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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. 

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

emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 

 

(druk nr 36) 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1232, z późn. zm.) 

 

Art. 317. 

1. Termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary pieniężnej 

odracza się na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska obowiązanego do ich 

uiszczenia, jeżeli realizuje on terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni 

usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat albo kar w okresie nie dłuższym niż 

5 lat od dnia złożenia wniosku. 

[1a. Termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary 

pieniężnej odracza się także na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska 

obowiązanego do ich uiszczenia, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni 

usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat lub kar, jest ujęte w krajowym 

programie oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3 ustawy z 

dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, i zostanie zrealizowane w terminie do dnia 31 

grudnia 2015 r.] 

<1a. Termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary 

pieniężnej odracza się także na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska 

obowiązanego do ich uiszczenia, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni 

usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat lub kar, jest ujęte w krajowym 

programie oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3 

ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, i zostanie zrealizowane w terminie do 

dnia 31 grudnia 2018 r.> 

2. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć, z zastrzeżeniem ust. 3, części albo całości 

opłaty lub kary. 



- 2 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Odroczenie może objąć opłaty najwyżej w części, w jakiej przewyższa ono kwotę opłaty, 

jaką ponosiłby podmiot korzystający ze środowiska w przypadku, gdyby posiadał 

pozwolenie albo inną wymaganą decyzję. 

4. Termin płatności może być odroczony wyłącznie na okres niezbędny do zrealizowania 

przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 lub 1a. 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. O SYSTEMIE ZARZĄDZANIA EMISJAMI GAZÓW 

CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (Dz. U. z 2013 r. poz. 1107, z 2014 r. poz. 

1101 oraz z 2015 r. poz. 1223) 

 

[Art. 60a. 

1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 ust. 1 

pkt 1 ustawy zmienianej w art. 56, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2016 r. stosuje się 

przepisy art. 285-288 ustawy zmienianej w art. 56, w brzmieniu obowiązującym przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze 2017 r. wnosi 

się w wysokości 50% sumy opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza należnych 

za pierwsze i drugie półrocze 2016 r.] 

 

<Art. 60a. 

1. Do opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, o której mowa w art. 273 

ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 56, należnej za okres do dnia 31 grudnia 2018 r. 

stosuje się przepisy art. 285–288 ustawy zmienianej w art. 56, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Opłatę za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza za pierwsze półrocze 2019 r. 

wnosi się w wysokości 50% opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza 

należnych za 2018 r. > 

 

[Art. 62. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 56 pkt 7, 

który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.] 

 

<Art. 62. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 56 pkt 7, 

który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. > 

 

 

 


