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Dotyczy: poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne, druk sejmowy nr 2250 
(wcześniej: MK.-020-842118). 

W imieniu Zarządu Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej - informuję, że 

Zarząd po zapoznaniu się z treścią poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo wodne 
zawartego w druku sejmowym nr 2250 opiniuje przedłożony projekt ustawy pozytywnie. 

W uzasadnieniu naszego stanowiska zwracamy uwagę na powrót do zapisów pierwotnego 
projektu ustawy Prawo wodne w kwestii odnoszących się do tzw. przepisów przejściowych. Ich 
usunięcie w ostatecznej treści uchwalonej przez parlament i podpisanej przez Prezydenta RP ustawie 
- Prawo wodne skomplikowało w znacznym stopniu procesy projektowe i inwestycyjne wielu 
przedsięwzięć wymagających pozwoleń, decyzji i uzgodnień określonych przez Prawo wodne. 
Umożliwienie kontynuowania postępowań wszczętych przed wejściem nowego Prawa w zakresie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania 

przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji na 
podstawie dotychczasowych przepisów jest krokiem we właściwym kierunku. Uchwalenie 
projektowanej zmiany pozytywnie wpłynie na terminy i tempo procesów inwestycyjnych, 
szczególnie tych wspieranych przez zewnętrzne źródła finasowania 
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W od~owiedzi na pismo z dnia 07 lutego 2018 r., w sprawie 

przedłożenia opinii do poselskiego projektu ustawy- o zmianie ustawy 

Prawo wodne ( MK-02D-842/18), uprzejmie informujemy, że województwa 

lubuskie i zachodniopomorskie, przedstawiły informację o braku uwag 
do ww. projektu. 
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