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U S TAWA  

z dnia 9 czerwca 2022 r.  

o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw
1), 2)

 

Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 

i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88, 258, 855 i 1079) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 14 w ust. 6 w pkt 1 wyrazy „oraz w art. 343 ust. 2, 3 i 6” zastępuje się 

wyrazami „, art. 343 ust. 2, 3 i 6 oraz w art. 472a ust. 2”; 

2) w art. 86 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców co najmniej 2000 

powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków 

komunalnych.”; 

3) w art. 87: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Aglomeracje, o których mowa w art. 86 ust. 1, wyznacza rada gminy, 

w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W celu wyznaczenia aglomeracji, o której mowa w ust. 2, i ustalenia 

sposobu jej funkcjonowania zainteresowane gminy zawierają porozumienie, 

w którym w szczególności określają: 

1) sposób przekazywania informacji i dokumentów na potrzeby realizacji 

obowiązków, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 96a ust. 1; 

                                                           
1)

 Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża: 

1) dyrektywę Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych 

(Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, 

str. 26, Dz. Urz. WE L 67 z 07.03.1998, str. 29 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 

4, str. 27, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, 

t. 4, str. 447, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8); 

2) dyrektywę 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lutego 2006 r. dotyczącą 

zarządzania jakością wody w kąpieliskach i uchylającą dyrektywę 76/160/EWG (Dz. Urz. UE L 64 z 

04.03.2006, str. 37, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, str. 14 oraz Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 

8). 
2)

 Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 



2 

 

 

2) gminę właściwą zgodnie z art. 93 ust. 1 do prowadzenia działań w ramach 

krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz właściwą do 

dokonywania przeglądu obszarów i granic aglomeracji zgodnie z art. 92; 

3) zasady dotyczące partycypacji w kosztach związanych z funkcjonowaniem 

aglomeracji.”, 

c) dodaje się ust. 5–9 w brzmieniu: 

„5. Wody Polskie odmawiają uzgodnienia, o którym mowa w ust. 4, gdy 

aglomeracja nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w art. 87a lub 

warunków określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 1 lub 

art. 99 ust. 1. 

6. Do zmiany obszaru, granic i równoważnej liczby mieszkańców 

aglomeracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyznaczania 

aglomeracji, z tym wyjątkiem, że Wody Polskie mogą dokonać uzgodnienia, o 

którym mowa w ust. 4, mimo braku spełnienia przez aglomerację 

któregokolwiek z warunków określonych w art. 87a, jeżeli zmiana aglomeracji 

ma na celu zmniejszenie stopnia naruszenia przez aglomerację któregokolwiek z 

warunków, o których mowa w art. 87a. 

7. Do zniesienia aglomeracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

jej wyznaczania, z wyjątkiem ust. 5. 

8. W przypadku zmiany obszaru lub granic aglomeracji albo jej zniesienia 

wójt, burmistrz lub prezydent miasta, dokonując z Wodami Polskimi 

uzgodnienia, o którym mowa w ust. 4, przekazuje im: 

1) opis rozwiązania problemu gospodarki ściekowej na terenach, które 

zostaną wyłączone z obszaru aglomeracji; 

2) szczegółową informację dotyczącą pomocy finansowej na realizację 

przedsięwzięcia w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń 

kanalizacyjnych ze środków budżetu państwa oraz ze środków 

pochodzących z funduszy Unii Europejskiej otrzymanej w okresie 5 lat od 

zrealizowania przedsięwzięcia ujętego w zestawieniu, o którym mowa w 

art. 88 ust. 1. 

9. Aglomeracje wyznaczone na podstawie ust. 1, w których nastąpiło 

zmniejszenie równoważnej liczby mieszkańców poniżej 2000, mogą nie 

podlegać zniesieniu, jeżeli przedsięwzięcie planowane, realizowane lub 

zrealizowane na ich obszarze zostało ujęte w zestawieniu niezbędnych 
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przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń 

kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1, przez okres planowania, 

realizacji i 5 lat po zrealizowaniu tego przedsięwzięcia.”; 

4) po art. 87 dodaje się art. 87a w brzmieniu: 

„Art. 87a. Aglomeracja wyznaczona na podstawie art. 87 ust. 1 powinna 

spełniać następujące warunki: 

