
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 4 listopada 2009 r. Druk nr 676 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI ŚRODOWISKA 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 
PAŃSTWOWEJ 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 4 listopada 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 4 listopada 2009 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw,  

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 
18, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 i 32. 

 
 
 
 
 Zastępca Przewodniczącego Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Środowiska 
 (-) Janusz Sepioł  (-) Zdzisław Pupa 
 

u
Data publikacji



 

 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska  

oraz niektórych innych ustaw 

 

 

 

 Uwaga:  

Poprawki nr 1, 18 i 24 należy głosować łącznie. 

 

1)  w art. 1 w pkt 5, tytuł rozdziału 4 otrzymuje brzmienie: 

"Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej"; 

 

Poprawka  
KŚ, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone 
komisje 
 

2)  w art. 1 w pkt 7, w art. 400a w ust. 2 wyraz "przedsięwzięcia" zastępuje się 

wyrazem "cele"; 

 

Poprawka  
KŚ, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone 
komisje 
 

3)  w art. 1 w pkt 7, w art. 400f w ust. 2: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy "regionalni dyrektorzy ochrony środowiska 

albo ich zastępcy, będący regionalnymi konserwatorami przyrody, 

albo", 

b) w pkt 2 przed wyrazami "przewodniczący regionalnych rad" dodaje się 

wyrazy "regionalni dyrektorzy ochrony środowiska albo ich zastępcy, 

będący regionalnymi konserwatorami przyrody, albo"; 

 

Poprawka  
KŚ 

4)  w art. 1 w pkt 7, w art. 400h w ust. 1 w pkt 7 w lit. b po wyrazach 

"zarządowi województwa" dodaje się wyrazy "oraz ministrowi właściwemu 

do spraw środowiska"; 

 

Poprawka  
KŚ, 
poparta przez 
połączone 
komisje 

5)  w art. 1 w pkt 7, w art. 400i w ust. 1 wyrazy "od 4" zastępuje się wyrazami 

"od 3"; 

 

 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 
poparta przez 
połączone 
komisje 
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6)  w art. 1 w pkt 7, w art. 400i w ust. 15 po wyrazach "a także z mandatem" 

dodaje się wyrazy "posła, senatora lub"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 
poparta przez 
połączone 
komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawek nr 8 i 29. 

Poprawkę nr 7 należy głosować łącznie z następującą poprawką jako jej 

konsekwencją: "skreśla się art. 21;". 

 

7)  w art. 1 w pkt 7, w art. 400j skreśla się ust. 4; 

 

Poprawka sen. 
L. Cichosza 

 Uwaga:  

Poprawki nr 8 i 29 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 1 w pkt 7, w art. 400j w ust. 4 po wyrazach "a także z mandatem" 

dodaje się wyrazy posła, senatora lub"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 
poparta przez 
połączone 
komisje 
 

9)  w art. 1 w pkt 7, w art. 400q po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

"4a. W rocznym planie finansowym Narodowego Funduszu mogą być 

dokonywane zmiany przychodów i kosztów po uzyskaniu zgody 

ministra właściwego do spraw środowiska, wydanej po uzyskaniu 

opinii sejmowej komisji właściwej do spraw budżetu. O dokonanych 

zmianach należy niezwłocznie powiadomić ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych."; 

 

Poprawka  
KŚ, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone 
komisje 

10)  w art. 1 w pkt 10, w art. 401c: 

a) skreśla się ust. 1, 

b) w ust. 10-12 wyrazy "ust. 1-9" zastępuje się wyrazami "ust. 2-9"; 

 

Poprawka sen. 
L. Cichosza 

11)  w art. 1 w pkt 10, w art. 401c w ust. 7 po wyrazach "biopaliw ciekłych" 

dodaje się wyrazy "lub innych paliw odnawialnych, a także promocję ich 

wykorzystania"; 

 

 

 

Poprawka  
KŚ, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone 
komisje 
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 Uwaga:  

Poprawki nr 12, 30 i 31 należy głosować łącznie. 

 

12)  w art. 1 w pkt 12: 

a) w lit. a, w ust. 1 w zdaniu drugim skreśla się wyrazy "i pomniejszone o 

opłaty poniesione na egzekucję należności oraz o koszty obsługi 

rachunków bankowych", 

b) po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu: 

"aa) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:  

"1a. Zarząd województwa pomniejsza wpływy, o których mowa w 

art. 401 ust. 1, powiększone o przychody z oprocentowania 

środków na rachunku bankowym, o opłaty poniesione na 

egzekucję należności oraz o koszty obsługi rachunku 

bankowego. 

