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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E
KOMISJI  EUROPEJSKIEJ  ORAZ  KOMISJI  SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO  I  POLITYKI  REGIONALNEJ

o  rządowym  projekcie  ustawy
o  Narodowym  Planie  Rozwoju

(druki  nr  2226  i  2711)
Sejm na 72 posiedzeniu w dniu 31 marca 2004 r. – zgodnie z art. 43 ust. 1 Regulaminu

Sejmu – skierował ponownie projekt zawarty w druku nr 2711 do Komisji Europejskiej oraz

do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia poprawki

zgłoszonej w drugim czytaniu.

Komisja Europejska oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po

rozpatrzeniu poprawki na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2004 r. oraz wysłuchaniu

oświadczenia przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, że poprawka zawarta w

dodatkowym sprawozdaniu jest zgodna z prawem Unii Europejskiej,

wnosi:

 W y s o k i   S e j m   raczy następującą poprawkę:

Po art. 69 dodać art. 69a w brzmieniu:

„Art. 69a.

W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz.
1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022
oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190, poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259)
wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. 1. Urządzenia melioracji wodnych podstawowych stanowią własność Skarbu
Państwa i są wykonywane na jego koszt, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wykonywanie urządzeń, o których mowa w ust. 1, może być
współfinansowane z publicznych środków wspólnotowych w rozumieniu
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przepisów ustawy z dnia ....... o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr...,
poz.....).

3. Rozstrzygnięcie w sprawie, o której mowa w ust. 2, podejmuje, w drodze
decyzji, marszałek województwa, w uzgodnieniu z wojewodą.”;

2) w art. 74 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być wykonywane na koszt:

1) Skarbu Państwa za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej, części kosztów
przez właścicieli gruntów, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ,
zwanych dalej „zainteresowanymi właścicielami gruntów”, jeżeli:

a) teren cechuje duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych lub

b) urządzeniom melioracji wodnych szczegółowych grozi dekapitalizacja, lub

c) warunkiem restrukturyzacji rolnictwa jest regulacja stosunków wodnych w
glebie;

2) Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych, za
zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie
opłaty inwestycyjnej.

3. Opłaty, o których mowa w ust. 2, stanowią dochód budżetu państwa.”;

3) w art. 74 uchyla się ust. 4-6;

4) po art. 74 dodaje się art. 74a-74c w brzmieniu:

„Art. 74a. 1. Opłatę inwestycyjną, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2, ustala się w
wysokości 20% kosztów wykonania urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych, które są określone w końcowym raporcie z realizacji
inwestycji finansowych z udziałem publicznych środków wspólnotowych.

2. Opłatę inwestycyjną pobiera się w 15 równych rocznych ratach w terminie
do dnia 30 października każdego roku, przy czym opłata inwestycyjna
mniejsza od 1000 zł pobierana jest w 3 równych rocznych ratach.

3. Pierwszą ratę opłaty inwestycyjnej pobiera się po upływie dwóch lat od
dnia przekazania urządzeń do eksploatacji, a w przypadku
zagospodarowania pomelioracyjnego łąk i pastwisk - po upływie roku.

Art. 74b. 1. Rozstrzygnięcie w sprawach, o których mowa w art. 74 ust. 2, podejmuje,
w drodze decyzji, marszałek województwa w uzgodnieniu z wojewodą na
wniosek spółki wodnej lub zainteresowanych właścicieli gruntów.

2. W przypadku wykonywania urządzeń melioracji wodnych na zasadach, o
których mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2, wymagany jest wniosek spółki
wodnej lub wnioski zainteresowanych właścicieli gruntów stanowiących
co najmniej 75% powierzchni planowanych do zmeliorowania.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, ogłasza się w sposób zwyczajowo
przyjęty na danym terenie oraz poprzez umieszczenie jej, na co najmniej
14 dni, na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin.

4. Marszałek województwa ustala dla każdego zainteresowanego właściciela
gruntów, w drodze decyzji, wysokość opłaty melioracyjnej albo opłaty
inwestycyjnej, proporcjonalną do powierzchni gruntów, na które korzystny
wpływ wywierają urządzenia melioracji wodnych szczegółowych.
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5. Właściciel gruntów, którego dotyczy decyzja, o której mowa w ust. 4, jest
obowiązany umożliwić wejście na grunt oraz do obiektów budowlanych w
celu zaprojektowania i wykonania urządzeń melioracji wodnych.

Art. 74c. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego i rozliczeniu wartości wykonanych
robót marszałek województwa, w drodze decyzji, koryguje w czasie 9
miesięcy ustaloną wysokość opłaty melioracyjnej albo opłaty
inwestycyjnej, odpowiednio do wysokości poniesionych kosztów
inwestycyjnych oraz zmian w projekcie technicznym, dokonanych w
trakcie realizacji inwestycji.”;

5) art. 75 otrzymuje brzmienie:

„Art. 75. 1. Programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń
melioracji wodnych szczegółowych, w trybie, o którym mowa w art. 74
ust. 2, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymywanie
urządzeń melioracji wodnych podstawowych należy do marszałka
województwa.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, w art. 74b ust. 1 i 4 oraz art. 74c,
marszałek województwa realizuje jako zadania z zakresu administracji
rządowej.”;

6) w art. 164 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Udzielenie spółce wodnej, wykonującej urządzenia melioracji wodnych, pomocy,
o której mowa w ust. 5, może nastąpić wówczas, gdy obszar przewidziany do
melioracji stanowi zwarty kompleks, zasięg oraz projekt techniczny melioracji zostały
uzgodnione z wojewodą, a udział własny członków spółki odpowiada co najmniej
kwocie wyliczonej zgodnie z art. 74b oraz przepisami wydanymi na podstawie art. 78
ust. 1.

- posłowie: K.Sas, J.Nowicki, B. Bujak, Z. Sobotka, R. Hayn, M. Jedoń, S. Kopeć, E.
Piela-Mielczarek, B. Błaszczyk, I. Nowacka, D. Grabowska, M. Ostrowska,

E. M. Janik, J. Kochanowski, E. Szparaga, G. Tuderek, Z. Janowski, W. Okoński,

B. Liberadzki

- przyjąć

Warszawa, dnia 2 kwietnia 2004 r.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego

i Polityki Regionalnej

/-/Witold Gintowt-Dziewałtowski

Przewodniczący
Komisji Europejskiej

/-/Jerzy Czepułkowski
Sprawozdawca

   /-/Bogusław Liberadzki


