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SEJM 
POLITEJ POLSKIEJ 

I kadencja  

Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
noszą projekt ustawy: 

o zmianie ustawy - Prawo ochrony 
rodowiska. 

reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 
my panią poseł Ewę Wolak. 

sz Arkit;  (-)   Krzysztof Gadowski;  (-)   Magdalena Gąsior-Marek; 
z Gibała;  (-)   Artur Gierada;  (-)   Jan Kaźmierczak;  (-)   Józef Piotr 
  Witold Kochan;  (-)   Zbigniew Konwiński;  (-)   Jan Kulas;  (-)   Jan 
 (-)   Sławomir Neumann;  (-)   Janina Okrągły;  (-)   Andrzej 
ki;  (-)   Maciej Orzechowski;  (-)   Zbigniew Pacelt;  (-)   Jakub 
(-)   Sławomir Rybicki;  (-)   Wojciech Saługa;  (-)   Grzegorz Schetyna; 
k Siedlaczek;  (-)   Cezary Tomczyk;  (-)   Krzysztof Tyszkiewicz; 
ław Witkowski;  (-)   Norbert Wojnarowski; (-) Ewa Wolak; 
rd Zawadzki;  (-)   Stanisław Żmijan. 



projekt  

USTAWA 

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2010 r.  

o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 

 

 Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.1)) w art. 403 dodaje się ust. 3-8 w 

brzmieniu: 

„3. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa  

w ust. 1 i 2 odbywa się w trybie określonym w przepisach odrębnych, z zastrzeżeniem 

ust. 4-8 . 

4. Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa  

w ust. 1 i 2, może polegać także na udzielaniu dotacji podmiotom niezaliczonym do 

sektora finansów publicznych, w szczególności osobom fizycznym, wspólnotom 

mieszkaniowym, osobom prawnym lub przedsiębiorcom. 

5. Tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposób rozliczania dotacji 

określa rada gminy albo rada  powiatu w drodze uchwały.   

6. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat 

z podmiotami, o których mowa w  ust. 4. 

7. Dotacja niewykorzystana lub  wykorzystana niezgodnie z umową, podlega 

zwrotowi do budżetu właściwej gminy albo powiatu.  

8. Dochodzenie przez powiaty albo gminy należności z tytułu niewykorzystania lub 

wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, wraz z odsetkami, w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, następuje  w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  ogłoszenia. 

 

 
                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,  
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, 
poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664. 



 

UZASADNIENIE 

 

 Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 

środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664) stanowi, iż z 

dniem 1 stycznia 2010 r. powiatowe oraz gminne fundusze ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej ulegają likwidacji, a ich środkami dysponują odpowiednio 

starostowie i wójtowie (burmistrzowie lub prezydenci miast). 

 Zgodnie z dotychczasową ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), przychodami gminnych i 

powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej były środki z tytułu 

opłat i kar, które: 

1) w 20 % zasilały gminne fundusze; 

2) w 10 % zasilały powiatowe fundusze. 

Według znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska, 

dotychczasowe tytuły przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej z tytułu opłat i kar – w dotychczasowych 

proporcjach – stanowią dochody budżetów odpowiednio gmin i powiatów. 

Należności i zobowiązania powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej stały się odpowiednio należnościami i zobowiązaniami budżetów 

powiatów albo budżetów gmin. 

Założenie w ustawie z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo 

ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw likwidacji powiatowych i 

gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynika bezpośrednio z 

założeń reformy finansów publicznych. Akt normatywny stanowiący fundament tej 

reformy, to ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 

poz. 1240), która przewiduje funkcjonowanie w sektorze finansów publicznych 

wyłącznie państwowych funduszy celowych pozbawionych osobowości prawnej. 

Dlatego też, po wejściu w życie tej ustaw, co nastąpiło z 1 stycznia 2010 r. w sektorze 

finansów publicznych nie mogą funkcjonować inne rodzaje funduszy celowych, w 

szczególności powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska.  



 Dlatego też, ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo 

ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw dokonała likwidacji tych funduszy, 

a ich dotychczasowe przychody, w dotychczasowych proporcjach – przeznaczyła na 

dochody budżetów odpowiednio powiatów i gmin. 