1) być wyposażona w sieć kanalizacyjną gwarantującą zbieranie co najmniej 98% 

ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji wyrażonego w równoważnej 

liczbie mieszkańców; 

2) ładunek zanieczyszczeń niezebrany siecią kanalizacyjną, o której mowa w pkt 1: 

a) w przypadku gdy stanowi nie więcej niż 2% ładunku zanieczyszczeń z 

obszaru aglomeracji – jest mniejszy niż 2000 równoważnej liczby 

mieszkańców oraz 

b) jest oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków, 

zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak dla całej 

aglomeracji; 

3) zapewniać wydajność oczyszczalni ścieków pozwalającą odebrać całość 

ładunku zanieczyszczeń powstających w aglomeracji oraz 

4) stosować technologię oczyszczania ścieków z aglomeracji gwarantującą 

osiągnięcie wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi standardów 

oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji o określonej 

wielkości wyrażonej równoważną liczbą mieszkańców.”; 

5) w art. 88 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, którego integralną 

część stanowi wykaz aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej co 

najmniej 2000 zawierający zestawienie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie 

budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, sporządza i aktualizuje 

minister właściwy do spraw gospodarki wodnej we współpracy z Wodami Polskimi, 

a zatwierdza Rada Ministrów.”; 

6) w art. 89: 

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) ilości ścieków wytworzonych na obszarze aglomeracji oraz jakości 

ścieków oczyszczonych i odprowadzonych do wód lub do ziemi.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
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„1a. W przypadku gdy gmina nie przekaże sprawozdania z realizacji 

krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły w 

terminie, o którym mowa w ust. 1, Wody Polskie wzywają gminę do jego 

przekazania w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, jednocześnie 

informując gminę o sankcji za naruszenie tego obowiązku.”; 

7) w art. 90: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Jeżeli na podstawie wyników analizy, o której mowa w ust. 1, zostanie 

ustalone, że sprawozdanie, o którym mowa w art. 89 ust. 1, zawiera dane 

nieprawdziwe lub niekompletne, Wody Polskie wzywają gminę do przekazania 

poprawionego lub uzupełnionego sprawozdania w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania. 

3. Jeżeli gmina nie przekaże Wodom Polskim poprawionego lub 

uzupełnionego sprawozdania, o którym mowa w art. 89 ust. 1, w terminie, o 

którym mowa w ust. 2, Wody Polskie ponownie wzywają gminę do przekazania 

poprawionego lub uzupełnionego sprawozdania w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania ponownego wezwania, jednocześnie informując gminę o sankcji za 

naruszenie tego obowiązku.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Jeżeli na podstawie wyników analizy, o której mowa w ust. 1, zostanie 

ustalone, że wystąpiły istotne zmiany w aglomeracji lub zmiany uzasadniające 

zniesienie aglomeracji, w szczególności w zakresie równoważnej liczby 

mieszkańców aglomeracji, Wody Polskie wzywają właściwą gminę do 

dokonania niezwłocznej zmiany uchwały wyznaczającej aglomerację w zakresie 

zaistniałych zmian lub do zniesienia aglomeracji.”; 

8) art. 93 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 93. 1. Sprawy związane z przygotowaniem i przekazywaniem 

dokumentacji dotyczącej działań prowadzonych w ramach krajowego programu 

oczyszczania ścieków komunalnych, w szczególności przedkładanie sprawozdania, o 

którym mowa w art. 89 ust. 1, i ankiet, o których mowa w art. 96a ust. 1, w 

aglomeracji zlokalizowanej na obszarze dwóch lub więcej gmin prowadzi gmina o 

największej równoważnej liczbie mieszkańców w granicach aglomeracji w 

porozumieniu z pozostałymi gminami, o których mowa w art. 87 ust. 3. 
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2. Sprawy dotyczące działań prowadzonych w ramach krajowego programu 

oczyszczania ścieków komunalnych prowadzi regionalny zarząd gospodarki wodnej 

Wód Polskich, na którego obszarze właściwości znajduje się gmina lub jej część o 

największej równoważnej liczbie mieszkańców w danej aglomeracji. 

