustawa zmienia: 

1) ustawę  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 

2) ustawę z dni 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

3) ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności; 

4) ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; 

5) ustawę z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej; 

6) ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. 

Ustawa zawiera przepisy przejściowe i dostosowujące związane z proponowanymi 

rozstrzygnięciami (art. 7–11). 

Proponowany termin wejścia w życie ustawy został ustalony na 14 dni od dnia jej 

ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów art. 5 pkt 2–4, które wchodzą w życie po upływie 5 

miesięcy od dnia ogłoszenia (art. 12). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy wpłynął do Sejmu jako przedłożenie rządowe w dniu 16 listopada 

2021 r. (druk sejmowy nr 1775).  

W dniu 18 listopada 2021 r. projekt ustawy został skierowany do pierwszego czytania 

do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, po rozpatrzeniu projektu ustawy na posiedzeniu 

w dniu 30 listopada 2021 r., przyjęła projekt i wniosła o jego uchwalenie przez Sejm 

w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 1797). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na 43. posiedzeniu Sejmu w dniu 1 grudnia 

2021 r. 

Sejm uchwalił ustawę na 43. posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2021 r. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 436 posłów, przy 1 głosie wstrzymującym się i braku głosów przeciw. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Art. 2 – w proponowanym art. 10c ust. 3 pkt 3 ustawy o Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa wyrazy „po wysłaniu pisma” proponuje się zastąpić wyrazami 

„po złożeniu pisma”, zapewniając spójność omawianego przepisu zarówno z jego 

pozostałą treścią, jaki i z innymi przepisami proponowanego ust. 3 (pkt 1, 2, 4 i 5) 

wskazującymi, że pismo jest przez stronę postępowania „składane” za pomocą systemu 

teleinformatycznego Agencji. 

Propozycja poprawki: 

w art. 2, w art. 10c w ust. 3 w pkt 3 wyrazy „po wysłaniu pisma” zastępuje się wyrazami „po 

złożeniu pisma”. 

 

2. Art. 3 pkt 4 lit. b – w proponowanym art. 3 ust. 3 ustawy o rozwoju lokalnym 

z udziałem lokalnej społeczności wyrazy „przepis art. 68a” należy zastąpić wyrazami 

„przepisy art. 68a”, ponieważ art. 68a ustawy o zasadach realizacji programu w zakresie 

polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 składa się 

z większej ilości przepisów (14 ustępów). 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 4 w lit. b, w ust. 3 wyraz „przepis” zastępuje się wyrazem „przepisy”. 

 

3. Art. 3 pkt 6 – proponowane przepisy art. 4a ust. 1–3 ustawy o rozwoju lokalnym 

z udziałem lokalnej społeczności regulują sprawy dotyczące ewentualnego 

wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej do udziału w posiedzeniach 

wskazanych w nim komisji lub rad oraz przy głosowaniu poza posiedzeniami tych 

komisji lub rad, albo na ich posiedzeniach. W art. 4a ust. 4 ustawodawca przewiduje 
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natomiast, że regulaminy komisji oraz statuty LGD, a więc akty o charakterze 

wewnętrznym, mogą dowolnie rozstrzygać o wyłączeniu stosowania przepisów ust. 1–3 

(przepisów powszechnie obowiązujących stanowiących materię ustawową), albo 

modyfikować te przepisy (odmiennie regulować określone w nich sprawy). Należy więc 

zaznaczyć, że rozwiązanie takie budzi zasadnicze wątpliwości w kontekście określonych 

w art. 87 Konstytucji źródeł prawa. Wyklucza się bowiem możliwość modyfikowania 

przepisów ustawy, czy decydowania o wyłączaniu ich stosowania aktami prawnymi 

niższej rangi w hierarchii źródeł prawa, a już z całą pewnością aktami o charakterze 

wewnętrznym. Zgodnie z art. 93 ust. 3 Konstytucji akty o charakterze wewnętrznym 

powinny być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem, natomiast zgodnie 

z art. 92 ust. 1 Konstytucji, jeżeli zachodzi konieczność zapewnienia właściwego 

wykonania ustawy, to następuje to w drodze rozporządzenia. Uregulowanie określonych 

spraw w przepisach prawa powszechnie obowiązującego oznacza wyjęcie tej materii 

spod kompetencji podmiotów wydających akty wewnętrzne. W związku z tym 

ustawodawca, działając w oparciu o wywodzoną z art. 2 Konstytucji zasadę 

demokratycznego państwa prawa oraz wskazane wyżej przepisy Konstytucji, musi być 

racjonalny, tj. w rozpatrywanym przypadku: 

