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WNOSZĄCY PETYCJE: dwie petycje indywidualne  

Sebastian Adamowicz. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywy ustawodawcze dotyczące: uchylenia art. 34 ustawy z dnia 11 

sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych związanych z usuwaniem 

skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw oraz zmiany 

art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, w celu uaktualnienia przepisów 

wymienionych ustaw. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJE: 

Autor petycji wnosi o:  

– uchylenie art. 34 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach 

prawnych związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz  

o zmianie niektórych ustaw – przepis jest bezprzedmiotowy w związku z przedawnieniem 

karalności i przedawnieniem wykonania kary; 

– zmianę art. 25 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o 

zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych  

ustaw poprzez usunięcie z przepisu zwrotu „będący w dyspozycji Wojskowej  

Agencji Mieszkaniowej” – w związku z odwołaniem do państwowej jednostki 

organizacyjnej nieistniejącej od 1 października 2015 r. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwiązaniach prawnych 

związanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie 

niektórych ustaw (Dz. U. Nr 84 poz. 9072 ze zm.) w art. 18 ust. 1 stanowi, że w okresie do 

dnia 30 czerwca 2002 r. na obszarach dotkniętych powodzią do wydobywania kopalin 

pospolitych, określonych w art. 16 ust. 2a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo 

geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27 poz. 96, z 1996 r. Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 88 

poz. 554, Nr 111 poz. 726 i Nr 133 poz. 885, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 oraz z 2000 r. 

Nr 109 poz. 1157 i Nr 120 poz. 1268), w celu likwidacji szkód powstałych w wyniku 

powodzi nie stosuje się przepisów tej ustawy. 

W przypadkach, o których mowa w ust. 1, wydobywanie kopalin w celu likwidacji 

szkód powstałych w wyniku powodzi następuje na podstawie decyzji starosty wydanej 

niezwłocznie po otrzymaniu wniosku (art. 18 ust. 2). 

Kto wydobywa na podstawie decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 2, kopaliny 
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OPRACOWAŁA 

 

Marzena Krysiak 

WICEDYREKTOR 

 

Danuta Antoszkiewicz 
 

                                                           
1 art. 45 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń „Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego 

popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność ustaje z upływem 2 lat od 

zakończenia tego okresu.” 

pospolite i wykorzystuje je na cele inne niż określone w art. 18 ust. 1, wyrządzając szkodę 

w mieniu, podlega karze aresztu lub grzywny (art. 34 ust. 1). 

Orzekanie w sprawach określonych w ust. 1 następuje na zasadach i w trybie 

określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 34 ust. 2). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457 ze zm.) w art. 5 § 1 pkt 4 stanowi, że nie 

wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy nastąpiło przedawnienie orzekania
1
. 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, 

poz. 1203 ze zm.) w art. 25 przyjmuje się, że w stosunku do osób zajmujących lokal 

mieszkalny będący w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na podstawie umowy 

najmu, które wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi 

domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, dyrektor oddziału 

regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, za wypowiedzeniem, rozwiązuje umowę 

najmu, a w przypadku nieopuszczenia lokalu po okresie wypowiedzenia występuje do sądu 

o pozbawienie prawa zajmowania tego lokalu i eksmisję. 

Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 303) w art. 120 ust. 1 stanowi, że z dniem 1 października 2015 r. łączy się: 

1) Wojskową Agencję Mieszkaniową utworzoną na podstawie ustawy z dnia  

22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) Agencję Mienia Wojskowego utworzoną na podstawie ustawy z dnia 30 maja 

1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji 

Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 712 oraz z 2014 r. poz. 1146). 

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa po połączeniu agencji, określonych w art. 120 

ust. 1, od 1 października 2015 r. otrzymuje nazwę Agencja Mienia Wojskowego (art. 121). 