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – 

Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, środki pieniężne 

zgromadzone na rachunkach bankowych dotychczasowych powiatowych funduszy i 

gminnych funduszy, które z dniem 1 stycznia 2010 r. stały się odpowiednio 

dochodami budżetów powiatów i budżetów gmin, powinny zostać przekazane na 

rachunki odpowiednio budżetów powiatów i budżetów gmin, zaś odzyskane 

należności pomniejszone o zobowiązania, dotychczasowych powiatowych funduszy  

i gminnych funduszy, powiaty i gminy są obowiązane przeznaczyć 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 tej ustawy.  

Ponadto, zgodnie z art. 403 ustawy – Prawo ochrony środowiska  

w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r.  

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

zadań powiatów i gmin, od dnia 1 stycznia 2010 r. 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 środowiskowych, stanowiących dochody budżetów 

powiatów i gmin. 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż katalog celów z zakresu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, które po dniu 1 stycznia 2010 r. będą finansowane 

ze środków budżetów powiatów i gmin odpowiada, co do zasady,  katalogowi tych 

celów, który do dnia 31 grudnia 2009 r. był określony w art. 406 i 407 ustawy – 

Prawo ochrony środowiska. Jeżeli zaś idzie o formę, w jakiej po dniu 1 stycznia 2010 

r. powiaty i gminy będą finansowały cele z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej wymienione w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska, to zważywszy na fakt że będą wydatkowane środki budżetów 

odpowiednio powiatów i gmin, zastosowanie w tym zakresie mają odpowiednie 

przepisy nowej ustawy o finansach publicznych. 



W świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), nie jest możliwe udzielanie dotacji ze 

środków budżetów gmin pochodzących z opłat i kar środowiskowych bezpośrednio 

osobom fizycznym, tak jak to miało miejsce w przypadku środków gromadzonych 

dotychczas w powiatowych i gminnych funduszach ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej.  

Dlatego też, konieczna jest nowelizacja ustawy – Prawo ochrony środowiska 

w celu uregulowania zasad i trybu udzielania z budżetów powiatów i gmin wsparcia 

finansowego bezpośrednio podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 

publicznych, w tym osobom fizycznym realizującym inwestycje prywatne, niemniej 

zgodne z celami określonymi w przepisach ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

Zawarcie w ustawie – Prawo ochrony środowiska tego rodzaju regulacji stanowiących 

w swej istocie przepisy szczególne (lex specialis) w stosunku do przepisów ustawy  

o finansach publicznych, pozwoli na stworzenie nowego instrumentu finansowego w 

postaci szczególnego rodzaju dotacji udzielanej przez gminy i powiaty.  

Przedmiotowy projekt ustawy przyjmuje założenie, że podstawowym aktem 

normatywnym określającym sposób finansowania ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej ze środków pochodzących z opłat i kar środowiskowych, 

gromadzonych w budżetach powiatów oraz w budżetach gmin jest ustawa  

o finansach publicznych, określona jako „przepisy odrębne” w dodawanym art. 403 

ust. 3 ustawy – Prawo ochrony środowiska. Natomiast uregulowania zawarte w 

dodawanych przepisach art. 403 ust. 4-8 ustawy – Prawo ochrony środowiska statuują 

nowy instrument prawno-finansowy na gruncie tej ustawy. Celem nowych 

uregulowań, jest zapewnienie powiatom i gminom możliwości 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, przez udzielanie z budżetów tych jednostek 

samorządu terytorialnego dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów 

publicznych, w szczególności osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, 

osobom prawnym lub przedsiębiorcom. Przewiduje się, że udzielenie dotacji będzie 

następowało na podstawie umowy zawieranej przez gminę lub powiat z tymi 

podmiotami. Umożliwi to finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 

sposób zbliżony do sposobu wydatkowania środków gromadzonych na 



zlikwidowanych gminnych i powiatowych funduszach, przy zachowaniu spójności 

systemowej z przepisami ustawy o finansach publicznych.  