1) jeżeli decyduje się na uregulowanie w ustawie spraw dotyczących wewnętrznego 

funkcjonowania (trybu pracy) omawianych komisji i rad – nie powinien 

przewidywać możliwości modyfikowania takiej regulacji czy też jej wyłączania 

aktami prawa wewnętrznego albo  

2) powinien zrezygnować z regulowania w ustawie omawianych spraw, pozostawiając 

je do wyłącznej kompetencji komisji i rad, na co de facto wskazuje już 

proponowany art. 4a ust. 4. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 6, w art. 4a skreśla się ust. 4 

albo 

w art. 3 skreśla się pkt 6. 

 

4. Art. 3 pkt 11 lit. f – wątpliwości budzi proponowany art. 10 ust. 15 zdanie drugie ustawy 

o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.  

A. Po pierwsze, w zakresie, w jakim stanowi, że objęci jego zakresem regulacji 

eksperci są wybierani spośród osób wpisanych do wykazu ekspertów 
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prowadzonego przez IZ (instytucję zarządzającą programem). Powstaje pytanie, co 

to za wykaz, ponieważ pozostałe przepisy zmienianej ustawy nie przewidują 

prowadzenia takiego wykazu przez IZ. Do podobnego wykazu, wykazu 

kandydatów na ekspertów, odnosi się art. 68a ust. 11 ustawy o zasadach realizacji 

programu w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020. Jest on prowadzony przez właściwą instytucję, która wpisuje do niego 

kandydata na eksperta. Jeżeli więc w omawianym przepisie chodzi o taki wykaz, 

prowadzony przez IZ, to należy go w nim przywołać zgodnie z jego nazwą 

określoną w ww. art. 68a ust. 11. W przypadku gdy chodzi o inny wykaz, 

propozycja poprawki będzie zaproponowana po przedstawieniu wyjaśnień przez 

przedstawiciela Rządu. 

B. Po drugie, w zakresie, w jakim stanowi on, że ww. art. 68a stosuje się odpowiednio 

do powoływania ekspertów. Wydaje się, że w rozpatrywanym przypadku przepisy 

art. 68a mają być stosowane do wyznaczenia ekspertów, nie zaś do ich 

powoływania. Zdanie pierwsze w art. 10 ust. 15 jednoznacznie stanowi, że  

„Do oceny spełnienia kryteriów wyboru LSR wskazanych w odwołaniu, IZ może 

wyznaczyć ekspertów.”. Również przepisy art. 68a dotyczą wyznaczenia 

ekspertów do wykonywania określonych spraw, na podstawie zawartej z nimi 

w tym celu umowy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 11 w lit. f, ust. 15 otrzymuje brzmienie: 

„15. Do oceny spełnienia kryteriów wyboru LSR wskazanych w odwołaniu, IZ może 

wyznaczyć ekspertów spośród osób wpisanych do prowadzonego przez IZ wykazu kandydatów 

na ekspertów, o którym mowa w art. 68a ust. 11 ustawy w zakresie polityki spójności. Do 

wyznaczenia ekspertów stosuje się odpowiednio przepisy art. 68a ustawy w zakresie polityki 

spójności.”. 

 

5. Art. 3 pkt 13 – proponowany art. 11a ust. 4 przewidując, że skargę pozostawia się bez 

rozpoznania w przypadku gdy została ona wniesiona po terminie, albo bez uiszczenia 

wpisu stałego, budzi wątpliwości w dwóch aspektach. 

