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1957
U S TA W A
z dnia 23 listopada 2002 r.
o zmianie ustawy — Prawo ochrony Êrodowiska i ustawy — Prawo wodne.
Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115,
poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984
i Nr 153, poz. 1271) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 3 w pkt 38 lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów
chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, je˝eli przyrost iloÊci substancji,
pochodzàcych z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, w wodzie odprowadzanej z tych obiektów jest wi´kszy ni˝ wartoÊci okreÊlone w warunkach wprowadzania
Êcieków do wód,”;
2) w art. 274:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) iloÊci i jakoÊci pobranej wody oraz od tego,
czy pobrano wod´ powierzchniowà czy podziemnà, a tak˝e od jej przeznaczenia.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. WysokoÊç op∏aty za wprowadzanie Êcieków
zale˝y, z zastrze˝eniem ust. 4, od rodzaju
substancji zawartych w Êciekach i ich iloÊci,
rodzaju Êcieków, a w wypadku wód ch∏odniczych — od temperatury tych wód.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. WysokoÊç op∏aty za wprowadzanie Êcieków
zale˝y od:
1) wielkoÊci, rodzaju i sposobu zagospodarowania terenu, z którego te Êcieki sà odprowadzane, w odniesieniu do Êcieków,
o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c),
2) rodzaju substancji zawartych w Êciekach
i ich iloÊci albo od wielkoÊci produkcji ryb
innych ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów
wodnych,
wyprodukowanych
w obiektach chowu lub hodowli ryb oraz
innych organizmów wodnych, w odniesieniu do Êcieków, o których mowa w art. 3
pkt 38 lit. f).”;
3) w art. 285:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska wnosi
op∏at´ do koƒca miesiàca nast´pujàcego po

up∏ywie ka˝dego kwarta∏u, z zastrze˝eniem
ust. 3.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Podmiot ponoszàcy op∏at´ zrycza∏towanà za
odprowadzane Êcieki pochodzàce z chowu
lub hodowli ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub
innych organizmów wodnych wnosi jà w terminie 2 miesi´cy po zakoƒczeniu okresu,
o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 5.”;
4) w art. 286 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska, odprowadzajàcy Êcieki pochodzàce z chowu lub hodowli ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych
organizmów wodnych, przekazuje informacje
do koƒca miesiàca nast´pujàcego po zakoƒczeniu okresu, o którym mowa w art. 287
ust. 1 pkt 5.”;
5) w art. 287 w ust. 1:
a) zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska powinien
prowadziç, aktualizowanà co kwarta∏, z zastrze˝eniem pkt 5, ewidencj´ zawierajàcà odpowiednio:”,
b) w pkt 4 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) informacje o wielkoÊci produkcji ryb innych
ni˝ ∏ososiowate oraz innych organizmów
wodnych i powierzchni u˝ytkowej stawów,
za okres od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia
nast´pnego roku.”;
6) w art. 290:
a) w ust. 1 w pkt 7 kropk´ na koƒcu zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) 20 z∏ za ka˝de rozpocz´te 100 kg przyrostu
masy ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych
organizmów wodnych w ciàgu roku, przy
produkcji ponad 1 500 kg z jednego ha powierzchni u˝ytkowej stawu.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzeƒ:
1) okreÊli jednostkowe stawki op∏at, o których mowa w ust. 1,
2) mo˝e ró˝nicowaç wysokoÊç stawek op∏at
w zale˝noÊci od:
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a) rodzaju gazów, py∏ów, odpadów lub
substancji w Êciekach i temperatury
Êcieków,
b) rodzaju Êcieków,
c) jakoÊci i rodzaju pobranej wody oraz jej
przeznaczenia,
d) cz´Êci obszaru kraju,
e) sposobu zagospodarowania terenu
w przypadku stawek op∏at za Êcieki,
o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. c).”,
c) uchyla si´ ust. 4;
7) w art. 292 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska ponosi op∏aty podwy˝szone o 100% w przypadku braku wymaganego pozwolenia na:”;
8) w art. 294 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) na potrzeby energetyki wodnej, pod warunkiem zwrotu takiej samej iloÊci wody, co najmniej nie gorszej jakoÊci,”;
9) w art. 295:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Podstawà ustalenia op∏aty za wprowadzanie
Êcieków do wód lub do ziemi jest iloÊç substancji zawartych w Êciekach pomniejszona
o iloÊç tych substancji zawartych w pobranej
wodzie, której zu˝ycie spowodowa∏o powstanie tych Êcieków, o ile podmiot obowiàzany do poniesienia op∏aty dysponuje danymi w tym zakresie.”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Op∏at´ za Êcieki, o których mowa w art. 3
pkt 38 lit. f), ponosi si´:
1) za substancje wyra˝one wskaênikiem
pi´ciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu, chemicznego zapotrzebowania tlenu, a tak˝e zawiesiny
ogólnej, albo
2) w postaci zrycza∏towanej za ka˝de 100 kg
przyrostu masy ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów wodnych
w ciàgu roku, przy produkcji powy˝ej
1 500 kg z 1 ha powierzchni u˝ytkowej
stawu.”;
10) w art. 296 w pkt 3 kropk´ na koƒcu zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:
„4) do wód lub do ziemi — wód wykorzystanych na
potrzeby chowu i hodowli ryb ∏ososiowatych,
pod warunkiem, ˝e iloÊç i rodzaj substancji
w nich zawartych nie przekroczy wartoÊci okreÊlonych w warunkach wprowadzania Êcieków
do wód,
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5) do wód lub do ziemi — wód wykorzystanych na
potrzeby chowu i hodowli ryb innych ni˝ ∏ososiowate lub innych organizmów wodnych, o ile
produkcja rozumiana jako przyrost masy tych
ryb lub tych organizmów w ciàgu roku nie przekracza 1 500 kg z 1 ha powierzchni u˝ytkowej
stawu.”;

