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U S T A W A   z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA  

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)  

Art. 402 

1. Zarząd województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzą 

wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia i redystrybucji wpływów, o których 

mowa w art. 401 ust. 1. Wpływy te, powiększone o przychody z oprocentowania środków 

na rachunkach bankowych, są przekazywane na rachunki bankowe Narodowego Funduszu, 

wojewódzkich funduszy oraz na rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin, w 

terminie do końca następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki 

bankowe zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 

1a. Zarząd województwa pomniejsza wpływy, o których mowa w art. 401 ust. 1, powiększone 

o przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowym, o opłaty poniesione na 

egzekucję należności oraz o koszty obsługi rachunku bankowego. 

1b. (utracił moc). 

2. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska przed przekazaniem wpływów z kar na 

rachunki Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy, o których mowa w ust. 1, 

pomniejsza je o 20%, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia przekazuje na dochody 

budżetu państwa. 

2a.  Zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz 

wojewódzkich funduszy wpływów z opłat wymierzonych w drodze decyzji, o których 

mowa w art. 288 ust. 1, pomniejsza je o 10%, a kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia 

przeznacza na: 

1) tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach 

korzystających ze środowiska; 

2) zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze 

środowiska. 

2a.  Zarząd województwa przed przekazaniem na rachunek Narodowego Funduszu oraz 

wojewódzkich funduszy wpływów z opłat, o których mowa w art. 401 ust. 1, pomniejsza je 

o: 

1) 3% - w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku 

kalendarzowym wyniosły do 100 mln zł, 

2) 1,5% - w przypadku województw, w których wpływy z opłat w poprzednim roku 

kalendarzowym wyniosły powyżej 100 mln zł. 

2b.  Kwotę uzyskaną z tytułu pomniejszenia, o którym mowa w ust. 2a, przeznacza się na: 

1) tworzenie i modyfikację baz danych zawierających informacje o podmiotach 

korzystających ze środowiska; 

2) zatrudnianie osób zajmujących się kontrolą oraz windykacją opłat za korzystanie ze 
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środowiska. 

3. W razie nieterminowego przekazania wpływów, o których mowa w ust. 1, wpływy te są 

przekazywane wraz z odsetkami za zwłokę określonymi w przepisach ustawy - Ordynacja 

podatkowa. 

4. Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy, a w 10% - dochód 

budżetu powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. Wpływy z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów stanowią w całości dochód 

budżetu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. 

[6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 50% 

dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu, na których obszarze są 

składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż 

jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjonalnie 

do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych powiatów i gmin. W 

przypadku gdy gmina należy do związku międzygminnego, którego zadaniem statutowym 

jest gospodarka odpadami, wpływy należne gminie stanowią wyłączny dochód budżetu 

tego związku międzygminnego i są przeznaczone na jego cele statutowe.] 

<6. Wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów stanowią w 

50% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu powiatu, na których obszarze 

są składowane odpady. Jeżeli składowisko odpadów jest zlokalizowane na obszarze 

więcej niż jednego powiatu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi 

proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze tych 

powiatów i gmin.> 

7. Wpływy z tytułu opłat i kar po dokonaniu podziału, o którym mowa w ust. 4 albo 6, 

stanowią w 35% przychód Narodowego Funduszu i w 65% - wojewódzkiego funduszu. 

8. Wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2, a także z kar 

pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 2-9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odpowiednio wojewódzkie fundusze, 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska i wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska 

przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu, w terminie do końca następnego 

miesiąca po upływie każdego kwartału. 

8a. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 32 i 33 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 

r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, wojewódzcy inspektorzy ochrony 

środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do końca 

następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. 

9. (uchylony). 

10. Wpływy z kar, o których mowa w art. 97-102 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska przekazują na 

rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do końca następnego miesiąca po 

upływie każdego kwartału. 

11. (utracił moc). 

12. (uchylony). 

13. (utracił moc). 

14. (uchylony). 

15. Wpływy z kar pieniężnych, o których mowa w art. 53a ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. 

o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wojewódzcy inspektorzy ochrony 

środowiska przekazują na rachunek bankowy Narodowego Funduszu w terminie do końca 

następnego miesiąca po upływie każdego kwartału. 

16. (utracił moc). 