1b. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska pomniejsza 

wpływy, o których mowa w art. 401 ust. 1, powiększone o  

przychody z oprocentowania środków na rachunku bankowym, 

o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz o koszty 

obsługi rachunku bankowego.",", 

c) po lit. c dodaje się lit. ca w brzmieniu:  

"ca) uchyla się ust. 9,"; 

 

Poprawka  
KŚ 
poparta przez 
połączone 
komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 13 wyklucza głosowanie poprawki nr 14. 

 

13)  w art. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

"13) art. 403 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 403. 1. Do zadań powiatów należy finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym 

w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 

32 i 38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota 

wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 

ust. 4-6, stanowiących dochody budżetów powiatów, 

pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów 

przekazywaną do wojewódzkich funduszy. 

Poprawka  
KSTAP 
poparta przez 
połączone 
komisje 
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2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym 

w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 

38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z 

tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, 

stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o 

nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do 

wojewódzkich funduszy.";"; 

 

14)  w art. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

"13) art. 403 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 403. 1. Do zadań powiatów należy finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w 

art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 

38-42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z 

tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, 

stanowiących dochody budżetów powiatów. 

2. Do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w 

art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-

42 w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu 

opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, 

stanowiących dochody budżetów gmin.";"; 

 

Poprawka  
KŚ 

15)  w art. 1 skreśla się pkt 18; 

 

Poprawka 
senatorów: 
L. Cichosza, 
Z. Pupy, 
W. Skurkiewicza 
 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 16 wyklucza głosowanie poprawki nr 17. 

 

16)  w art. 1 skreśla się pkt 19; 

 

 

Poprawka sen. 
L. Cichosza 
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17)  w art. 1 w pkt 19, w art. 410d po wyrazach "poza granicami kraju" dodaje 

się wyrazy ", jeżeli ma to związek z bezpieczeństwem ekologicznym 

Rzeczypospolitej Polskiej"; 

 

Poprawka  
KŚ 
poparta przez 
połączone 
komisje 

18)  w art. 1 w pkt 20 w lit. a, w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje 

brzmienie: 

"Finansowanie działalności, o której mowa w art. 400a ust. 1 oraz art. 410a 

ust. 1 i 4-6, ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy 

odbywa się przez:"; 

 

Poprawka  
KŚ, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone 
komisje 

19)  w art. 1 w pkt 20 w lit. a, w ust. 1 w pkt 2: 

a) skreśla się lit. b, 

b) lit. c otrzymuje brzmienie: 

"c) dopłaty do oprocentowania emisji obligacji komunalnych,"; 

 

Poprawka sen. 
L. Cichosza 

20)  w art. 1 w pkt 20 w lit. h, w ust. 10b w pkt 1 wyrazy "wydania zezwolenia 

na utworzenie banku" zastępuje się wyrazami "poprzedzającym dzień 

zawarcia umowy" oraz po wyrazach "w złotych 1 000 000 euro przeliczona 

według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski" dodaje 

się wyrazy ", obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień zawarcia 

umowy"; 

 

Poprawka  
KŚ, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone 
komisje 

21)  w art. 1 w pkt 21, w art. 411a w ust. 6 po wyrazach "zarządom 

województw" dodaje się wyrazy "oraz ministrowi właściwemu do spraw 

środowiska"; 

 

Poprawka  
KŚ 
poparta przez 
połączone 
komisje 

22)  w art. 9 skreśla się wyrazy ", a także z budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 

23)  w art. 15: 

a) w pkt 4, w art. 60a: 

- w ust. 1 wyrazy "31 grudnia 2009 r." zastępuje się wyrazami 

"31 grudnia 2010 r.", 

Poprawka  
KŚ, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone 
komisje 
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- w ust. 2 wyrazy "pierwsze półrocze 2010 r." zastępuje się wyrazami 

"pierwsze półrocze 2011 r." oraz wyrazy "pierwsze i drugie półrocze 

2009 r." zastępuje się wyrazami "pierwsze i drugie półrocze 2010 r.", 

b) kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

"5) 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 2011 r."."; 

 

24)  w art. 16 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

"3a. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 3, oraz odzyskane należności 

pomniejszone o zobowiązania, o których mowa w ust. 2, przeznacza się 

na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie 

określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 

32, 38-42 ustawy zmienianej w art. 1.";  

 

Poprawka  
KŚ, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone 
komisje 

25)  w art. 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie. 