A. Jeżeli chodzi o pozostawienie skargi bez rozpoznania w przypadku gdy nie 

uiszczono wpisu stałego w terminie, do którego skarga może być wniesiona (14 dni 

od dnia otrzymania informacji albo uchwały), to należy zaznaczyć, że 
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proponowany przepis w stosunku do przepisu art. 220 § 1 ustawy – Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Ppsa), przewidującego, że jeżeli 

nie została uiszczona wymagana opłata przewodniczący wzywa wnoszącego 

pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, i dopiero po upływie tego terminu 

wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania, wprowadza 

rozwiązanie pogarszające sytuację wnoszącego skargę. Wyłącza bowiem 

możliwość wezwania przez przewodniczącego podmiotu wnoszącego skargę 

o uiszczenie wpisu stałego. Zasadnym wydaje się więc uzasadnienie przez 

przedstawiciela Rządu przyjęcie takiego rozwiązania.  

B. Jeżeli natomiast chodzi o pozostawienie skargi bez rozpoznania, w przypadku gdy 

została ona wniesiona po terminie, to należy zaznaczyć, że rozwiązanie takie budzi 

zasadnicze wątpliwości w kontekście określonej w Ppsa właściwości sądów do 

rozstrzygania określonych spraw oraz art. 176 ust. 2 Konstytucji (przewidującego, 

że ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed nimi określają ustawy). 

Proponowany przepis wyłącza bowiem właściwość sądu administracyjnego 

określoną, zgodnie z art. 176 ust. 2 Konstytucji, w ustawie Ppsa na rzecz 

przewodniczącego. Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 58 § 1 pkt 2 Ppsa sąd, 

w drodze postanowienia, odrzuca skargę, która została wniesiona po upływie 

terminu do jej wniesienia, również w przypadku gdy skarżący nie wniósł 

wymaganej opłaty sądowej (np. wpisu stałego). Potwierdza to w dalszej kolejności 

art. 220 § 3 Ppsa – „Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie 

postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, 

podlegają odrzuceniu przez sąd.”. Opiniowana ustawa wprowadza natomiast 

rozstrzygnięcie, zgodnie z którym w przypadku gdy skarga zostanie wniesiona po 

terminie, decyzja będzie podejmowana nie przez sąd, lecz przez przewodniczącego, 

a jej przedmiotem nie będzie odrzucenie skargi tylko pozostawienie jej bez 

rozpoznania. Do rozważenia poddaje się więc, aby analizowany przepis 

uwzględniał obowiązujący stan prawny, a więc przewidywał, że w rozpatrywanym 

przypadku rozstrzygnięcie jest wydawane nie przez przewodniczącego, lecz przez 

sąd administracyjny, a jego przedmiotem jest odrzucenie skargi.  

 Ponadto, proponuje się, aby zgodnie z dyrektywą § 10 Zasad techniki prawodawczej (do 

oznaczania jednakowych pojęć używa się jednakowych określeń) przepisy art. 11a 
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konsekwentnie posługiwały się tą samą nazwą na oznaczenie objętego ich regulacją 

sądu administracyjnego. Obecnie w art. 11a przepis ust. 1 odnosi się do „sądu 

administracyjnego”, natomiast przepisy ust. 3 i 5 do „sądu”. 

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 13, w art. 11a: 

a) w ust. 3 po wyrazie „Sąd” dodaje się wyraz „administracyjny”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Wniesienie skargi: 

1) po terminie, o którym mowa w ust. 2, powoduje pozostawienie jej bez rozpoznania; 

2) bez uiszczenia wpisu stałego w terminie, o którym mowa w ust. 2, powoduje 

odrzucenie jej przez sąd administracyjny.”, 

c) w ust. 5 po wyrazie „sąd” dodaje się wyraz „administracyjny”. 

 

6. Art. 3 pkt 14 – proponowane przepisy art. 12 ust. 1, 3 i 4 ustawy o rozwoju lokalnym 

z udziałem lokalnej społeczności są nieprecyzyjne. Z ich brzmienia nie wynika, jaki 

sprzeciw i jakie odwołanie stanowi przedmiot wskazanych w nich postępowań 

(postępowania w sprawie sprzeciwu oraz postępowania w sprawie odwołania). 