3. W przypadku gdy aglomeracja obejmuje obszar właściwości dwóch lub 

więcej regionalnych zarządów gospodarki wodnej Wód Polskich, sprawy dotyczące 

działań prowadzonych w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych dla tej aglomeracji prowadzi tylko regionalny zarząd gospodarki 

wodnej Wód Polskich, ustalony zgodnie z ust. 2, i informuje pozostałe właściwe w 

sprawie regionalne zarządy gospodarki wodnej Wód Polskich o tych sprawach. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 3, dotyczą: 

1) dokonanych uzgodnień, o których mowa w art. 87 ust. 4; 

2) podjętych czynności, o których mowa w art. 90.”; 

9) w art. 96 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Wody Polskie przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki 

wodnej wstępny projekt aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych, opracowany w szczególności na podstawie ankiet, o których mowa w 

art. 96a ust. 1.”; 

10) po art. 96 dodaje się art. 96a w brzmieniu: 

„Art. 96a. 1. Na potrzeby aktualizacji krajowego programu oczyszczania 

ścieków komunalnych właściwa gmina, na której obszarze została wyznaczona 

aglomeracja, przekazuje Wodom Polskim na ich wniosek, w terminie 30 dni od dnia 

otrzymania wniosku, wypełnione ankiety w postaci elektronicznej opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także w wersji edytowalnej, 

zawierające informacje, o których mowa w art. 89 ust. 1, według stanu z dnia 

wskazanego we wniosku, oraz o planowanych niezbędnych przedsięwzięciach w 

zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji urządzeń kanalizacyjnych oraz 

źródłach finansowania tych przedsięwzięć. 

2. W przypadku gdy gmina nie przekaże ankiety w terminie, o którym mowa 

w ust. 1, Wody Polskie wzywają gminę do jej przekazania w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania wezwania, jednocześnie informując gminę o sankcji za naruszenie tego 

obowiązku. 
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3. W przypadku gdy ankieta zawiera dane nieprawdziwe lub niekompletne, 

Wody Polskie wzywają gminę, która przekazała ankietę, do jej poprawienia lub 

uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. 

4. Jeżeli gmina nie przekaże poprawionej lub uzupełnionej ankiety Wodom 

Polskim w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wody Polskie ponownie wzywają 

gminę do przekazania poprawionej lub uzupełnionej ankiety w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania ponownego wezwania, jednocześnie informując gminę o sankcji za 

naruszenie tego obowiązku. 

5. Wody Polskie zamieszczają na swojej stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej wzór ankiety na potrzeby aktualizacji krajowego programu 

oczyszczania ścieków komunalnych wraz z informacjami o sposobie przekazania tej 

ankiety, w szczególności jej formie.”; 

11) w art. 240: 

a) w ust. 3: 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) analizują sprawozdania, o których mowa w art. 89 ust. 1, oraz 

przekazują gminom informacje o wynikach analizy;”, 

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a–4c w brzmieniu: 

„4a) uzgadniają projekty uchwał, o których mowa w art. 87 ust. 1; 

4b) wzywają gminy do podjęcia działań, o których mowa w art. 89 ust. 1a, 

art. 90 ust. 2–4 oraz art. 96a ust. 2–4; 

4c) prowadzą sprawy dotyczące administracyjnych kar pieniężnych, o 

których mowa w art. 472a;”, 

– w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 i 30 w 

brzmieniu: 

„29) współpracują z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w zakresie 

opracowywania krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych i jego aktualizacji; 

30) opiniują wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o których mowa w art. 21 

ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.”, 

b) w ust. 4 uchyla się pkt 16, 

c) w ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2) wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych źródeł 

energii, o których mowa w art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii;”; 

12) w art. 256: 

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wody Polskie mogą otrzymywać na zasadach określonych w 

przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych dotacje 

podmiotowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie działalności 

bieżącej.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przychody, o których mowa w art. 255 pkt 1–9 oraz pkt 10 lit. a, a także 

dotacje z budżetu państwa, o których mowa w ust. 2 i 2a, nie mogą być 

wykorzystywane na potrzeby wykonywania przez Wody Polskie działalności 

gospodarczej.”; 

13) w art. 344 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) pobiera próbki wody w kąpielisku w punktach ustalonych z właściwym 

państwowym powiatowym lub państwowym granicznym inspektorem 

sanitarnym nie później niż 4 dni po terminie wyznaczonym w harmonogramie 

pobrania próbek;”; 

