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Posiedzeniu przewodniczył:

senator Zdzisław Pupa – przewodniczący Komisji Środowiska

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw (druk senacki 1048; druki sejmowe nr 3425, do druku nr 3425, 3563, 3563-A).
W posiedzeniu uczestniczyli: −

senatorowie członkowie Komisji Środowiska: : Przemysław Błaszczyk, Jan
Dobrzyński, Andrzej Grzyb, Andrzej Misiołek, Leszek Piechota, Jan Olech,
Zdzisław Pupa, Jadwiga Rotnicka, Czesław Ryszka, Wojciech Skurkiewicz,
Michał Wojtczak, Alicja Zając,
− senatorowie członkowie komisji: Michał Boszko, Władysław Dajczak, Stanisław
Jurewicz, Marek Konopka, Zbigniew Meres, Ireneusz Niewiarowski, Władysław
Ortyl, Bohdan Paszkowski, Jadwiga Rotnicka, Sławomir Sadowski, Janusz
Sepioł, Mariusz Witczak,
−

zaproszeni goście:
− Ministerstwo Środowiska:

− sekretarz stanu Stanisław Gawłowski,
− naczelnik Wydziału w Departamencie Prawnym Andrzej Kulon,
− zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Janusz
Wiśniewski,
− dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych w KZGW Robert
Kęsy,
− Najwyższa Izba Kontroli:
− doradca techniczny Alicja Gruszecka,
− przedstawiciele Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu Danuta Drypa.

Przebieg posiedzenia:
Ad. 1 Ustawę przedstawił zastępca Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Janusz Wiśniewski.
Podstawowe cele nowelizacji to przede wszystkim: transpozycja do polskiego systemu prawnego
postanowień dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka
powodziowego i zarządzania nim, zwanej dalej „Dyrektywą Powodziową”, transpozycja do polskiego
systemu prawa postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia
2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, uzupełnienie transpozycji
do polskiego systemu prawnego postanowień dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 23 października 2000 r. ustalającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej,
zwanej dalej „Ramową Dyrektywą Wodną”, a także zweryfikowanie i poprawienie tych przepisów
obowiązującej ustawy, które utrudniają prawidłowe stosowanie systemu gospodarowania wodami,
w zakresie wprowadzanych zmian.
Przepisy w zakresie planowania w ochronie przeciwpowodziowej przewidują obowiązek sporządzenia
studiów ochrony przeciwpowodziowej ustalających granice zasięgu wód powodziowych o określonym
prawdopodobieństwie występowania powodzi oraz określenie kierunków ochrony przed powodzią.
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Przepisy te przewidują także przygotowywanie planów ochrony przeciwpowodziowej oraz
przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze kraju, a także planów ochrony przeciwpowodziowej regionu
wodnego. Dyrektywa powodziowa określa także terminy wykonywania planów i opracowań.
Przedstawicielka BL przedstawiła opinię i zaproponowała wprowadzenie 8 poprawek o charakterze
redakcyjnym i doprecyzowującym. Uwagi zostały poparte przez przedstawicieli rządu i poprawki te
przejął Michał Wojtczak.
Senator Andrzej Misiołek zgłosił dwie poprawki, dotyczące bezpłatnego udostępniania danych
Państwowego Instytutu Geologicznego na potrzeby uczelni
Przedstawiciele rządu w odniesieniu do tych poprawek uznali, iż nie ma potrzeby zawierania takich
zapisów w ustawie i wskazali na inne sposoby rozwiązania. Senator Andrzej Misiołek w konsekwencji
wycofał te poprawki.
Senator J. Rotnicka wniosła 3 poprawki dotyczące poprawności nazewnictwa, z których, po krótkiej
dyskusji, jedną wycofała.
Senator M. Wojtczak przejął wszystkie poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne.
W wyniku dyskusji połączone komisje przyjęły łącznie 13 poprawek.
Sprawozdawcą na posiedzenie plenarne została wybrana senator Jadwiga Rotnicka.
Konkluzja: Komisje wnoszą o wprowadzenie 13 poprawek do ustawy (druk senacki nr 1048A).
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.
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