"2. Przekazanie mienia Narodowego Funduszu na rzecz państwowej osoby 

prawnej następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Zarządy wojewódzkich funduszy sporządzą spis mienia wojewódzkich 

funduszy na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy i w terminie 14 dni 

przekazują informację zarządom województw.";  

 

Poprawka  
KŚ 

26)  w art. 17 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

"5. Środki pieniężne zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach 

bankowych Narodowego Funduszu przeznaczonych do gromadzenia 

przychodów wymienionych w art. 401 ust. 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12a, 13, 13a, 

13c i 13e oraz art. 401a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w 

brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w  życie niniejszej 

ustawy, w wysokości przyjętej według stanu na dzień 31 grudnia 

2009 r., stają się przychodami wymienionymi w art. 401 ust. 7 ustawy, o 

której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą i są 

uwzględniane przy ustalaniu wysokości zobowiązań określonych w 

Poprawka  
KŚ, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone 
komisje 
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art. 401c ust. 1-9 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą."; 

 

27)  w art. 17 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

"6. Do akcji, udziałów i obligacji, o których mowa w ust. 1 pkt 11 i 12, nie 

stosuje się przepisu art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – 

Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 

157, poz. 1241)."; 

 

Poprawka  
KŚ, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone 
komisje 

28)  po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

"Art. 17a. 1. Gminy i powiaty, których dochody w wysokości przekazanych 

im przychodów odpowiednio gminnych funduszy i 

powiatowych funduszy z tytułu opłat i kar, o których mowa w 

art. 402 ust. 4-6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, z roku 2009 są większe niż  

10-krotność średniej krajowej przychodów gminnych funduszy 

i powiatowych funduszy z tytułu opłat i kar, o których mowa w 

art. 402 ust. 4-6 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, z roku 2008 przypadających na jednego mieszkańca, 

liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów, przekazują 

nadwyżkę z tytułu tych dochodów do właściwej samorządowej 

osoby prawnej.  

2. Gminy i powiaty przekazują nadwyżkę, o której mowa 

w ust. 1, na rachunek właściwej samorządowej osoby prawnej, 

w terminie do dnia 15 sierpnia 2010 r. 

3. Gminy i powiaty, których dochody z tytułu opłat i kar, 

o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z roku 2010 będą 

większe niż 10-krotność średniej krajowej przychodów 

gminnych funduszy i powiatowych funduszy z tytułu opłat i 

kar, o których mowa z art. 402 ust. 4-6 ustawy zmienianej w 

Poprawka  
KŚ, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone 
komisje 
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art. 1,  w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy, z roku 2009 przypadających na 

jednego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i 

powiatów, przekazują nadwyżkę z tytułu tych dochodów do 

właściwej samorządowej osoby prawnej. 

4. Minister właściwy do spraw środowiska ogłasza, w drodze 

obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej "Monitor Polski" średnią krajową przychodów 

gminnych funduszy i powiatowych funduszy z tytułu opłat i 

kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy zmienianej  w 

art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy, osiągniętą w roku 2009, w terminie do 

końca I półrocza 2010 r. 

5. Gminy i powiaty przekazują nadwyżkę, o której mowa 

w ust. 3, na rachunek właściwej samorządowej osoby prawnej, 

w terminie do dnia  15 sierpnia 2011 r. 

6. Od kwot niewpłaconych w terminie nalicza się odsetki 

w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych."; 

 

29)  w art. 21 po wyrazie "mandatem" dodaje się wyrazy "posła lub senatora,"; 

 

Poprawka sen. 
W. Skurkiewicza 
poparta przez 
połączone 
komisje 
 

30)  po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: 

"Art. 21a. Przepisy art. 402 ust. 1b i 11 ustawy zmienianej w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, tracą moc z dniem 

1 stycznia 2011 r.";  

 

Poprawka  
KŚ 
poparta przez 
połączone 
komisje 

31)  w art. 22 w pkt 2 po wyrazach "art. 1" dodaje się wyrazy "pkt 12 lit. ca,"; 

 

 

 

 

Poprawka  
KŚ 
poparta przez 
połączone 
komisje 
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32)  w art. 22 w pkt 2 wyrazy "pkt 18 i pkt 20 lit. c" zastępuje się wyrazami 

"pkt 14, pkt 18 i pkt 20 lit. c". 

 

Poprawka  
KŚ, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone 
komisje 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