14) w art. 394 w ust. 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 

w brzmieniu: 

„13) wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków 

oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego 

korzystania z wód.”; 

15) po dziale XI dodaje się dział XIa w brzmieniu: 

„Dział XIa 

Administracyjne kary pieniężne 

Art. 472a. 1. Administracyjnej karze pieniężnej podlega, kto wbrew: 

1) przepisowi art. 89 ust. 1a nie przekazuje Wodom Polskim sprawozdania z 

realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w terminie 7 

dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w art. 89 ust. 1a; 

2) przepisowi art. 90 ust. 3 nie przekazuje Wodom Polskim poprawionego lub 

uzupełnionego sprawozdania z realizacji krajowego programu oczyszczania 
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ścieków komunalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania ponownego 

wezwania, o którym mowa w art. 90 ust. 3; 

3) przepisowi art. 96a ust. 2 nie przekazuje Wodom Polskim ankiety na potrzeby 

aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w art. 96a ust. 2; 

4) przepisowi art. 96a ust. 4 nie przekazuje Wodom Polskim poprawionej lub 

uzupełnionej ankiety na potrzeby aktualizacji krajowego programu oczyszczania 

ścieków komunalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania ponownego 

wezwania, o którym mowa w art. 96a ust. 4. 

2. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze 

decyzji, organ Wód Polskich właściwy w sprawach aglomeracji. 

3. Wysokość administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wynosi 

do 10 000 zł. 

4. Wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, 

stanowią dochód Wód Polskich. 

Art. 472b. 1. W przypadku gdy aglomeracja nie spełnia warunków, o których 

mowa w art. 87a, gmina za to odpowiedzialna podlega administracyjnej karze 

pieniężnej. 

2. W przypadku aglomeracji zlokalizowanej na obszarze dwóch lub więcej gmin 

administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, ponoszą gminy wchodzące 

w skład aglomeracji proporcjonalnie do wielkości równoważnej liczby mieszkańców 

danej gminy w aglomeracji powodującej niespełnienie warunków, o których mowa w 

art. 87a. 

3. Wysokość administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, wynosi 

do 200 zł za każdą równoważną liczbę mieszkańców odpowiadającą ładunkowi 

zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji: 

1) który nie jest zbierany przez sieć kanalizacyjną tej aglomeracji i który: 

a) przekracza 2% ładunku zanieczyszczeń z obszaru aglomeracji – w 

przypadku warunku, o którym mowa w art. 87a pkt 1, lub 

b) wynosi 2000 równoważnej liczby mieszkańców i więcej – w przypadku 

warunku, o którym mowa w art. 87a pkt 2 lit. a, lub 

 



9 

 

 

c) nie jest oczyszczany w systemach oczyszczania ścieków zapewniających 

ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji – w 

przypadku warunku, o którym mowa w art. 87a pkt 2 lit. b; 

2) który przekracza liczbę równoważną liczbie mieszkańców określającą 

wydajność oczyszczalni ścieków z aglomeracji – w przypadku warunku, o 

którym mowa w art. 87a pkt 3. 

4. Wysokość administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, za 

naruszenie standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji 

w przypadku naruszenia warunku, o którym mowa w art. 87a pkt 4, wynosi do 10 000 

zł. 

5. Wymierzając administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, za 

naruszenie standardów oczyszczania ścieków dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji 

w przypadku naruszenia warunku, o którym mowa w art. 87a pkt 4, bierze się pod 

uwagę przede wszystkim liczbę takich naruszeń i ich wagę. 

6. Administracyjną karę pieniężną, o której mowa w ust. 1, wymierza, w drodze 

decyzji, Prezes Wód Polskich. 

7. Administracyjna kara pieniężna, o której mowa w ust. 1, jest wymierzana 

każdego roku, za rok poprzedni, do momentu uzyskania przez aglomerację zgodności 

z warunkami, o których mowa w art. 87a. 

8. Wpływy z tytułu administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, 

stanowią dochód w 90% budżetu państwa i w 10% Wód Polskich. 

Art. 472c. 1. W decyzji o nałożeniu administracyjnej kary pieniężnej wskazuje 

się numer rachunku bankowego, na który uiszcza się administracyjną karę pieniężną. 

2. Administracyjną karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w 

którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się ostateczna. 