Proponowana regulacja nie przewiduje określania w przepisach ustawy – 

Prawo ochrony środowiska trybu postępowania w przedmiocie udzielenia dotacji oraz 

sposobu jej rozliczania. Przedmiotowe aspekty przekazuje się do uregulowania 

odpowiednio radom powiatów oraz radom gmin w drodze uchwał. 

Mając na względzie dbałość o środki publiczne pochodzące z opłat  

i kar środowiskowych oraz konieczność zapewnienia ich racjonalnego  

i celowego wydatkowania, przewiduje się, że dotacja niewykorzystana lub 

wykorzystana niegodnie z umową, będzie podlegała zwrotowi odpowiednio do 

budżetu powiatu albo budżetu gminy. Dochodzenie przez powiaty albo gminy 

należności z tytułu niewykorzystania lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową, 

wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, następuje  

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Projekt ustawy nie powoduje bezpośrednio skutków finansowych dla budżetu 

Skarbu Państwa lub budżetów jednostek samorządów terytorialnych.  

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 



Warszawa, 18 maja 2010 r. 
BAS-WAPEiM-767/10 

Pan Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Ewa Wolak) 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz. 47 ze 
zmianami) sporządza się następującą opinię: 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt przewiduje zmianę art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami). 
Zmiana polega na dodaniu do istniejącej regulacji przepisów określających 
zasady finansowania przez samorządy gminne i powiatowe ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. W szczególności projekt zakłada możliwość udzielania 
dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym 
osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym lub 
przedsiębiorcom. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej 
rozliczenia określać mają rady gmin i powiatów. Dotacje udzielane byłyby w 
formie umowy zawartej przez gminę albo powiat z beneficjantami. Należności z 
tytułu niewykorzystania lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową 
dochodzone byłyby przez gminy i powiaty w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.  

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia.  

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 

ustawy  
Ze względu na przedmiot projektu ustawy należy wskazać: 

• artykuły 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
(dalej: TfUE), 

• rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. 
ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu 
WE (Dz. Urz. WE L 83 z 27.3.1999, s. 1; dalej: rozporządzenie 
659/1999). 
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3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Oceniając projekt pod względem zgodności z prawem Unii Europejskiej 
należy odnieść się do kwestii dotyczących wsparcia, jakie ma być na jej 
podstawie udzielane w formie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora 
finansów publicznych, w szczególności przedsiębiorcom, i ustalić, czy projekt 
stanowi plan pomocy przyznawanej przez państwo, o której mowa w art. 108 
ust. 3 w związku z art. 107 ust. 1 TfUE.  

Zgodnie z art. 107 ust. 1 TfUE, wszelka pomoc przyznawana przez 
państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek 
formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie 
niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest – z 
zastrzeżeniem innych postanowień przewidzianych w Traktatach - niezgodna z 
rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową 
między państwami członkowskimi. W myśl art. 108 ust. 3 zdanie pierwsze 
TfUE, Komisja jest informowana, w czasie odpowiednim do przedstawienia 
swoich uwag, o wszelkich planach przyznania lub zmiany pomocy.  

Biorąc pod uwagę te przepisy należy ustalić, czy w projekcie 
przewidziany został plan przyznania lub zmiany pomocy, który podlega 
notyfikacji Komisji Europejskiej. Przepisy określające w sposób szczegółowy 
tryb wykonywania art. 108 ust. 3 TfUE zawiera rozporządzenie 659/1999. 
Zgodnie z postanowieniami tego rozporządzenia państwo członkowskie 
obowiązane jest do zgłoszenia Komisji wszelkich planów przyznania nowej 
pomocy, a zatem programów pomocowych i pomocy indywidualnej, które nie 
stanowią pomocy istniejącej (art. 2 w związku z art. 1 lit. c rozporządzenia 
659/1999). Treść przywołanych pojęć – programu pomocowego i pomocy 
indywidualnej – zdefiniowana została przy tym w rozporządzeniu 659/1999. 
Zgodnie z art. 1 lit. d rozporządzenia 659/1999 „program pomocowy” oznacza 
każde działanie, na którego podstawie, bez dalszego wprowadzania w życie 
wymaganych środków, można dokonać wypłat pomocy indywidualnej na rzecz 
przedsiębiorstw określonych w ustawie w sposób ogólny i abstrakcyjny oraz 
każde działanie, na którego podstawie pomoc, która nie jest związana z 
konkretnym projektem, może zostać przyznana jednemu lub kilku 
przedsiębiorstwom na czas nieokreślony i/lub w nieokreślonej kwocie, zaś, w 
myśl art. 1 lit. e rozporządzenia 659/1999, „pomoc indywidualna” oznacza 
pomoc, która nie jest przyznawana na podstawie programu pomocowego oraz 
podlegającą obowiązkowi zgłoszenia pomoc przyznawaną na podstawie 
programu pomocowego.  

