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Nawiązując do wystąpienia z 13 lutego 2019 r. znak: WR-III.637.4.1.2019.MR 
dotyczącego opiniowania zadań przez Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań 
w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków 
(dalej: Wojewódzki Zespół), który został powołany przez Wojewodę Małopolskiego zgodnie 
z Wytycznymi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i trybu 
udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, 
przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej 
bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego, zwracam 
uwagę na nadal występujące nieprawidłowości dotyczące dokumentacji przedkładanych do 
zaopiniowania przez Wojewódzki Zespół. 

Pragnę przypomnieć, że do zadań Wojewódzkiego Zespołu należy m.in. analizowanie, 
opiniowanie i rekomendowanie zadań planowanych do realizacji w ramach środków rezerwy 
celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwania skutków ruchów osuwiskowych ziemi 
lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom, w tym opiniowanie opracowanych dokumentacji 
geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych oraz ocena zasadności 
odbudowy lub przeniesienia zagrożonej infrastruktury w miejsce eliminujące możliwość 
ponownego zniszczenia lub uszkodzenia. Analiza dokumentacji dokonywana przez 
Wojewódzki Zespół, stanowi ocenę zawartych w niej rozwiązań w aspekcie celowości, 
oszczędności i efektywności zawarcia umowy dotacji, tj. ewentualnego wydatkowania 
zgodnie z tymi zasadami środków publicznych.

Pomimo prośby zawartej w ww. wystąpieniu z 13 lutego 2019 r., aby tylko jednostki 
samorządu terytorialnego (jako beneficjenci środków budżetu państwa), składały wnioski 
o zaopiniowanie przez Wojewódzki Zespół, nadal zdarzają się przypadki, że to wykonawcy 
dokumentacji składają takie wnioski lub same dokumentacje i za pośrednictwem moich służb 
komunikują się z Państwa pracownikami prowadzącymi przedmiotowe sprawy. 

Analiza składanych wniosków do zaopiniowania przez Wojewódzki Zespół, wskazuje 
na licznie powtarzające się błędy i braki formalne. Mimo, iż Wojewódzki Zespół opiniuje 
zadania od 2004 roku, nadal samorządy wzywane są (nieraz wielokrotnie) do sporządzenia 
korekt i/lub uzupełnień złożonych wniosków.
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W związku z coraz częściej spotykanymi brakami formalnymi w dokumentacjach 
projektowo-budowlanych składanych do zaopiniowania przez Wojewódzki Zespół, obecnie 
wymagane jest przedkładanie projektów budowlanych zatwierdzonych przez organ 
administracji architektoniczno-budowlany wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę albo 
decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej.

Minister Rozwoju i Technologii wydał rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. Dlatego też, przedkładana do 
zaopiniowania przez Wojewódzki Zespół dokumentacja projektowo–budowlana, winna być 
kompletna, tzn. posiadać wszelkie załączniki wymagane przepisami prawa. Wojewódzki 
Zespół powinien dysponować egzemplarzem dokumentacji, która została zatwierdzona przez 
organ administracji architektoniczno-budowlanej (i na podstawie której będzie realizowana 
inwestycja). 

Złożone do zaopiniowania egzemplarze dokumentacji (geologiczno-inżynierskich 
i projektowo-budowlanych) będą zwracane – co do zasady – po 5 latach, licząc od początku 
roku następującego po roku, w którym został zrealizowany ostatni etap zadania, tj. po 
wykonaniu właściwych prac stabilizujących osuwisko lub zabezpieczających obiekty 
infrastrukturalne albo związanych z przeniesieniem zniszczonej/zagrożonej infrastruktury  
komunalnej. 

Przypominam, że w przypadku otrzymania dofinansowania z rezerwy celowej budżetu 
państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych cel 
przeznaczenia dofinansowania określa nazwa zadania w umowie dotacji. Nazwa zadania 
w umowie dotacji musi być zgodna z nazwą zadania w opinii Wojewódzkiego Zespołu. 
Zatem każda zmiana wynikła podczas realizacji poszczególnych etapów zadania – co do 
zasady – winna być zaopiniowana przez Wojewódzki Zespół. W przypadku wystąpienia 
zmian w zakresie rzeczowym lub nazwie zadania po opracowaniu dokumentacji geologiczno-
inżynierskiej czy projektowo-budowlanej (np. zmiana numeru działki, zmiana numeru 
osuwiska w związku z aktualizacją Karty Rejestracyjnej Terenu Zagrożonego Ruchami 
Masowymi Ziemi/Karty Rejestracyjnej Terenu, na którym Występują Ruchy Masowe Ziemi, 
zmiana zakresu uszkodzenia/zniszczenia infrastruktury komunalnej (np. kilometraża drogi), 
itd.) samorząd winien niezwłocznie zawnioskować o odpowiednią zmianę nazwy zadania, 
pod warunkiem, że będzie bezpośrednio związana z celem przeznaczenia dofinansowania.

W złożonym wniosku o zaopiniowanie zadania przez Wojewódzki Zespół powinien być 
określony przedmiot i cel opiniowania (np. wniosek o zaopiniowanie dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej celem pozyskania środków z budżetu państwa na opracowanie 
projektu budowlanego itd.).

Każda składana dokumentacja geologiczno-inżynierska czy projektowo-budowlana, 
winna być zaopiniowana przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 
Badawczy, Centrum Geozagrożeń (dalej: PIG-PIB), bowiem stanowi to wymóg formalny 
przedłożenia wniosku do zaopiniowania przez Wojewódzki Zespół. W przypadku gdy w opinii 
PIG-PIB zawarte są uwagi do opracowanej dokumentacji, należy przed złożeniem 
dokumentacji do zaopiniowania przez Wojewódzki Zespół uzyskać pisemne potwierdzenie 
od opiniującego, że dokumentacja została uzupełniona/poprawiona zgodnie z zawartymi 
w opinii uwagami. 

Terminy posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu są ustalane na bieżąco w zależności od 
potrzeb samorządów. Planowany termin posiedzenia oraz graniczny termin na złożenie 
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wniosków, są zamieszczane na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
w zakładce Dla Samorządów/Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w infrastrukturze 
komunalnej/Usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi/ WOJEWÓDZKI ZESPÓŁ 
NADZORUJĄCY REALIZACJĘ ZADAŃ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA RUCHOM 
OSUWISKOWYM ORAZ USUWANIA ICH SKUTKÓW KOMUNIKAT – TERMIN 
POSIEDZENIA.

Wnioski do zaopiniowania złożone po wyznaczonym ww. terminie będą przedkładane 
do zaopiniowania Wojewódzkiemu Zespołowi na następnym jego posiedzeniu. Wnioski 
nieuzupełnione/niepoprawione, niespełniające warunków określonych w ww. Wytycznych 
Ministra oraz niespełniające wymogów formalnych zostaną odrzucone lub pozostaną bez 
rozpatrzenia. 

Przypominam, że szczegółowe informacje dotyczące usuwania skutków ruchów 
osuwiskowych ziemi są zamieszczone (i aktualizowane) na stronie internetowej 
Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce Dla Samorządów/Zasady postępowania 
po wystąpieniu szkód w infrastrukturze komunalnej/Usuwanie skutków ruchów 
osuwiskowych ziemi.

Proszę zatem o korzystanie przez Państwa pracowników - prowadzących 
przedmiotowe sprawy - z informacji i wzorów dokumentów zawartych w ww. zakładce oraz 
stosowanie się do ustalonych przeze mnie wymagań.

W imieniu Wojewódzkiego Zespołu:

I Wicewojewoda Małopolski

Józef Leśniak
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