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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 5. posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2015 r. ustawę

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 16 grudnia 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie zarządzania
emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
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. W ustawie 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) wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 60a otrzymuje brzmienie:
„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. ”;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014
r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881,
933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688 i 1936.

2
2)

art. 62 otrzymuje brzmienie:
„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. ”.
Art. 3. 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. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2015 r.
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