Wobec powyższych ustaleń należy stwierdzić, że projekt nie ustanawia 
programu pomocowego ani pomocy indywidualnej w rozumieniu przywołanych 
przepisów rozporządzenia 659/1999. Przepisy zawarte w projekcie nie będą w 
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szczególności stanowiły - bez dalszego wprowadzania w życie wymaganych 
środków - podstawy wypłaty pomocy beneficjantom dotacji. Zgodnie z 
projektem, zawarcie umowy o dotacji następować ma bowiem w trybie, który 
zostanie określony w przepisach wykonawczych – w uchwałach rad gmin i rad 
powiatów. Stosowanie projektowanych przepisów bez aktów wykonawczych nie 
będzie możliwe i, w konsekwencji, ich wejście w życie nie spowoduje, że 
ziszczone zostaną przesłanki pomocy przyznawanej przez państwo, o której 
mowa w art. 107 ust. 1 TfUE. Projekt nie zmierza do realizacji innego, 
istniejącego już programu pomocowego, ani – nie wskazując konkretnych 
beneficjantów pomocy ani jej wysokości – nie może zostać uznany za pomoc 
przyznawaną poza zakresem programów pomocowych (pomoc ad hoc). Nie 
stanowi on zatem żadnej z dwóch form pomocy indywidualnej: pomocy 
przyznawanej na podstawie programu pomocowego ani pomocy przyznanej 
poza programem pomocowym. Przepisy projektu nie zawierają programu 
pomocowego ani pomocy indywidualnej i, w związku z tym, należy uznać, że 
nie naruszają one wymogów dotyczących pomocy przyznawanej przez państwo, 
o których mowa w art. 107 ust. 1 TfUE, ani nie podlegają notyfikacji, o której 
mowa w art. 108 ust. 3 TfUE.  

 
4. Konkluzje 
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska zawiera 

przepisy objęte prawem Unii Europejskiej. Projekt nie jest sprzeczny z prawem 
Unii Europejskiej.  
 

 
Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
 
Michał Królikowski 

 
 
 
 
 
 
 
 



Warszawa, 18 maja 2010 r. 
BAS-WAPEiM-768/10 

 
 
Pan Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Ewa Wolak) jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
 
Projekt przewiduje zmianę art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zmianami). 
Zmiana polega na dodaniu do istniejącej regulacji przepisów określających 
zasady finansowania przez samorządy gminne i powiatowe ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. W szczególności projekt zakłada możliwość udzielania 
dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym 
osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym lub 
przedsiębiorcom. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposób jej 
rozliczenia określać mają rady gmin i powiatów. Dotacje udzielane byłyby w 
formie umowy zawartej przez gminę albo powiat z beneficjantami. Należności z 
tytułu niewykorzystania lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową 
dochodzone byłyby przez gminy i powiaty w trybie przepisów o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.  

Projekt nie ma na celu wykonania prawa Unii Europejskiej.  
Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

 
Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
Michał Królikowski 
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Ewa Wolak

Poseł na sejrn RP

Klub Parlamentarny

Platforma Obywatelska

Szanowny Pan

Stefan Niesiołowski

Marszałek Seimu RP

Szanowny Panie Marszałku

W odpowiedzi na pismo z dnla 27 maja 2010 r. pragnę Pana Marszałka

poinformować, Za zgodnie Z \\,ymogami określonymi r,v art. 34 ust. 2 pkt 4 i 5

regulaminu Sejmu, przesyłam popra\,vione i uzupełnione uzasadnienie do

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy _ Prawo ochrony środowiska w

zakresie przewidywanych skutkow finansolvych oraz źrodeŁ finansowania

proj ektu.