11) w art. 310 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) 984 z∏ — za 1 kg substancji, w wypadku przekroczenia dopuszczalnego sk∏adu i iloÊci Êcieków,”;
12) w art. 317:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Termin p∏atnoÊci op∏aty za korzystanie ze
Êrodowiska odracza si´ tak˝e na wniosek
podmiotu korzystajàcego ze Êrodowiska
obowiàzanego do jej uiszczenia, je˝eli
przedsi´wzi´cie, którego wykonanie zapewni usuni´cie przyczyn ponoszenia podwy˝szonych op∏at uj´te jest w krajowym
programie oczyszczania Êcieków komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3 ustawy — Prawo wodne, i nie naruszono terminu jego realizacji, okreÊlonego w tym programie.”,
b) w ust. 4 po wyrazach „w ust. 1” dodaje si´ wyrazy „lub 1a”;
13) w art. 318 w ust. 3 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a
w brzmieniu:
„2a) w przypadku przedsi´wzi´ç, o których mowa
w art. 317 ust. 1a, wskazanie, ˝e przedsi´wzi´cie jest uj´te w krajowym programie oczyszczania Êcieków komunalnych, wraz z opisem
przedsi´wzi´cia,”;
14) w art. 319:
a) w ust. 1 po wyrazach „ust. 3” dodaje si´ wyrazy
„i 3a”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Je˝eli odroczeniu podlega∏y op∏aty w zwiàzku z wprowadzaniem Êcieków do wód lub
do ziemi bez wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi, w razie terminowego wykonania przedsi´wzi´cia s∏u˝àcego do realizacji zadaƒ w∏asnych gminy
w zakresie kanalizacji i oczyszczania Êcieków komunalnych, w∏aÊciwy organ stwierdza, w drodze decyzji, umorzenie odroczonych op∏at.”;
15) w art. 402 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Zarzàd województwa przed przekazaniem na
rachunek Narodowego Funduszu oraz wojewódzkich funduszy wp∏ywów z op∏at wymierzonych w drodze decyzji, o których mowa
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w art. 288 ust. 1, pomniejsza je o 10%, a kwot´ uzyskanà z tytu∏u pomniejszenia przeznacza
na:
1) tworzenie i modyfikacj´ baz danych zawierajàcych informacje o podmiotach korzystajàcych ze Êrodowiska,
2) zatrudnianie osób zajmujàcych si´ kontrolà
oraz windykacjà op∏at za korzystanie ze Êrodowiska.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 9 w ust. 1 w pkt 14 lit. f otrzymuje brzmienie:
„f) wody wykorzystane, odprowadzane z obiektów
chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, je˝eli przyrost iloÊci substancji,
pochodzàcych z chowu lub hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych, w wodzie odprowadzanej z tych obiektów jest wi´kszy ni˝ wartoÊci okreÊlone w warunkach wprowadzania
Êcieków do wód,”;
2) po art. 39 dodaje si´ art. 39a w brzmieniu:
„Art. 39a. Zakazy okreÊlone w art. 39 pkt 4 nie dotyczà wód ch∏odniczych, których temperatura nie przekracza +26oC albo naturalnej temperatury wody, chyba ˝e w ocenie organu w∏aÊciwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego za zakazem
w konkretnym przypadku przemawiajà
wzgl´dy utrzymania wód w dobrym stanie ekologicznym lub wymagania jakoÊciowe wody w kàpieliskach okreÊlone
w odr´bnych przepisach.”;
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nia Êcieków komunalnych wynikajàcych
z przepisów o samorzàdzie gminnym.”;