3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do administracyjnych kar 

pieniężnych, o których mowa w art. 472a ust. 1 i art. 472b ust. 1, stosuje się przepisy 

działu IVa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, 1648 i 2151) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone 

przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków;”, 

b) w ust. 4 wyrazy „właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa” zastępuje się wyrazami 

„właściwy do spraw gospodarki wodnej”; 

2) w art. 3:  

a) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) aktualnych informacji wskazanych w ust. 5.”, 

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza sprawozdanie 

dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok 

kalendarzowy, zawierające informacje o: 

1) liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie gminy; 

2) liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, 

oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której 

znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa 

oczyszczalnia ścieków; 

3) liczbie zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie 

sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli 

obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym; 

4) liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni 

ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina; 

5) częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika 

w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 

ust. 2 pkt 3; 

6) ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na 

nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe; 

7) ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci 

kanalizacyjnej; 

8) stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy 

nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji; 
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9) liczbie przeprowadzonych kontroli zbiorników bezodpływowych 

i przydomowych oczyszczalni ścieków, o których mowa w art. 6 ust. 5a, 

oraz wynikach tych kontroli. 

6. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 5, wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta przekazuje właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska i właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej 

Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, nie później niż 

do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy.”; 

3) w art. 5 w ust. 1 pkt 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub 

osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;”; 

4) w art. 6: 

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub”, 

b) po ust. 5a dodaje się ust. 5aa i 5ab w brzmieniu: 

„5aa. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany prowadzić 

kontrolę, o której mowa w ust. 5a, co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem 

kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli 

w okresie kontrolowanym. 

5ab. Do kontroli, o której mowa w ust. 5a, stosuje się przepisy art. 379 i 

art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1973, 2127 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 1079).”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów 

komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w 

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków w przypadku właścicieli 

nieruchomości, którzy nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1.”, 

d) w ust. 7: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w 

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;”, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) sposób i terminy udostępniania pojemników, zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków w celu ich opróżnienia lub worków w celu ich 

odebrania.”; 

5) w art. 7: 

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,”, 

b) po ust. 6b dodaje się ust. 6c w brzmieniu: 

„6c. Gminne jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 5, w zakresie 

prowadzonej działalności dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych 

lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 

nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 

nieczystości ciekłych są obowiązani do dostarczania nieczystości ciekłych 

pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków spełniającej 

wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 

2022 r. poz. 88, 258, 855 i 1079), przewidziane dla oczyszczalni ścieków w 

aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe.”; 

6) w art. 8 ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować 

gotowość ich odbioru przez stację zlewną.”; 

7) w art. 9: 

a) ust. 1aa otrzymuje brzmienie: 
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„1aa. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub 

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport 

nieczystości ciekłych powinno wskazywać stacje zlewne, do których 

nieczystości ciekłe będą dostarczane.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia 

określonych w nim warunków lub nie przekazuje sprawozdania, o którym mowa 

w art. 9o ust. 2, w terminie 90 dni od dnia upływu terminu wskazanego w tym 

przepisie na przekazanie tego sprawozdania, organ, który wydał zezwolenie, 

wzywa go odpowiednio do niezwłocznego zaniechania naruszania tych 

warunków lub przekazania sprawozdania nie później niż w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza 

te warunki lub nie przekazał sprawozdania, organ cofa, w drodze decyzji, 

zezwolenie bez odszkodowania.”; 

8) w art. 9o: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania 

kwartalnych sprawozdań.”, 

b) w ust. 3: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu 

prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, numer decyzji 

w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile 

nie jest zwolniony z obowiązku jej posiadania, oraz numer 

identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;”, 

– po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych: 
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a) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, 

b) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;”, 

– pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały 

odebrane nieczystości ciekłe, wraz z wykazem adresów tych 

nieruchomości;”, 

– pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych lub podpis 

osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie 

pełnomocnictwa.”, 

c) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli 

nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz 

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub 

wygasły.”; 

9) w art. 9u w ust. 2 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 

i 2338)”; 

10) art. 9xb otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9xb. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, który: 

1) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie 

uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, 

o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do 

wezwania – od 500 zł do 5000 zł; 
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2) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze 

pieniężnej w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 

za 90 dni; 

3) dostarcza nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych lub 

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni 

ścieków niespełniającej wymagań określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, 

przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane 

nieczystości ciekłe – podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 

10 000 zł za każde takie dostarczenie nieczystości ciekłych. 

