
Projekt

z dnia  26 czerwca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY ŁUBNIANY

z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie poparcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne.

Na podstawie art. 18 ust 1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, 
zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) Rada Gminy Łubniany uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Łubniany popiera apel o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubniany.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Łubniany

Albert Wiench
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Łubniany

z dnia 29 czerwca 2015 r.

Prezydent RP

Marszałek Sejmu

Marszałek Senatu

Premier RP

APEL O ODRZUCENIE ZAPISÓW PROJEKTU USTAWY PRAWO WODNE

Rada Gminy Łubniany apeluje do Państwa Posłów i Senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o odrzucenie 
zapisów projektu ustawy Prawo wodne dotyczących:

1. Przekazywania gminom zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych jako 
zadanie własne oraz zadań z zakresu wykonywania i utrzymywania rowów odwadniających tereny zurbanizowane.

2. Ograniczenia kompetencji gmin w sprawach planowania przestrzennego przekazując kompetencje organom 
odpowiedzialnym za gospodarkę wodną.

3. Przekazywania gminom zadań marszałka województwa w zakresie ewidencji gruntów zmeliorowanych 
i urządzeń wodnych szczegółowych ujętych w zbiorach danych przestrzennych bez odpowiedniej pomocy 
finansowej państwa.

4. Przekazywania gminom zadań z zakresu planowania przestrzennego dotyczących zagrożeń powodziowych 
i ryzyka powodziowego bez uprzedniego oszacowania kosztów ich wdrożenia, jak również zagwarantowania 
odszkodowań dla właścicieli nieruchomości.
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UZASADNIENIE

Projekt ustawy Prawo wodne przewiduje przekazanie gminom obowiązku utrzymywania urządzeń
wodnych melioracji szczegółowych niezależnie od prawa własności terenu, na którym się one znajdują. Gmina
musiałaby utrzymywać bez względu od przyczyny ich powstania: rowy wraz z budowlami związanymi z nimi
funkcjonalnie, drenowania, rurociągi o średnicy poniżej 0,6 m, groble na obszarach nawadnianych, systemy
nawodnień grawitacyjnych. Koszty utrzymywania miałyby zostać pokryte ze środków zebranych w ramach
podatku od właścicieli gruntów. Ustawa przewiduje wprowadzenie dwóch opłat z tytułu korzystnego
oddziaływania urządzeń wodnych: pierwszy od gruntów zmeliorowanych, natomiast drugi od gruntów
odwadnianych rowami na terenach zurbanizowanych. W przypadku braku uiszczania opłat przez właściciela
gruntów na ten cel należności byłby przymusowo ściągane w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji. Stawki opłat od hektara gruntu zmeliorowanego i odwadnianego byłyby ustalane przez Radę
Gminy, przy czym minimalna stawka ustawowa wyniosłaby 30 zł na rok od hektara. Wprowadzenie w życie
zapisów projektu ustawy spowoduje konieczność precyzyjnej inwentaryzacji urządzeń wodnych, utworzenie
bazy danych systemu teleinformatycznego, zakupu najnowszej generacji sprzętu, oprogramowania,
zatrudnienia dodatkowej kadry. Projekt ustawy nie odnosi się do tych zagadnień i nie określa ściśle sposobu
tworzenia map w tym zakresie. Ponadto samo utworzenie podstaw do wymiaru opłat i ich egzekwowania
będzie się wiązało ze znaczącymi kosztami i czasochłonnością uniemożliwiająca prawidłowe wprowadzenie
ustawy w życie.

Następną sprawą generującą wysokie koszty byłoby wdrożenie map ryzyka powodziowego i
zagrożenia powodziowego. Jednostki samorządu terytorialnego miałyby 30 miesięcy na dokonanie zmian w
dokumentacji planistycznej od chwili przekazania ww. map. Wymagać to będzie zmian w studiach
uwarunkowań i kierunkach zagospodarowania przestrzennego w zakresie przeznaczenia nieruchomości tj.
wprowadzenie zakazów budowy, co z kolei wiązać się to będzie z wypłatami odszkodowań. Projekt ustawy
nie mówi nic o wsparciu finansowym, pomimo że owa dokumentacja była uzgadniania z instytucjami
odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną.

Analizując zapisy projektu ustawy Prawo wodne stwierdzono, że wprowadzenie ustawy w życie
spowoduje poważne obciążenie budżetu gminy przy niewymiernych korzyściach.

Podjęcie uchwały jest realizacją poparcia apelu Związku Gmin Wiejskich RP, który wysoce
krytycznie ocenia projekt ustawy Prawa wodnego i ich skutków finansowych.
Podjęcie przedmiotowej uchwały nie rodzi zobowiązań finansowych dla budżetu Gminy Łubniany.
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