Z powazalulęm

_v_ _-/z /z1-Ł-

,/ Ewa Wolak
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Poseł na Seim RP



UZASADNIENIE

Ustar,va z dnla 20 listop ada f009 r. o zmianie ustavvy - Prawo ochrony środowiska

oraz niektorych innych ustałv (Dz. U. Nr 21,5, poz. 1664) stanowi, tŻz dnlem 1 styczntaf1l1

r. powiatowe oraz gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej ulegają

likwidacji, a ich środkami dysponują odpowiednio starostowie i wÓjtowie (burmistrzowie lub

prezydenci miast).

Zgodnie z dotyclrczasową ustawą z dnia f7 kwietnia fOOt r. Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. Z 2008 r. Nr 25 , poZ. 150, z pozn. Zm), przychodami gminnych i

powiatowych funduszy ochrony środowiska

i gospodarki wodnej były środki ztyĄułu opłat i kar, ktÓre:

l) * 20 % zasi\ały gminne fundusze;

2) * I0 % zasilały powiatowe fundusze'

Według znor,velizowanych przepisow ustawy Prawo ochrony środowiska,

dotychczasowe ty.tuły przychodow gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i

gospodarki wodnej z tytułu opłat i kar - r,v dotychczasowych proporcjach _ stanowią dochody

budzetÓw odpowiednio gmin i powiatow. Nalezności i zobowtązania powiatowych i

gminnych fundr-rsz.v ochrony środorviska i gospodarki wodnej stały się odpowiednio

naleznościami i zobowiązaniami budzetow powiatÓw albo budzetow gmin.

ZatsŻenle r,v usta\N|e Z dnia 20 listop ada 2009 r. o zmianie ustawy _ Prawo ochrony

środowiska oraz niektory'ch innych ustar,v likwidacji powiatowych i gminnych funduszy

ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynika bezpośrednio z zał,oŻeri ręformy finansÓw

publicznych' Akt normatywny stanowiący fundament tej reformy' to ustawa z dnia f]

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. If4O), ktora przewiduje

firrrkcjonowanie w sektorze finansow publicznyclr wyłącznie pafrstwo!\ych funduszy

celowych pozbawionych osobolvości prawnej. Dlatego teŻ, po wejściu w Ęcte tej ustawy, co

nast4piło z I stycznia2010 r. w sektorze finansow publicznych nie mogą funkcjonować inne

rodzaje funduszy celowych, w szczego\ności powiatowe i gminne fundusze ochronv

środowiska.

Dlatego tez, ustawa z dnia 20 listop ada 2009 r. o zrnianie ustavvy - Prawo ochrony

środowiska oraz niektorych innych ustaw dokonała likwidacji tych funduszy' a ich



dotychczasowe przychody. w dotychczasowych proporcjach przeznaezyła na dochody

budzetow odpowiednio powiatÓw i gmin.

Zgodnte z art. 16 ust. 4 ustawy z dnta 20 listopada 2009 r. o zmianie ustavvy - Prawo

oclu.ony środorviska oraz niektorych innych ustaw, środki pienięzne zgromadzone na

rachunkach bankol,vych dotychczasowych powiatowych funduszy i gminnych funduszy,ktÓre

z dniem 1 stycznia2010 r. stały się odpowiednio dochodami budzetÓw powiatow i budzetÓw

gmin, powinny zostać przekazane na rachuŃi odpowiednio budzetÓw powiatow i budzetor,v

gmin, Zas odzyskane naleznoŚci pomniej Szone o zobowiązania, dotychczasowych

powiatowych funduszy

i gminrrych funduszy, powiaty i gminy są obowląZane ptzeznaczyć na finansowanie ochrony

środowiska i gospodarki wodnej , w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pktf,5, 8, 9, 15,

16, 1 8, fI-25, 29, 31 , 32, 3B-4f tej ustawy.