W związku z tym oraz zgodnie z zasadą określoności przepisów prawa, odzwierciedloną 

w § 6 Zasad techniki prawodawczej (przepisy ustawy redaguje się tak, aby dokładnie 

i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje 

prawodawcy), zasadnym wydaje się doprecyzowanie art. 12 ust. 1, 3 i 4 przez wskazanie 

sprzeciwu i odwołania będących przedmiotem omawianych postępowań. Jeżeli 

w rozpatrywanym przypadku chodzi o sprzeciw, o którym mowa w art. 10 ust. 5, 

oraz o odwołanie, o którym mowa w art. 10 ust. 8 zmienianej ustawy, to proponuje się 

przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki.  

Propozycja poprawki: 

w art. 3 w pkt 14, w art. 12: 

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3 po wyrazie „sprzeciwu” dodaje się 

wyrazy „ , o którym mowa w art. 10 ust. 5,” oraz po wyrazie „odwołania” dodaje się 

wyrazy „ , o którym mowa w art. 10 ust. 8,”, 

b) w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazie „sprzeciwu” dodaje się wyrazy „ , o którym 

mowa w art. 10 ust. 5,” oraz po wyrazie „odwołania” dodaje się wyrazy „ , o którym 

mowa w art. 10 ust. 8”. 
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7. Art. 4 pkt 4 – z proponowanego art. 19 ust. 1a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów 

wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014–2020 wynika, że wskazany w nim minister będzie mógł przyznawać ze środków 

publicznych pomoc w wysokości wyższej niż dozwolona w przepisach powszechnie 

obowiązujących (rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 18 zmienianej ustawy). 

Jednocześnie przepis ten nie określa żadnych merytorycznych wytycznych, którymi 

minister powinien się kierować przy przyznawaniu takiej pomocy. Należy więc 

zaznaczyć, że przyznanie ministrowi tak dużego luzu decyzyjnego może budzić 

wątpliwości w kontekście art. 2 Konstytucji (zasady demokratycznego państwa prawa), 

art. 7 Konstytucji (zasady legalizmu) i art. 32 Konstytucji (zasady równości wobec 

prawa). 

 

8. Art. 5 pkt 3 – proponowany art. 14 ust. 2 ustawy o finansowaniu wspólnej polityki 

rolnej jest niekonsekwentny w zakresie, w jakim odwołuje się do wskazanych w nim 

podmiotów. Raz odwołuje się do nich w liczbie pojedynczej (nie otrzyma, spłaca) raz 

w liczbie mnogiej (leżących po ich stronie). 

Propozycja poprawki: 

w art. 5 w pkt 3, w art. 14 w ust. 2 wyraz „otrzyma” zastępuje się wyrazem „otrzymają” 

oraz wyraz „spłaca” zastępuje się wyrazem „spłacają”. 

 

9. Art. 5 pkt 8 lit. b oraz c, a także art. 11 – wątpliwości budzi przyjęte w proponowanych 

przepisach art. 23 ust. 3 i 4 odniesienie się do „jednostki”, o której mowa w ust. 1 tego 

artykułu, w zakresie dotyczącym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Należy bowiem zwrócić uwagę, że 

art. 23 ust. 1, poza pkt 3, odnosi się do dwóch rodzajów jednostek (państwowych 

jednostek budżetowych oraz jednostek doradztwa rolniczego). Art. 23 ust. 1 pkt 3 

odwołuje się natomiast do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które w świetle przepisów art. 9 ustawy 

o finansach publicznych nie są jednostką budżetową, ani jednostką jako taką, 

a państwową osobą prawną (art. 9 pkt 3 tej ustawy), w tym agencją wykonawczą. 

W związku z tym proponuje się, aby przepisy art. 23 ust. 3 i 4 odnosiły się nie do 
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jednostek, tylko do podmiotów, o których mowa w ust. 1. Analogiczna uwaga dotyczy 

art. 11 opiniowanej ustawy. 