2. Wymierzając karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, bierze się pod 

uwagę przesłanki, o których mowa w art. 189d pkt 2 i 4–6 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 

2052).”; 

11) w art. 9z: 

a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: 

„5. W przypadku gdy dany obowiązek powinien być wykonany przez 

związek międzygminny, karom pieniężnym, o których mowa w ust. 1–2a, 4, 6 i 

7, podlega ten związek. 

6. W przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wykonuje 

obowiązku, o którym mowa w art. 9u – gmina podlega karze pieniężnej w 

wysokości od 500 zł do 5000 zł.”, 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. W przypadku gdy wójt, burmistrz lub prezydent miasta nie wykonuje 

obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 5a – gmina podlega karze pieniężnej 

w wysokości od 10 000 zł do 50 000 zł.”;  

12) w art. 9zb ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kary pieniężne, o których mowa w art. 9y ust. 1 i 2, art. 9z ust. 1–2a, 4, 6 i 7 

oraz art. 9za, nakłada, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony 

środowiska.”; 

13) w art. 9zc w ust. 1 i 2 wyrazy „9xb pkt 1” zastępuje się wyrazami „9xb ust. 1 pkt 1”; 

14) w art. 10: 

a) po ust. 2c dodaje się ust. 2d w brzmieniu: 
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„2d. Kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa 

w art. 6 ust. 5a 

– podlega karze grzywny.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1–2d, toczy się 

według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w 

sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) w art. 21: 

1) w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) planowany sposób realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych, jeżeli przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne świadczy 

usługi na obszarze aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ujętej w krajowym programie 

oczyszczania ścieków komunalnych.”; 

2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje plan do zaopiniowania 

dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa 

Wodnego Wody Polskie, który przedstawia opinię w zakresie, o którym mowa w 

ust. 2 pkt 6, a także w zakresie wpływu planu na wysokość taryf, w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania planu.”. 

Art. 4. 1. Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 87 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego 

przepisu w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Rady gmin w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

dokonają zniesienia aglomeracji wyznaczonych przed tym dniem, które nie spełnią 

warunków, o których mowa w art. 86 ust. 1 lub art. 87 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy dotyczących uzgadniania projektów uchwał, o których mowa w art. 87 ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 
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Art. 5. Porozumienia, o których mowa w art. 87 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu dotychczasowym, zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

zachowują ważność i mogą być zmieniane. 

Art. 6. W przypadku gdy przedsięwzięcia planowane, realizowane lub zrealizowane 

na obszarze aglomeracji są ujęte w wykazie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie 

budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, warunek określony w art. 87 ust. 9 

ustawy zmienianej w art. 1, dotyczący ujęcia ich w zestawieniu niezbędnych przedsięwzięć 

w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych uznaje się za 

spełniony. 

Art. 7. 1. Aglomeracje wyznaczone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

podlegają dostosowaniu do warunków, o których mowa w art. 87a ustawy zmienianej w 

art. 1, niezwłocznie, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. 

2. Do aglomeracji, o których mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia 2027 r. nie stosuje 

się przepisów art. 472b ustawy zmienianej w art. 1. 

Art. 8. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych zatwierdzony przez 

Radę Ministrów przed dniem wejścia w życie ustawy zachowuje ważność. 

Art. 9. 1. Złożone przed dniem wejścia w życie ustawy wnioski o wydanie 

pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do 

wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na 

potrzeby zwykłego korzystania z wód, w odniesieniu do których nie wydano przed dniem 

wejścia w życie ustawy pozwolenia wodnoprawnego, uznaje się za zgłoszenia 

wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi 

ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego 

korzystania z wód. 

2. Do postępowań w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa 

w ust. 1, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

stosuje się przepis art. 394 ust. 1 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 1, z uwzględnieniem ust. 

4 i 6. 

