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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

VIII kadencja  
 Pan 
 Marek Kuchciński 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy - Prawo ochrony 
środowiska. 

 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Krzysztofa Maciejewskiego1. 
 
 

 (-)   Waldemar Andzel;  (-)   Jan Krzysztof Ardanowski;  (-)   Wojciech 
Buczak;  (-)   Przemysław Czarnecki;  (-)   Arkadiusz Czartoryski;  (-)   Zbigniew 
Dolata;  (-)   Antoni Duda;  (-)   Jan Duda;  (-)   Barbara Dziuk;  (-)   Andrzej 
Gawron;  (-)   Szymon Giżyński;  (-)   Teresa Glenc;  (-)   Konrad 
Głębocki;  (-)   Kazimierz Gołojuch;  (-)   Jerzy Gosiewski;  (-)   Piotr 
Kaleta;  (-)   Andrzej Kosztowniak;  (-)   Andrzej Kryj;  (-)   Bernadeta 
Krynicka;  (-)   Jacek Kurzępa;  (-)   Anna Kwiecień;  (-)   Joanna 
Lichocka;  (-)   Gabriela Masłowska;  (-)   Jerzy Materna;  (-)   Andrzej 
Matusiewicz;  (-)   Mieczysław Miazga;  (-)   Daniel Milewski;  (-)   Jan 
Mosiński;  (-)   Kazimierz Moskal;  (-)   Aleksander Mrówczyński;  (-)   Jerzy 
Paul;  (-)   Dariusz Piontkowski;  (-)   Marcin Porzucek;  (-)   Bogdan 
Rzońca;  (-)   Jacek Sasin;  (-)   Edward Siarka;  (-)   Wojciech 
Skurkiewicz;  (-)   Jan Szewczak;  (-)   Stanisław Szwed;  (-)   Halina 
Szydełko;  (-)   Ewa Szymańska;  (-)   Janusz Śniadek;  (-)   Dominik 
Tarczyński;  (-)   Ewa Tomaszewska;  (-)   Sylwester Tułajew;  (-)   Piotr 
Uruski;  (-)   Piotr Uściński;  (-)   Grzegorz Adam Woźniak;  (-)   Krystyna 
Wróblewska;  (-)   Marek Zagórski;  (-)   Jerzy Żyżyński. 

                                                           
1 W dniu 8 grudnia 2015 r. nastąpiła zmiana przedstawiciela wnioskodawców. Do dalszego reprezen-
towania wnioskodawców została upoważniona pani poseł Anna Paluch. 

 
 



Projekt 

 

U S T A W A  

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2015 r.  

 

o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.1)) w art. 317 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

"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.". 

 

Art. 2. Jeżeli odroczeniu podlegały opłaty w związku z wprowadzaniem ścieków do wód 

lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do 

wód lub do ziemi, w razie wykonania przedsięwzięcia służącego do realizacji zadań własnych 

gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych w terminie określonym  

w art. 317 ust. 1a ustawy zmienianej w art. 1, właściwy marszałek województwa stwierdza,  

w drodze decyzji, umorzenie odroczonych opłat. 

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2015 r. 

 

 

 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienione ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z . . . . . . . . .   



UZASADNIENIE 

 

Polska zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego powinna spełnić wymagania 

dotyczące systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych, wynikające z 

dyrektywy Rady 91/271/EWG, od dnia 1 stycznia 2016 r. Podstawą prawną naliczania kar za 

korzystanie ze środowiska przez podmiot prowadzący instalację służącą do oczyszczania 

ścieków komunalnych jest art. 317 ust. 1a ustawy Prawo ochrony środowiska (POŚ). Zgodnie 

z art. 292 POŚ w przypadku braku wymaganego pozwolenia podmiot korzystający 

ze środowiska ponosi opłaty podwyższone o 500% za wprowadzanie ścieków do wód lub do 

ziemi. Na podstawie danych zebranych do czwartej aktualizacji krajowego programu 

oczyszczania ścieków komunalnych potrzeby inwestycyjne gmin w wypełnieniu wymogów 

dyrektywy Rady 91/271/EWG wynoszą łącznie ok. 28,45 mld zł. 

Gminy realizują inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, których terminy 

zakończenia zostały opóźnione ze względu na brak środków finansowych lub konieczne 

wydłużenia prac budowlanych spowodowane warunkami atmosferycznymi, problemami z 

podwykonawcami oraz z terminową realizacją prac. Z planów inwestycyjnych 

przedstawionych przez aglomeracje wynika, że po dniu 31 grudnia 2015 r. planowane jest 

wybudowanie 91 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji, tj. 

przebudowa części osadowej, modernizacja obiektów oczyszczalni ścieków, w 651 

oczyszczalniach.  

Ponoszenie podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska w odniesieniu do 

małych gmin, dla których realizacja zadania mającego na celu osiągnięcie efektu 

ekologicznego, pomimo dofinansowania ze środków unijnych, była i jest zadaniem 

przerastającym ich możliwości finansowe, może znacząco utrudnić realizację planowanych 

bądź rozpoczętych inwestycji. W związku z planowanymi do realizacji inwestycjami po 2015 

r. oraz z potrzebami ich wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego proponuje 

się wprowadzenie zmian legislacyjnych wydłużających okres odroczenia pobierania 

podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska w odniesieniu do gospodarki wodno-

ściekowej w POŚ. 

Nowelizacja art. 317 ust 1a POŚ dotyczy zmiany terminu odroczenia płatności opłaty 

za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary pieniężnej, jeżeli przedsięwzięcie, 

którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat lub kar 

oraz jest ujęte w aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 



zostanie zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2018 r. Dokonanie zmiany w ustawie POŚ 

umożliwi zakończenie przez gminy poczynionych inwestycji oraz nie będzie skutkować 

dodatkowym obciążeniem finansowym podmiotów realizujących przedmiotowe 

przedsięwzięcia. Przepis art. 2 projektu ustawy pozwoli na wydanie przez właściwy organ 

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., czyli na podstawie przepisów dotychczasowych. Zmiana 

legislacyjna odnosząca się do podmiotów, które zrealizowały przedsięwzięcia w terminie do 

dnia 31 grudnia 2015 r., stanowić będzie dalszą motywację podmiotów do podjęcia działań w 

zakresie ochrony środowiska. 

Wejście w życie proponowanych zmian w niniejszej ustawie nie spowoduje 

zwiększenia wydatków w budżecie państwa oraz w budżecie jednostek samorządu 

terytorialnego.  

W ocenie projektodawcy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej oraz 

projektowana regulacja rodzi pozytywne skutki społeczno-gospodarcze. 
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