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USTAWA 

z dnia 12 sierpnia 2010 r. 

 

o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem  
skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. oraz ustawy o wspieraniu rozwoju  

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego  
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

   

Art. 1.  

W ustawie z dnia 24 czerwca 2010 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
usuwaniem skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r. (Dz. U. Nr 123, poz. 835) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

 „o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi z  
2010 r.”;  

2) art. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 „Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach związanych z usuwaniem 
skutków powodzi z 2010 r. 

2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio w sprawach związanych 
z usuwaniem skutków osunięć ziemi wywołanych opadami at-
mosferycznymi, które miały miejsce w 2010 r. 

Art. 2. Przepisy ustawy mają zastosowanie do skutków zdarzeń zaistniałych 
na obszarze gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku dzia-
łania powodzi lub osunięcia ziemi, mających miejsce w 2010 r., okre-
ślonych w przepisach wydanych po dniu 14 maja 2010 r. na podstawie 
art. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach od-
budowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych 
lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 
906).”; 

3) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) powódź – zalanie wodami śródlądowymi lub morskimi wodami wewnętrz-
nymi w następstwie opadów atmosferycznych, które miały miejsce w 2010 
r.;”; 

4) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu: 

„Art. 44a. 1. W przypadku zmiany przepisów wydanych na podstawie art. 2 
ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbu-
dowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczo-
nych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu, polegającej 
na uzupełnieniu wykazu gmin i miejscowości, w których stosuje 
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się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powo-
dzi, osunięcia ziemi, wiatru lub intensywnych opadów atmosfe-
rycznych, związanej z powodzią mającą miejsce po dniu 1 sierp-
nia 2010 r., Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) terminy, o których mowa w art. 15, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 
3 i art. 36 ust. 2, 

2) okresy, o których mowa w art. 16, art. 17 ust. 1 pkt 2, art. 19 
ust. 1 i 4, art. 23 ust. 2, art. 36 ust. 1 i art. 39 ust. 1 

  mając na uwadze, że muszą one odpowiadać długością termi-
nom, o których mowa w art. 15, art. 17 ust. 2, art. 18 ust. 3 i art. 
36 ust. 2, a także okresom, o których mowa w art. 16, art. 17 ust. 
1 pkt 2, art. 19 ust. 1 i 4, art. 23 ust. 2, art. 36 ust. 1 i art. 39 ust. 1. 

2. W przypadku wydania przepisów na podstawie ust. 1, ilekroć 
przepisy ustawy odnoszą się do zdarzeń lub terminów określo-
nych dniem wejścia w życie ustawy, zdarzenia te lub terminy od-
nosi się do dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podsta-
wie ust. 1.”. 

 

Art. 2.  

W ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
łem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 w ust. 1 po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu: 

„16a) przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystą-
pienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapo-
biegawczych;”; 

2) w art. 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

„3. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, dotyczące działań, 
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 16a i 17, minister właściwy do spraw 
rozwoju wsi może uzależnić przyznanie pomocy w ramach tych działań od 
wysokości i zakresu szkód spowodowanych przez suszę, grad, deszcz na-
walny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, hura-
gan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o 
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, oszacowanych 
przez komisję, o której mowa w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”. 

 

Art. 3.  

Przepisy art. 44a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą 
ustawą, stosuje się także w przypadku zmiany przepisów wydanych na podstawie art. 
2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów  
i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzia-

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 98, poz. 634, Nr 214, poz. 

1349 i Nr 237, poz. 1655, z 2009 r. Nr 20, poz. 105 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490. 
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łania żywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906) uzupełniającej wykaz gmin i miejscowości, w 
których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów 
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi, osunięcia ziemi, 
wiatru lub intensywnych opadów atmosferycznych, związanej z powodzią mającą 
miejsce po dniu 1 sierpnia 2010 r., dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy. 

 

Art. 4.  

1. Pomoc finansowa w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 16a 
ustawy, o której mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może 
być również przyznana na inwestycje mające na celu przywracanie potencjału 
produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia powodzi oraz obsunięcia 
się ziemi wywołanych opadami atmosferycznymi, które miały miejsce w 2010 r. 

2. Do przyznawania pomocy na inwestycje określone w ust. 1 mogą być wykorzy-
stywane szacunki dotyczące wysokości i zakresu szkód spowodowanych przez 
powódź oraz obsunięcia się ziemi wywołane opadami atmosferycznymi, które 
miały miejsce w 2010 r., dokonane w 2010 r. przez komisję, o której mowa w 
art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 115, 
poz. 961 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 490). 

 

Art. 5.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

 

 


