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Zbigniew Rynasiewicz
Przelvodniczący
Komisji Infrastruktury
Sej m Rt eczypospolitej Polskiej

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej rządowego projektu ustawy o zmianie
ustawy o szczegÓlnych zasadaclt odbudowy, rentont w i rozbiÓrek obiektÓw budowlanyclt
zniszczonyclt lub uszkodzonyclt w wyltiku działania zywiołu oraz niektÓryclt innych ustaw
(druk nr 3301) ujętego w sprawozdaniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki
Regionalnej oraz Komisji Infrastruktury (druk nr 3321) wyrażona na podstawie art. 13
ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. |J. z
f007 r. Nr 65, poz. 437 z pÓźn. Zm.) w zwi4zku z art. 4f ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu
Sejmu przez ministra wlaściwego do spraw członkostwa Rz,ecz1'pospolitej Polskiej w
Unii Europejskiej

Szanowlry P anie P rzev, o dtticzący,

W zwtązku z przedł.oionym Sprawozdaniem Kornisji Infiastruktury pozwalam sobie wyrazic
następującą opinię:

I. Zgodnie zprojektowanym art. 13h ust. I ustawy o szczegolnych zasadach odbudowy,
remontÓw i rozbiorek obiektow budowlanych Znlsz:Zonych lub uszkodzonych w
wyniku działanta zywiołu nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być
przedmiotem zamiany na nieruchomości objęte aktami prawa miejscowego' o ktorych
mowa w art. 13a iub 13c' stanowiące własnośc osob fizycznych lub osob prawnych.
Na podstawie art. 13h ust. 2 w przypadku nierownej wartości zamtenianych
nieruchomości stosuje się dopłatę' ktorej wysokośc jest rowna roŻnicy wartości
zamienianych nieruclromości. Zgodnie Z art. 13 h ust. 4 na wniosek osoby
zainteresowanej rada gminy moze W drodze uchwały odstąpić od obowiązku
wniesienia dopłaty' o ktorej mowa w ust. f . Przychody uzyskane z tfułu odstąpienia
od obowiązku wniesienia dopłaty są zwolnione z podatku PIT i CIT (projektowany
art. f9a lit. c ustawy o podatku dochodo\Ę/lll od osob ftzyczn5,ch oraz projektowany
art. 54lit. c ustawy o podatku dochodowJ/m od osob prawnych).



II.

III.

odstąpienie od obowiązku wniesienia dopłaty rra podstawie uchwały rady gminy wodniesieniu do przedsiębiorstw w rozumieniu orzęcznictwa TrybunałuSprawiedliwości Unii E.uropejskiej będzie wymagało uprzedniej oceny' czy w danymprzypadku nie zachodzi ryzyko udzielenia indywiduainej pomocy publicznej, a wkonsekwencji _ czy nie istnieje obowiązek notyfikacji ewentua1nej pomocy KomisjiEuropej skiej .
Zwolnienia podatkowe przewid ziane w projektowanych art. z9a lit. c ustawy opodatku dochodowym od osob fizycznylh oraz art. 54 lit. c ustawy o podatkudochodowym od osob prawnych - w zai<resie, w jakim dotyc zą przed,siębiorstw wrozumieniu orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwbsci Unii Europejskiej . mogąwlązac się Z ryzykiem udzielenia pomocy publicznej niezgodnej ze wspÓlnymrynkiem.

W konkluzji pozrvalam
zgodny z prawem Unii
i ilI niniejszej opinii.

sobie stwierdzić, że projekt ustawy
Europejskiej, z zastrzeżeniem uwag

ujęty w sprawozdaniu jest
zawarĘch w punktach II

Z powazaniem,


