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Na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu Senatu my, niżej podpisani senatorowie,

wnosimy projekt uchwały

o konieczności przyjęcia i wdrożenia strategii gospodarki wodnej

w Polsce.

Do reprezentowania nas w dalszych pracach nad tym projektem uchwały upoważniamy

senatora Romana Wierzbickiego.
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p r o j e k t

UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

o konieczności przyjęcia i wdrożenia strategii gospodarki wodnej w Polsce

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę fakt, że woda jest nieodłącznym,

niedającym się niczym zastąpić elementem i podstawą obecnego i przyszłego zrównoważonego

rozwoju Państwa, stwierdza, że konieczne jest uchwalenie ustawy w sprawie strategii

gospodarki wodnej, która zagwarantuje Polakom i polskiej gospodarce trwały dostęp do

właściwej jakości wody.

Przyjęcie ustawy powinno służyć: poprawie ochrony wód w aspekcie ilościowym

i jakościowym, wspieraniu właściwego wykorzystywania zasobów wodnych, rozwiązywaniu

problemów wód transgranicznych, ochronie ekosystemów wodnych oraz ekosystemów

lądowych i terenów podmokłych bezpośrednio od nich zależnych, obniżeniu stopnia zagrożenia

powodzią i suszą, jak również rozwojowi nowych sposobów korzystania z zasobów wodnych.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej oczekuje, że w ustawie o strategii gospodarki wodnej

zostanie określona przewidywana łączna kwota niezbędnych nakładów (rzeczowych

i finansowych), z planowanym rozdziałem wydatków na poszczególne lata wdrażania strategii

i wskazaniem źródeł ich finansowania, a także – że wprowadzone będą nowe mechanizmy

finansowe w gospodarce wodnej z uwzględnieniem systemu handlu zanieczyszczeniami,

zorganizowanego w układzie zlewni hydrologicznych.

Ustawa powinna przewidywać również rozwiązania umożliwiające osiągnięcie

pozytywnych skutków gospodarczych i społecznych, przede wszystkim w sferze polityki

zatrudnienia – powinna prowadzić do zmniejszenia poziomu bezrobocia.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagę na konieczność kompleksowego

podejścia do problemów gospodarki wodnej, szczególnie sprawy związane z zapobieganiem

powodziom i ochroną przed nimi powinny być ściśle powiązane z planowaniem przestrzennym.

Konieczne staje się również zbudowanie jednolitych systemów informacyjnych

i informatycznych dotyczących gospodarki wodnej.

Zdając sobie sprawę z ogromu zadań, które wiążą się z wdrożeniem strategii, a także

z tego, że proces ten będzie rozłożony na wiele lat, Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się



z apelem do rządu, instytucji, stowarzyszeń i organizacji, w tym pozarządowych organizacji

proekologicznych, o konstruktywną współpracę w pilnym przygotowywaniu ustawy w sprawie

strategii gospodarki wodnej. Prace nad ustawą, jej uchwalenie i późniejsze stosowanie nie mogą

stać się przedmiotem doraźnych targów politycznych, muszą być wolne od wszelkich waśni

i sporów. Tylko takie działanie sił politycznych zapewni przyszłym pokoleniom trwały dostęp

do wysokiej jakości wody.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej

„Monitor Polski".
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