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opi:nimvanym projekcie ustawy. Wpravidzie t)piniowana ustavva nie

modyfikuje przepisów art. 11O liSt 7 i 8 uswwy - Pra\'/o wodne, przewidujących za sadę
odpłatności zaprzekazanie w celu ponownego wykorzystania infonn<Kji pozysbnych przez
Pa6stv;ową

HydrologiczrtQ-rvieteorologiczną

Służbę

Hydrogeologiczną

\Y

oraz

Pat'lstwową

Sk7.bę

wyniku realizacji procedur standardowych i innych niż. standardowe,

jednakże wprowadzana w ar:. 15 opiniowanego projektu ustav.•y generaln;; zasada braku
odpłatności

za pcmowne wykorzy;;.,tan(e informacji sektora publicznego

kontek~cię prowadzić

może

w tyrn

do wątpliwości interpretac:yjnych.

Zwracam uwag.:;, że zgodnie z art. llO ust. 7 ll3tmvy · Pmwo wodne, wpły·wy

7.

odpłatnego ponownego wykorzystania informacji pozyskanych przez Pm'lstwową Sh:Zbc

Hydrologiczno- Meteorologiczną i Pai1stwową Służbę Hydrogeologiczną w wyniku realizacji
standoxdowych proc:edu stm10wią dochód budżetu palistwa zaś zgodnie z an. 11 O ust. 8 tej
ustawy wpŁywy z odpłatnego ponownego wykonysrania informacji pozyskanych przc~z
Pm1stwową Służbę Hydmlogicz.no - Meteorologiczną i Państwową Służbę Hydrogeo logiczllą
w wyniku realizacji procedur innych niż standardowe stanowią przychód

odpowiednio

Instytlltu Meteorologii i GospGdarki WodneJ - Pafist\vowego Imtytutu Badawczego (fMGW
PIB) ornz

Państwowego

Instytutu Geologicznego -

Państwo•;vego

Instytuty Baduwc7.ego

{PlG-PlB).
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wpravldz.ie podstawę do przy: ęcia pogl ądu, ze zawarte w proponowanym art. llO ust. 8a
ustawy - Prawo wodne odesłanie do przepisów o ponownym \vykorzystaniu infmmacji
sektora publicznego będzie miało zastosowanie wyłącznic do trybu przekazywania informacji
do ponownego wykorzystania, za zasadne uwazamy zwrócenie na ten aspekt projektodawcy,

w szczególności w kontekście dochodów budżem państwa. W mojej opinii projektodawca
powinien bardziej .szczegółowo opisać w uzasadnieniu zakres ·i cel zmiany w m; tawie - Prawo
wodne.

Dr,!.)Viadomo.ści:

Pad Anna

07-GRU-2015 12:55

Streżv1'1ska.
"'
.
'

M iniskr Cvfrvzacii
... . ·'
·-

Od: 223591130

-

-. ~

ID:DEP.RRDY MINISTROW

Page 2

