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Jolanta Ruslnlak
Sekretarz Rady Mlnlstr6w
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nawi(IZUjctc do uwagl Ministra Srodowlska zgtos:zonej plsmem z dnia 7 grudnia 2015 r.,
DP-11.023l.l06.2015.JR, do projektu ustawy o ponownym wykor2ystywaniu lnformacji

sektora pubHcznego, uprzejmle informuj ~. i:e proponowana w ww. projekcie zmiana
obecnego brzmienia art. 110 ust. Sa ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U.
z Z015 r. poz. 469, z p6Zn. zm. ) polega jedynie na zmlanie odesfania do projektowanej
ustawy w miejsce odestani;;~ do ustawy z dnla 6 wrzesnia 2001 r. o dost~ple do lnformacji
publicznej (Oz. u. z 2014 r. poz. 782., z p6zn. zm.).
Zmiana ta ma charakter czysto porz<~d kujiJCY I wynika z zastqpienla uchylanych
pr~epls6w ustawy o dost~pie do informacji publicznej projektowan(l regulacj(\. Upr:zejmie
2auwaiam, ie na str, 21 - 22 uzasadn ienla do projektu znajdUje sl~ informacja, ze ,w

pnepisach niiej wymienlonych ustaw, i/ekroc w zakresle ponownego wykorzystywania
przepisy tych ustow odsylajq do udip, zmienia sit: brzmienie tych przepls6w w zakresie
prawidfowego odesfanla. Sq to:
1) ustawa z dnla 29 czerwca 1995 r. o statystyce public:znej (Oz. U. z 2012 r. poz. 591,
z p6in. zm.);
2) ustawa z dnia 20 c:zerwcu 1997 r. ... Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.
1137, z pdin. zm.);
3) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 1012 r. poz. 145, z p6tn. zm.);

(... )"
Z uwagi na powytsze nie ma koniecz:nosci doprecyzowQriia u:zasadnienia do projektu.
Jednoczesnie uprzejmle zauwaiam, ze projekt nie przewiduje zmiany przepis6w
merytorycznych w :z:akresle mozliwo~ci pobierania optat okreslonych w art. 110 ust. 7 i 8
ustawy - Prawo wodne. Przepisy te b~di:f miec pierws%er'istwo przed og61n~ zasad'l
bezptatnosd, o kt6rej mowa w
15 projektowanej ustawy. Powyisze znajduje
potwlerdzenie w art. 7 ust. 1 projektowanej ustawy, kt6ry stanowi, i:i: przepisy projektowanej
ustawy nie narusza)ct prawa dost~p u do lnformacji publicznej ani wolnoscl jej
rozpowszechniaoia oraz przepis6w innych ustaw okreslaj~cych zasady, warunki I tryb
dostepu do informacji b.::dctcych informacjami sektora publicznego.
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