3. W sprawach zgłoszeń wodnoprawnych, o których mowa w ust. 1, dołączenie do 

wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w ust. 1: 
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1) poświadczenia wniesienia opłaty za pozwolenie wodnoprawne uznaje się za 

realizację wymogu, o którym mowa w art. 398 ust. 9 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 

1; 

2) mapy, o której mowa w art. 409 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, stanowiącej 

część graficzną operatu wodnoprawnego, uznaje się za realizację wymogu, o którym 

mowa w art. 422 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1. 

4. Opłatę za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w ust. 1, w 

sprawie wszczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zalicza 

się na poczet opłaty za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, o którym mowa w ust. 1, w 

wysokości tej opłaty określonej w art. 398 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1. Pozostałą 

część opłaty właściwy organ niezwłocznie zwraca wnioskodawcy. 

5. W sprawach zgłoszeń wodnoprawnych, o których mowa w ust. 1, w przypadku 

wycofania zgłoszenia wodnoprawnego przed dniem wydania sprzeciwu albo przyjęcia 

zgłoszenia wodnoprawnego opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego podlega 

niezwłocznie zwrotowi. 

6. Organy właściwe w sprawach pozwoleń wodnoprawnych, do których wpłynęły 

wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, o których mowa w ust. 1, przekazują te 

wnioski niezwłocznie organom właściwym w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych wraz z 

całą dokumentacją. 

7. W sprawach zgłoszeń wodnoprawnych, o których mowa w ust. 1, bieg terminu na 

wniesienie sprzeciwu, o którym mowa w art. 423 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, 

rozpoczyna się na nowo od dnia otrzymania zgodnie z ust. 6 przez organ właściwy 

wniosku w tej sprawie wraz z dokumentacją, a w przypadku gdy zgłoszenie wodnoprawne 

jest niekompletne – od dnia uzupełnienia tego zgłoszenia zgodnie z art. 423 ust. 4 ustawy 

zmienianej w art. 1. 

Art. 10. 1. Sprawozdania, o którym mowa w art. 3 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2, 

nie sporządza się za rok 2022. 

2. Sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2 w 

brzmieniu dotychczasowym, za ostatni kwartał 2022 r. sporządza się zgodnie z przepisami 

dotychczasowymi. 

Art. 11. Rady gmin w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

dostosują regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, o którym mowa w 

art. 4 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, do zmian wynikających z niniejszej ustawy. 
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Art. 12. 1. Rady gmin w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 

ustawy dostosują uchwały podjęte na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 2 do 

zmian wynikających z niniejszej ustawy. 

2. Gminy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy dostosują 

się do obowiązku, o którym mowa w art. 6 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 13. Pierwszy dwuletni okres na przeprowadzenie kontroli zgodnie z planem 

kontroli, o którym mowa w art. 6 ust. 5aa ustawy zmienianej w art. 2, liczy się od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 14. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 7 

ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy zmienianej w art. 2, jednak nie 

dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, i mogą być 

zmieniane. 

2. Dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 7 ust. 3a 

ustawy zmienianej w art. 2 zachowują moc i mogą być zmieniane. 

3. Rady gmin w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

dostosują akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy zmienianej 

w art. 2 do zmian wynikających z niniejszej ustawy. 

4. Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy 

zmienianej w art. 2 w brzmieniu dotychczasowym, do czasu ich wygaśnięcia lub cofnięcia 

uprawniają przedsiębiorców, którym zostały wydane, także do wykonywania działalności 

w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i 

transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji, pod warunkiem 

udokumentowania gotowości odbioru nieczystości zebranych z osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków przez stację zlewną i zgłoszenia zamiaru 

prowadzenia w tym zakresie działalności wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta 

przed rozpoczęciem działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych 

instalacji. 

5. Do czasu dostosowania aktów prawa miejscowego, o którym mowa w ust. 3, 

jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, do 

przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
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w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i 

transportu nieczystości ciekłych odebranych z tych instalacji stosuje się wymagania 

określone w dotychczasowych aktach prawa miejscowego wydanych na podstawie art. 7 

ust. 3a ustawy zmienianej w art. 2. 

Art. 15. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie art. 9xb i art. 9z ust. 6 ustawy zmienianej 

w art. 2 stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 16. Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 

urządzeń kanalizacyjnych uchwalone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na 

podstawie art. 21 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 3 zachowują ważność. 

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 1 pkt 12, art. 2 pkt 2 i 8 oraz art. 10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
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