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SPRAWOZDANIE

KOMISJI USTAWODAWCZEJ

oraz

KOMISJI ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

(wraz z zestawieniem wszystkich wniosków)

o projekcie uchwały o konieczności przyjęcia i wdrożenia strategii gospodarki wodnej w Polsce

Marszałek Senatu w dniu 26 marca 2007 r. skierował do Komisji Ustawodawczej oraz

Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska projekt uchwały o konieczności przyjęcia

i wdrożenia strategii gospodarki wodnej w Polsce w celu rozpatrzenia go w pierwszym

czytaniu.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2007 r. rozpatrzyły

w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców projekt uchwały

zawarty w druku nr 402 i wnoszą o wprowadzenie do niego poprawki

(zestawienie wniosków).

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Ustawodawczej

(-) Jerzy Chróścikowski (-) Janusz Gałkowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do projektu uchwały o konieczności przyjęcia i wdrożenia strategii

gospodarki wodnej w Polsce

- treść uchwały otrzymuje brzmienie:

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej uważa za niezbędne

zagwarantowanie Polakom i polskiej gospodarce trwałego dostępu do

wody właściwej jakości, dlatego stwierdza konieczność przyjęcia

strategii gospodarki wodnej. Woda jest integralną częścią środowiska,

podstawą życia, a prawidłowa gospodarka wodna jest nieodłącznym

elementem obecnego i przyszłego zrównoważonego rozwoju państwa.

Strategia powinna zatem zawierać rozwiązania służące: poprawie

ochrony wód pod względem ilościowym i jakościowym, ochronie

ekosystemów wodnych oraz bezpośrednio od nich zależnych terenów

podmokłych i ekosystemów lądowych, a także wspieraniu właściwego

wykorzystywania zasobów wodnych i rozwojowi nowych sposobów

korzystania z nich. Regulacja taka powinna jednocześnie sprzyjać

rozwiązywaniu problemów związanych z wodami transgranicznymi oraz

zmierzać do obniżenia stopnia zagrożenia powodziami i suszami.

Przewidziane rozwiązania powinny umożliwiać osiągnięcie pozytywnych

skutków gospodarczych i społecznych, przede wszystkim w sferze

zatrudnienia – narzędzia wdrażane w ramach strategii gospodarki wodnej

mogą bowiem przysłużyć się zmniejszaniu poziomu bezrobocia.

Konieczne jest określenie przewidywanej łącznej kwoty

niezbędnych nakładów – rzeczowych i finansowych – oraz źródeł ich

finansowania, a także zaplanowanie rozdziału wydatków na

poszczególne lata wdrażania strategii. Pożądane jest również, by w

ramach gospodarki wodnej wprowadzone zostały nowe mechanizmy

finansowe z uwzględnieniem systemu handlu zanieczyszczeniami

zorganizowanego w układzie zlewni hydrologicznych.

Poprawka
KU, KROS



Problemy gospodarki wodnej muszą być ujmowane

kompleksowo. Szczególnie sprawy związane z zapobieganiem

powodziom i walką z nimi powinny być ściśle powiązane z planowaniem

przestrzennym. Niezbędne staje się również zbudowanie jednolitych

systemów informacyjnych i informatycznych dotyczących gospodarki

wodnej.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zwraca się z apelem do rządu,

instytucji oraz stowarzyszeń i organizacji związanych z gospodarką

wodną, w tym do pozarządowych organizacji proekologicznych,

o konstruktywną współpracę i pilne przygotowanie strategii gospodarki

wodnej. Tylko wspólne działanie może zapewnić przyszłym pokoleniom

trwały dostęp do odpowiednich zasobów wodnych.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".".
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