Propozycja poprawek: 

w art. 5 w pkt 8: 

a)  w lit. b, w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „Jednostki” zastępuje się 

wyrazem „Podmioty”, 

b) w lit. c, w ust. 4: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „jednostka, o której” zastępuje się 

wyrazami „podmiot, o którym”, 

– w części wspólnej wyrazy „danej jednostki, o której” zastępuje się wyrazami 

„danego podmiotu, o którym”; 

w art. 11 wyraz „jednostek” zastępuje się wyrazem „podmiotów” oraz wyrazy „dana 

jednostka otrzymała” zastępuje się wyrazami „dany podmiot otrzymał”. 

 

10. Art. 6 pkt 5 – proponowany art. 395a ust. 2 pkt 2 lit. e ustawy – Prawo wodne 

przewiduje, że powiadomienie, którego należy dokonać przed wykonaniem wskazanych 

w nim robót, czynności lub urządzeń wodnych, zawiera określenie planowanego 

terminu rozpoczęcia robót lub czynności. Skoro wszystkie przepisy art. 395a, poza jego 

pkt 2 lit. e, dokonują konsekwentnego wyszczególnienia trzech elementów, których 

wykonanie wymaga powiadomienia (robót, czynności i urządzeń wodnych), to powstaje 

pytanie, czy intencją projektodawcy jest, aby art. 395a ust. 2 pkt 2 lit, e nie obejmował 

swoim zakresem regulacji określenia planowanego terminu rozpoczęcia wykonywania 

urządzeń wodnych. Jeżeli nie, to proponuje się uwzględnić w nim również 

wykonywanie urządzeń wodnych, spójnie z pozostałymi przepisami art. 395a. 

Propozycja poprawki: 

w art. 6 w pkt 5, w art. 395a w ust. 2 w pkt 2 w lit. e wyrazy „robót lub czynności” zastępuje 

się wyrazami „wykonywania robót, czynności lub urządzeń wodnych”. 

 

11. Art. 7 ust. 2 – w proponowanym art. 7 ust. 2 opiniowanej ustawy należy zlikwidować 

błąd polegający na odwoływaniu się w pkt 1 do zgłoszenia wodnoprawnego, o którym 

mowa w art. 394 ustawy zmienianej w art. 1, tj. w ustawie – Prawo budowlane. 

Ustawa – Prawo budowlane nie zawiera art. 394 (kończy się na art. 108). Jak należy 

sądzić w rozpatrywanym przypadku chodzi o art. 394 ustawy zmienianej w art. 6 
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opiniowanej ustawy, tj. ustawy – Prawo wodne. Jeżeli tak, to proponuje się przyjęcie 

poniższej propozycji poprawki. Ponadto art. 7 ust. 2 pkt 2 budzi również wątpliwości 

w zakresie, w jakim odwołuje się do przepisów (dotyczących powiadomienia)  

„o których mowa w art. 395a”. Z proponowanego brzmienia wynika, że do spraw, 

o których mowa w art. 395 pkt 15 i 16 ustawy – Prawo wodne, stosuje się właśnie 

przepisy art. 395 pkt 15 i 16. Przepisami, o których mowa w ww. art. 395a, są bowiem 

przepisy art. 395 pkt 15 i 16, do których art. 395a odwołuje się we wprowadzeniu do 

wyliczenia w ust. 1. Wydaje się, że w rozpatrywanym przypadku intencją 

projektodawcy było odwołanie się do przepisów art. 395a ustawy – Prawo wodne. Jeżeli 

tak, to proponuje się przyjęcie zaproponowanej poniżej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 7 w ust. 2: 

a) w pkt 1 wyrazy „w art. 1” zastępuje się wyrazami „w art. 6”, 

b) w pkt 2 wyrazy „przepisy dotyczące powiadomienia, o których mowa w art. 395a ustawy 

zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą” zastępuje się wyrazami 

„przepisy art. 395a ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. 

 

 

 

Sławomir Szczepański 

Główny legislator 


