Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SĘDZIEJOWICE
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie apelu o odrzucenie zapisów projektu nowelizacji ustawy "Prawo wodne".
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r.,
poz. 594 ze zmianami w 2013 r. poz. 645, poz. 1318., w 2014 r. poz. 379, poz. 1072.), Rada Gminy Sędziejowice
działając na podstawie § 24 ust. 2 pkt 4 Statutu Gminy Sędziejowice uchwalonego uchwałą Nr V/35/03 Rady
Gminy Sędziejowice z dnia 13 lutego 2003r., uchwala się, co następuje:
§ 1. Rada Gminy Sędziejowice apeluje do Posłów i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej o odrzucenie zapisów
projektu nowelizacji ustawy „Prawo wodne” dotyczących:
1. Przekazywania gminom zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz
zadań z zakresu wykonywania i utrzymania rowów odwadniających tereny zurbanizowane jako zadań własnych.
2. Ograniczania kompetencji gmin w sprawach planowania przestrzennego, poprzez przekazanie kompetencji
organom odpowiedzialnym za gospodarkę wodną.
3. Przekazania gminom zadań marszałka województwa w zakresie ewidencji gruntów zmeliorowanych
i urządzeń melioracji wodnych szczegółowych ujętych w zbiory danych przestrzennych bez zabezpieczenia
finansowego państwa.
4. Przekazania gminom zadań z zakresu planowania przestrzennego dotyczących zagrożeń powodziowych
i ryzyka powodziowego - bez oszacowania kosztów ich wdrożenia, oraz zagwarantowania rekompensat
odszkodowawczych dla właścicieli nieruchomości.
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez przesłanie jej naczelnym organom administracji państwowej
tj.: Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowi Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz Prezesowi Rady
Ministrów powierza się Wójtowi Gminy Sędziejowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sędziejowice
Dariusz Cieślak
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UZASADNIENIE
Przygotowywana jeszcze w tej kadencji reforma „Prawa wodnego” a szczególnie niektóre jej zapisy
są niekorzystne dla większości gmin wiejskich. Koszty jej realizacji do dziś nieoszacowane mogą być
ogromne. Projekt ustawy zakłada przekazanie gminom obowiązku utrzymania melioracji wodnych
szczegółowych oraz budowy i utrzymania urządzeń odwadniających tereny zurbanizowane.
Zadania te mają być finansowane z opłat wnoszonych przez osoby odnoszące korzyści z tych urządzeń w
wysokości proporcjonalnej do odnoszonych korzyści.
Projekt ustawy nie odnosi się do kwestii przekazania zadań Marszałka Województwa w zakresie ewidencji
urządzeń wodnych - szczegółowych i gruntów zmeliorowanych. Doświadczenie wskazuje, że te dane
wymagają dogłębnej analizy. Aby możliwe było uruchomienie procedury naliczania opłat niezbędna jest
wcześniejsza szczegółowa inwentaryzacja urządzeń melioracyjnych, system teleinformatyczny oraz sprzęt
wraz z oprogramowaniem, którego zakup należy przewidzieć. Przeprowadzenie szczegółowej
inwentaryczacji, stworzenie bazy danych, zakup odpowiedniej generacji sprzetu, oprogramowania,
zatrudnienie wykwalifikowanej kadry wymagać będzie zabezpieczenia przez gminę określonych znacznych
środków finansowych do czego projekt nowelizacji się nie odnosi.
Kolejnym problemem, generującym koszty, jest wdrożenie map ryzyka powodziowego i zagrożenia
powodziowego. Od chwili przekazania tych dokumentów gminom, jednostki samorządu mają 30 miesięcy
na dokonanie zmian we wszystkich dokumentach planistycznych (np. studiach uwarunkowań i kierunkach
zagospodarowania przestrzennego). W wielu przypadkach wymagać to będzie dokonania zmian w zakresie
przeznaczenia nieruchomości (np. zakazu budowy) co się z tym wiąże, groźbą roszczeń odszkodowczych
właścicieli nieruchomości. Nic się nie mówi o wsparciu finansowym gmin mimo, że dokumenty te były
uzgadniane z instytucjami odpowiedzialnymi za gospodarkę wodną.
Podjęcie uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu Gminy Sędziejowice.
Sędziejowice, 12.08.2015 r.
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