4) uchyla si´ art. 207.
Art. 3. 1. Zak∏ady, które dokonywa∏y poboru wody na
potrzeby energetyki wodnej i zwróci∏y takà samà iloÊç
wody, nie gorszej jakoÊci, od dnia 1 stycznia 2002 r.
do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, nie uiszczajà
nale˝nej za ten okres op∏aty za pobór wody.
2. Uiszczone op∏aty, o których mowa w ust. 1, zalicza si´ na poczet przysz∏ych op∏at za korzystanie ze Êrodowiska.
Art. 4. Op∏aty za wprowadzanie Êcieków, nale˝ne
od podmiotów, które dokonywa∏y wprowadzenia Êcieków, o których mowa w art. 3 pkt 38 lit. f ustawy wymienionej w art. 1, do wód od dnia 1 stycznia 2002 r. do
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, ulegajà umorzeniu z mocy prawa.
Art. 5. 1. Podmiot korzystajàcy ze Êrodowiska obowiàzany do uiszczenia op∏aty za wprowadzanie Êcieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia i jednoczeÊnie realizujàcy zadania w∏asne gminy
w zakresie odprowadzania Êcieków mo˝e wystàpiç
z wnioskiem o odroczenie terminu jej p∏atnoÊci na zasadach okreÊlonych w art. 317 ust. 1a ustawy, o której
mowa w art. 1, tak˝e przed dniem zatwierdzenia przez
Rad´ Ministrów krajowego programu oczyszczania
Êcieków komunalnych, o którym mowa w art. 43 ust. 3
ustawy wymienionej w art. 2.
2. W przypadkach okreÊlonych w ust. 1 marsza∏ek
województwa zawiesza post´powanie, w przedmiocie
odroczenia terminu p∏atnoÊci op∏aty, do dnia zatwierdzenia przez Rad´ Ministrów krajowego programu
oczyszczania Êcieków komunalnych.

3) w art. 43:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Krajowy program oczyszczania Êcieków komunalnych, którego integralnà cz´Êç stanowi wykaz aglomeracji, o których mowa
w ust. 1, oraz wykaz niezb´dnych przedsi´wzi´ç w zakresie budowy i modernizacji
urzàdzeƒ kanalizacyjnych sporzàdza minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, a zatwierdza Rada Ministrów.”,
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Krajowy program oczyszczania Êcieków komunalnych okreÊli dla przedsi´wzi´ç, o których mowa w ust. 3, w szczególnoÊci:
1) zakres rzeczowo-finansowy,
2) termin zakoƒczenia.”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przepisy ust. 1—4 nie naruszajà obowiàzku
gmin w zakresie odprowadzania i oczyszcza-

3. Odroczenie terminu p∏atnoÊci op∏aty, o którym
mowa w ust. 1, dotyczy op∏aty nale˝nej od dnia 1 stycznia 2002 r.
Art. 6. Zakazy, o których mowa w art. 39 pkt 4 ustawy, o której mowa w art. 2, nie dotyczà obiektów, dla
których decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydana zosta∏a przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2002 r. — Prawo ochrony Êrodowiska zachowujà moc do czasu wydania nowych przepisów
wykonawczych na podstawie art. 1 pkt 6 lit. b ustawy,
o ile nie sà z nià sprzeczne, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez
okres 6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.
Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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