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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w związku z upoważnieniem Prezesa Rady Ministrów dla Ministra Klimatu do udzielenia 
odpowiedzi na oświadczenie Senatora Pawła Arndta złożone podczas 11 posiedzenia Senatu RP 
w sprawie zniesienia obowiązku wynikającego z zapisów zawartych w art. 404 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska - BPS/043-11/303/20, uprzejmie informuję co 
następuje.

Zgodnie z art. 404 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) gminy i powiaty są zobowiązane do przekazywania 
właściwym wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej nadwyżek swoich 
dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych większych niż 10-krotność średniej krajowej 
dochodów z roku poprzedniego przypadających na jednego mieszkańca.

Natomiast w myśl art. 404 ust. 3 i 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska gminy i powiaty 
dokonują wpłat nadwyżek na rachunek odpowiedniego wojewódzkiego funduszu w terminie do dnia 
15 sierpnia roku następującego po roku, w którym ona wystąpiła, a od kwot niewpłaconych w terminie 
nalicza się odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych. Jednocześnie przepisy 
dotyczące przekazywania nadwyżek przez gminy i powiaty nie przewidują żadnych zwolnień i ulg 
w tym zakresie.

Odnosząc się do obowiązku przekazywania przez gminy i powiaty nadwyżek dochodów nie 
można pominąć istotnego znaczenia wpływów z tego tytułu dla wojewódzkich funduszy, zważywszy 
na ich ustawowe cele działania, konieczność zapewnienia dofinansowania na realizację regionalnych 
przedsięwzięć ekologicznych, a także coraz niższe przychody z opłat za korzystanie ze środowiska.

Należy podkreślić, że w 2019 r. przychody wojewódzkich funduszy z tytułu nadwyżek 
dochodów gmin i powiatów wyniosły 78,9 mln zł, a ich udział we wszystkich przychodach stanowił 
11,9%. Jednakże w tym samym roku wojewódzkie fundusze udzieliły jednostkom samorządu 
terytorialnego dotacji w kwocie 172,9 mln zł, czyli ponad dwukrotnie wyższej od kwoty otrzymanych 
nadwyżek.

Mając na uwadze powyższe okoliczności, jak również konieczność zaangażowania się 
wojewódzkich funduszy w finansowanie nowych programów, m.in. dotyczących działań związanych 
z ograniczaniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19, w najbliższym czasie nie 



jest planowane wprowadzanie zmian w przepisach dotyczących obowiązku przekazywania nadwyżek 
dochodów gmin i powiatów do wojewódzkich funduszy.

Z poważaniem

Z up. Ministra 
Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
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