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Opinia 

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie 

zarzadzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 

(druk nr 36) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Art. 317 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

przewiduje możliwość ubiegania się, przez podmiot korzystający ze środowiska, o odroczenie 

terminu płatności podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska lub administracyjnej 

kary pieniężnej, jeżeli przedsięwzięcie którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyny 

ponoszenia podwyższonych opłat lub kar, ujęte jest w krajowym programie oczyszczania 

ścieków komunalnych, opracowanym na podstawie art. 43 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. – Prawo wodne, zwanym dalej „programem”. Dodatkową przesłanką odroczenia 

terminu płatności opłaty lub kary pieniężnej za korzystanie ze środowiska jest zrealizowanie 

przedsięwzięcia w ustawowo określonym terminie – do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Proponowana przedmiotową nowelą zmiana art. 317 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. – Prawo ochrony środowiska dotyczy zmiany terminu odroczenia płatności opłaty za 

korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary pieniężnej, jeżeli przedsięwzięcie, 

którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyny ponoszenia podwyższonych opłat lub kar, 

ujęte jest w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych – zostanie 

zrealizowane w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. 

W opinii projektodawców wydłużenie czasu na wykonanie inwestycji w zakresie 

odprowadzania i oczyszczania ścieków ujętych w programie, umożliwi zakończenie przez 

gminy poczynionych inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz zapobiegnie 

dodatkowym obciążeniom finansowym podmiotów realizujących wskazane powyżej 

przedsięwzięcia.  



– 2 – 

Natomiast zmiana art. 60a ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania 

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji przesunie o kolejne dwa lata termin 

wejścia w życie przepisów wprowadzających do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska, nowe uregulowania w zakresie sposobu ustalania i wnoszenia opłat za 

wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza (art. 2 noweli). 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy (druk sejmowy nr 103) przepis art. 3 

pozwoli na wydanie decyzji o umorzeniu płatności podwyższonej opłaty za korzystanie ze 

środowiska podmiotom, które zrealizowały przedsięwzięcia w zakresie kanalizacji 

i oczyszczania ścieków w terminie do dnia 31 grudnia 2015 r. 

Termin wejścia w życie ustawy został określony na dzień 30 grudnia 2015 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r.  

Projekt ustawy został wniesiony do laski marszałkowskiej z inicjatywy poselskiej 

(druk sejmowy nr 103). Pierwsze czytanie i rozpatrzenie projektu ustawy odbyło się 

w Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w dniu 15 grudnia 

2015 r. Najistotniejszą poprawką wniesioną podczas prac Komisji było rozszerzenie zakresu 

przedmiotowego nowelizacji, poprzez wprowadzenie zmian w art. 60a ustawy z dnia 17 lipca 

2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 

(w konsekwencji zmiana tytułu ustawy). 

Na etapie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm przystąpił 

niezwłocznie do trzeciego czytania. 

 

III. Uwaga  

Art. 4 – wątpliwość co zgodności z art. 2 Konstytucji – zasadą demokratycznego 

państwa prawnego budzi przepis o wejściu ustawy w życie (z dniem 30 grudnia 2015 r.). 

Vacatio legis jest instytucją, której celem jest wykluczenie sytuacji zaskoczenia po stronie 

adresatów norm prawnych, umożliwienie im zapoznania się z nowymi normami oraz 

dostosowania do nich swoich zachowań. Zapewnienie adresatom czasu na przystosowanie się 

do zmienionej sytuacji i na bezpieczne podjęcie decyzji co do dalszego postępowania stanowi 
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jeden z warunków dopuszczalności ingerencji w prawa adresatów (orzeczenia TK sygn. akt K 

18/99, K 2/94).  

Jak podkreśla Trybunał w swoim orzecznictwie nakazem konstytucyjnym jest nie tylko 

ustanowienie vacatio legis, ale też nadanie mu odpowiedniego wymiaru czasowego (sygn. akt 

P 1/95).  

Analizując art. 4 należy pamiętać o harmonogramie procedowania nad opiniowaną 

ustawą. Jeżeli Senat skorzysta z przysługującego mu prawa i uchwali poprawki do ustawy 

albo ją odrzuci albo Prezydent wykorzysta cały lub większość przysługującego mu czasu 

na podpisanie ustawy (lub wystąpi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie ustawy) – może się 

okazać po pierwsze, że vacatio legis zostanie skrócone do okresu krótszego niż standardowe 

14 dni, co spowoduje, iż okres ten będzie niekonstytucyjny, po drugie, że ustawa wejdzie do 

systemu prawnego po dniu 30 grudnia 2015 r., co oczywiście nie pozwoli skorzystać z jej 

dobrodziejstw jej adresatom. 

Podkreślania ponadto wymaga, iż w uzasadnieniu do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 24 lipca 2013 r., Kp 1/13 stwierdzono między innymi (z jednym 

zdaniem odrębnym), że określenie dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, z pominięciem 

zagwarantowanego Prezydentowi, w art. 122 ust. 2 Konstytucji, terminu podjęcia decyzji co 

do podpisania ustawy, stanowi wystarczającą przesłankę stwierdzenia (w badanej przez TK 

sprawie), że naruszono nakaz zachowania odpowiedniej vacatio legis. We wskazanym 

orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny po raz pierwszy powiązał wymóg zachowania 

odpowiedniego okresu dostosowawczego z koniecznością zagwarantowania Prezydentowi 

pełnego dwudziestojednodniowego terminu na podpisanie ustawy. Nie można wykluczyć, że 

w przyszłości Trybunał będzie również opierał swoje rozstrzygnięcia na takim założeniu. 

W oparciu o wskazany wyrok, nie da się jednak wywieść ogólnej, konstytucyjnej zasady, 

która czyniłaby niezgodnym z ustawą zasadniczą, każde rozstrzygnięcie ustawodawcy 

o terminie wejścia w życie ustawy, powodujące realne skrócenie terminu na podpisanie 

ustawy przez Prezydenta.  
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