Wyciąg z Ustawy 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, z późn. zm.) – wg stanu na 1.09.2010 r.
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 atmosferycznymi, które miały miejsce w 2010 r.
Art. 2. Przepisy ustawy mają zastosowanie do skutków zdarzeń zaistniałych na obszarze gmin lub
miejscowości poszkodowanych w wyniku działania powodzi lub osunięcia ziemi, mających miejsce w
2010 r., określonych w przepisach wydanych po dniu 14 maja 2010 r. 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 działania Ŝywiołu (Dz. U. Nr 84, poz. 906).
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 latach 2010 i 2011 został złoŜony wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, nie stosuje
się art. 6a ust. 4 tej ustawy, jeŜeli 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 latach 2010
i 2011 został złoŜony 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, podwyŜsza 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.

