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Wyciąg z Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385)

Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje się w sprawach związanych z usuwaniem skutków powodzi w
rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239,
2)
poz. 2019, z późn. zm. ).
2. W przypadku wystąpienia powodzi o rozmiarach powodujących konieczność zastosowania
szczególnych rozwiązań określonych w ustawie, gdy środki zastosowane przez właściwe organy
administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego okazały się niewystarczające,
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych
Prezesowi Rady Ministrów przez właściwych wojewodów:
1) wykaz gmin lub miejscowości poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi, na terenie których
stosuje się szczególne rozwiązania określone w ustawie,
2) rodzaj stosowanych rozwiązań - w zakresie określonym w rozdziale 2,
3) w przypadku rozwiązań określonych w art. 5-7, art. 10-19, art. 23, art. 26-29, art. 33, art. 36 i art.
37 - warunki lub okres ich stosowania lub termin na dokonanie określonych czynności, nie
dłuższy niż 12 miesięcy
- kierując się zakresem niezbędnej do udzielenia pomocy, uwzględniając bieżące możliwości budżetu
państwa i jednostek samorządu terytorialnego.
3. W przypadku wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2,
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
3)
gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm. ), z wyłączeniem przedsiębiorców
wykonujących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli
zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, którzy ponieśli szkodę w
wyniku powodzi, mogą ubiegać się o pożyczki na zasadach określonych w rozdziale 3.
4. Po wydaniu przez Radę Ministrów rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, w celu umożliwienia
zastosowania szczególnych rozwiązań określonych ustawą, Prezes Rady Ministrów może dokonywać,
w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych wydatków budżetowych między częściami i
działami budżetu państwa, uwzględniając przeznaczenie środków publicznych na sfinansowanie
zadań określonych przez dysponentów części wnioskujących o dokonanie przeniesień.
Art. 28. 1. Do przedsięwzięć polegających na tworzeniu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, o których mowa w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o
finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844 oraz z 2009 r. Nr 39, poz. 309 i Nr 65, poz. 545), na realizację
których w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 został złożony
wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, nie stosuje się art. 6a ust. 4 tej ustawy, jeżeli tworzone
zgodnie z art. 6a ust. 1 tej ustawy lokale przeznaczone zostaną do wynajęcia osobom, które utraciły
lokal lub budynek mieszkalny na skutek powodzi.
2. W przypadku przedsięwzięć polegających na tworzeniu lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych, na realizację których w terminie
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 1 ust. 2 został złożony wniosek o udzielenie
finansowego wsparcia na tworzenie lokali przeznaczonych do wynajęcia osobom, które utraciły lokal
lub budynek mieszkalny na skutek powodzi, wysokość finansowego wsparcia, o której mowa w art. 13
ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, podwyższa się o 10 punktów
procentowych.
3. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2, stosuje się dodatkowe kryteria oceny
wniosku o udzielenie finansowego wsparcia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 19
ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań
chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