Ponadto, zgodnie z art. 403 ustawY Prawo ocfuonY środowiska

w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 13 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r.

o ZmLanie ustawy - Prawo ochrony środowiska oruz niektorych innych ustaw , do zadan

powiatow i gmin, od dnia 1 stycznia 2010 r. naleŻy finansowanie ochrony środowiska i

gospodarki  r 'vodnej r ,v zakresie określonym w art '  400a ust.  1 pkt 2, 5 '  8, 9,15,16, 18,2|.f5,

29,31, 3f i 38-4f w. vi,ysokości nie mniejszej niz kwota wpływow Z tytułu opłat i kar

Środoi,viskorłych. stanowiących dochody budzetow powiatow i gmin.

Podsumowując, na\eŻy stwierdziĆ, iŻ katalog celor,v z za\<resu ochrony środowiska i

gospodarki łvodnej, ktore po dniu 1 stycznta2010 r. będą finansowane Ze środkow budzetow

por,viator,v i gmin odpowiada' co do zasady, katalogowi tych celÓr,,n,, ktory do dnia 31 grudnia

fOO9 r' był określony w art. 406 i 407 ustawY - Prar,vo ochrony środowiska. Jezelt zaś idzie o

|ormę, r,v jakiej po dniu 1 stycznta2010 r. powiaty i gminy będąfinanso.'vały cele z zakresu

ochrony Środor,viska i gospodarki r,vodnej wymienione w ustar,vie z dnia 27 kwietnia 2001 r. -

Prarvo ocfuony środol,viska, to zwaŻywszy na fakt ze będą lvydatkowane środki budzetow

odporviednio pol,viatÓrv i gmin, zastoso'wanie w tym zakresie mają odpowiednie przepisy

now'ej ustawy o finansach publicznych.

W śr,vietle przepisÓrv ustar,r,y z dnta 27 sierpnia f009 r. o finansach publicznych (Dz.

U. Nr I57, poz. lf4o), nie jest mozliwe udzielanie dotacji Zę środkow budzetow gmin

pochodzących z opł'at i kar środor,viskowych bezpośrednio osobom ftzycznym, tak jak to

miało miejsce w przypadku środkow gromadzonych dotychczas w powiatowych i gminnych

funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej.



Dlatego tez, kon|ecznajest nowe|izacja ustar'r,y - Prawo ochrony środowiska w celu

uregulowania zasad i trybu udzielania z budŻetow powiatow i gmin wsparcia finansowego

bezpośrednio podmiotom niez aliczonym do sektora finansÓlv publicznych, w tym osobom

t1zycznym realizującym inwestycje prywatne, niemniej zgodne Z celami określonymi w

przepisach ustawy _ Prawo ochrony środowiska. Zawarcte w ustawie Prawo ochrony

środowiska tego rodzaju regulacji stanowiących w swej istocie przepisy szczegÓlne aex
specialts) w stosunku do przepisow ustawy

o finansach publicznvch. pozwoli na stworzenre nowego instrumentu finansowego w postaci

szczegolnego

i powiaty.

rodzaju dotacji udzielanei przez gminy

Przedmiotowy' projekt ustawy przyjmuje załoŻenie, Że podstawo\\Ym aktem

normatvwnvm okreś1aj ącym sposob finansowania ochrony środorł'iska

i gospodarki wodne1 ze Środkow pochodzących z opłat i kar środowiskowych, gromadzonych

w budzetach powiatow oraz w budzetach gmin jest ustawa

o finansach publicznych, okreŚlona jako ,,przepisy odrębne'' w dodawanyrn art. 403 ust. 3

ustawy Prawo ochrony środowiska. Natomiast uregulowania zawarte w dodawanych

przepisach art. 403 ust. 4-B usta\\y _ Prawo ochrony środowiska statuują nowy instrument

prawno-finansor,vy na gruncie tej ustawy. Celem nowych uregulowa , jest zapewnienie

powiatom i gminom mozliwości finansowania ocfuony środowiska i gospodarki wodnej w

zak res i e  ok reś lonym W a r t . 400a  us t .  1  pk t  2 , 5 ,8 ,9 ,  15 ,  16 ,  18 ,  2 I -25 ,29 ,31 ,32 i 38 -42 ,

przez udzielanie z budzetow t-vch jednostek samorządu terytorialnego dotacji podmiotom

niezaltczonym do sektora finansor,v publicznych, w szczegolności osobom ftzycznym,

wspolnotom mieszkaniowym, osobom prawnym lub przedsiębiorcom. Przewiduje się, Że

udzielenie dotacji będzie następowało na podstar,vie umo\\Y zawieranej prZęZ gminę lub

powiat Z tymi podmiotami. Umozlir,vi to finansowanie ochrony środorviska i gospodarki

wodnej w sposob zbltŻony do sposobu wydatkowania środkow gromadzonych na

zlikrł'idowanych gminnych i powiatorvych funduszach, przy zachor,vaniu spojności

systemowel z przepisarni ustawy o finansach publicznych.

