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W związku z przesłaną do Ministra Środowiska petycją z dnia 11 stycznia 2016 r. 

w sprawie zmiany zasad udostępniania danych meteorologicznych oraz treści porozumień, 

które IMGW zawiera ze szkołami wyższymi, uprzejmie zawiadamiam o sposobie 

załatwienia petycji.

Petycja, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. - 

o petycjach (Dz. U. z 2014, poz. 1195) oraz w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015, poz. 2135) została opublikowana na stronie 

internetowej Ministerstwa Środowiska w dniu 9 lutego 2016 r., po wpłynięciu petycji do 

Departamentu Zasobów Wodnych Ministerstwa Środowiska. Ostatecznie, po zmianie 

formuły portalu informacyjnego Ministerstwa Środowiska, petycja znajduje się na nowej 

stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. Uprzednio postulaty petycji zostały 

uwzględnione i realizowane przez Ministra Środowiska w trakcie prac sejmowych nad 

projektem ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Uzasadnienie

W dniu 26 styczniu 2016 r., przedstawiciel Ministra Środowiska uczestniczył 

w posiedzeniu sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dotyczącej 

projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej. Na posiedzeniu tym 

przedstawione zostało stanowisko Ministra Środowiska, co do kształtu projektowanego



aktu prawnego i udzielone poparcie poprawce do projektu ustawy polegającej na 

zniesieniu odpłatności za udostępnianie danych Instytutu Meteorologii Gospodarki Wodnej 

- PIB i Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB w zakresie ustawy Prawo wodne.

Ze względu na fakt, że stanowisko Ministra Środowiska co do projektowanych 

rozwiązań w ustawie o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej, a odnoszących się 

w szczególności do regulacji ustawy z dnia 18 lipca 2011 -  Prawo wodne (Dz. U. 2015, 

poz. 469, z późn. zm.) zbieżne jest ze zmianami wnioskowanymi w przedmiotowej petycji, 

należy uznać, że przedstawienie stanowiska Ministra Środowiska w trakcie prac komisji 

sejmowej i poparcie tym samym poprawek do ustawy stanowi wykonanie petycji z dnia 11 

stycznia 2016 r. Jednocześnie nadmieniam, że ustawa o ponownym wykorzystywaniu 

informacji sektora publicznego została uchwalona przez Sejm RP w dnia 30 stycznia 

2016 r. i przedstawiona Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu.

Ponadto informuję, że w chwili obecnej trwają prace legislacyjne nad sformułowaniem 

nowej ustawy -  Prawo wodne i postulaty zgłoszone w petycji zostaną wzięte pod uwagę 

przy redagowaniu nowych regulacji prawnych odnoszących się w szczególności do zasad 

udostępniania danych meteorologicznych.
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