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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 29 października 2010 r.

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

(druk nr 1018)

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z

2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Art. 317.
1. Termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnej kary

pieniężnej odracza się na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska obowiązanego
do ich uiszczenia, jeżeli realizuje on terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie
zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat albo kar w okresie nie
dłuższym niż 5 lat od dnia złożenia wniosku.

[1a. Termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska oraz płatności administracyjnej
kary pieniężnej odracza się także na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska
obowiązanego do jej uiszczenia, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni
usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat lub administracyjnych kar
pieniężnych, 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 nie
naruszono terminu jego realizacji, określonego w tym programie.]

<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 2015 r.>

2. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć, z zastrzeżeniem ust. 3, części albo całości
opłaty lub kary.

3. Odroczenie może objąć opłaty najwyżej w części, w jakiej przewyższa ono kwotę opłaty,
jaką ponosiłby podmiot korzystający ze środowiska w przypadku, gdyby posiadał
pozwolenie albo inną wymaganą decyzję.

4. Termin płatności może być odroczony wyłącznie na okres niezbędny do zrealizowania
przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 lub 1a.
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Art. 318.
1. Wniosek o odroczenie terminu płatności opłaty albo kary powinien zostać złożony do

właściwego organu przed upływem terminu, w którym powinny być one uiszczone.
2. Złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności opłat nie zwalnia z obowiązku ich

uiszczenia w części, w jakiej nie mogą podlegać odroczeniu.
3. Wniosek powinien zawierać:

1) wskazanie wysokości opłaty lub kary, o której odroczenie terminu płatności
występuje strona;

[2) opis realizowanego przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 317 ust. 1;]
<2) opis realizowanego przedsięwzięcia;>

[2a) w przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 317 ust. 1a, wskazanie, że
przedsięwzięcie jest ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków
komunalnych, wraz z opisem przedsięwzięcia;]

3) harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż 6
miesięcy.

<3a. W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 317 ust. 1a, wniosek powinien
zawierać także wskazanie, że przedsięwzięcie jest ujęte w krajowym programie
oczyszczania ścieków komunalnych.>

4. Jeżeli istnieją zastrzeżenia co do możliwości sfinansowania przez wnioskodawcę
planowanych przedsięwzięć, właściwy organ może zażądać dodatkowo przedłożenia
dowodów potwierdzających możliwość finansowania przedsięwzięcia.

5. Decyzja o odroczeniu terminu płatności opłat lub kar określa:
1) opłatę lub karę, której termin płatności został odroczony, oraz jej wysokość;
2) realizowane przez wnioskodawcę przedsięwzięcie;
3) harmonogram realizacji przedsięwzięcia;
4) termin odroczenia opłaty albo kary.

6. Właściwy organ, w drodze decyzji, odmawia odroczenia terminu płatności opłaty lub
kary, jeżeli nie są spełnione warunki odroczenia określone ustawą.

6a. Organ właściwy do rozpatrzenia wniosku przesyła egzemplarz decyzji orzekającej w
sprawie terminu płatności opłaty albo kary do właściwego powiatu albo gminy, których
dochodów dotyczy odroczenie.

7. W przypadku wniesienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, naliczane są odsetki za
zwłokę na zasadach określonych w przepisach działu III ustawy - Ordynacja podatkowa.

<Art. 318a.
W przypadku przedsięwzięć, o których mowa w art. 317 ust. 1a, podmiot korzystający
ze środowiska jest obowiązany do przedkładania organowi właściwemu, nie rzadziej niż
raz na 6 miesięcy, informacji o przebiegu realizacji tego przedsięwzięcia.>
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USTAWA z dnia 17 lipca 2009 r. O SYSTEMIE ZARZĄDZANIA EMISJAMI GAZÓW

CIEPLARNIANYCH I INNYCH SUBSTANCJI (Dz. U. Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz.

1664)

[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 2010 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 2011 r.
wnosi się w wysokości 50 % sumy opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
należnych za pierwsze i drugie półrocze 2010 r.

Art. 61.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 56
zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 286 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 56, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

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.]

<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 2012
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 2013 r.
wnosi się w wysokości 50 % sumy opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza należnych za pierwsze i drugie półrocze 2012 r.

Art. 61.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 56
zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 286 ust. 10 ustawy zmienianej w art. 56, jednak nie dłużej niż do dnia 1
stycznia 2013 r.

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 2013 r.>