Proponowana regulacja nie przewiduje określania w przepisach ustawy Prart'o

ochrony środorviska trybu postępowania w przedmiocie udzielenia dotacj i oraz sposobu jej

roz|tczanta. Przedmiotor've aspekty przekazuje się do uregulowania odpowiednio radom

powiatÓw oraz radom gmin w drodze uchwał.
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W odpowiedzi na pismo z fttia 2l maja 2010 r., dotycząCe
przedło feniaopinii nt. poselskiego projektu ustawy: o zmianie
ustawy - Prawo ochrony środowiska,w zatączeniu uprzejmie
przesyłamy uwagi otrzymane z wojewodztw: warminsko-
mazurskiego, matopolskiego i zachodniopomorskiego.

?y"

/-/ Bogdan Ci
Dyrektor Bi

elewski
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P.0531-107/2010

opinia do projekfu ustawy o zmiłnie ustawy - Prąwo ochrony środowiska.

Uregulowanie zasadne, W nł'iąplflJ z likwidacją gtninnych i powiatowych fi:nduszy

ocbrony środowiska oraz brakiern nrożliwości udzięlania dotacji za środkow budżetÓw gnin

pocbodzących z opłat i kar środowiskowych bezpośrodnio osobom firycmym. W chwi]i

obecnej nie można dofui.Bnsowywać podnriotÓ.\ry spoza sektora finansow publicznych.

SzczegÓlne uregulowania aawafie w projekcie zmiany ustawy - Frawo ochrony

środowiska stworzą takĘ możliwośĆ. Jednostki somorządu terytorialnęgo /powiaty i gmin-v/

będą mogty udzielać dotacji na finansowanię przedsięwzięć aviąparrych z ochroną

środowiska osobom fizycznynr, wspÓtnotom mieszkaniowytrl' osobom pra\^mym lub

przedsiębiorc'on.
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Krakow, dnia 2 czerwca 2010 roku

Uwagl WojewÓdzhva Małopo|ek|ego do prolektu ustaury u zmianie ustawy
Prawo ochrony środowiska

lstnieje koniecznoŚÓ objęcia zapowiadaną regulacją rÓwnież tych osÓb fizycznych,
ktÓre wykonały zadania z zakresu ochrony Środowiska w ramach programu |ikwidacji
niskiej emisji realizowanego od 1995 roku, a nie otrzymaff dofinansowania z uwagi
na Wyczerpanie się W roku ubiegtym środkÓw paeznaczonych na ten cel. D|a
prrykładU, W Gminie Miejskiej KrakÓw na rozpatzgnie oczekuje ponad 300 wnioskow
osÓb firycznych.
D|a za gwara ntowa n ia powyzszego, propon uje się uzu pełn ien ie projektu :

a) po ustępie 5 dodaĆ ustęp 6 w brzmieniu:

,,Uchwata, o ktorej mowa w ustępie 5 może dotyczyĆ W szczegÓ|ności
finansowania poprzez udzie|enie dotacji, zada zrealizowanych do czasu wejŚcia
w życie niniejszej ustawy, o i|e podmioty' o ktÓrych mowa w ust. 4., nie otrzymały
dofinansowania za rea|izację tych zada ze środkÓw Gminnego lub Powiatowego
Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej''

b) dotychczasowe ustępy B,7 ,8 otzyrnują nowe numery (odpowiednio) 7,
8,  g.

c) w ustępie 3 słowa: ,,z zastrzeieniem ust.4 - B" skreś|a się i zastępuje:
,,2 zastrzezeniern ust. 4 - 9u.
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