RM-110-167-17
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków do wód lub do ziemi1)
Na podstawie art. 292 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U.
poz. 1566 i 2180) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wysokość jednostkowych stawek opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, określonych w pozwoleniu
wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym;

2)

sposób ustalania opłaty podwyższonej, gdy przekroczenie dotyczy więcej niż jednej
substancji albo więcej niż jednego warunku pozwolenia wodnoprawnego albo
pozwolenia zintegrowanego oraz jeżeli liczba próbek niespełniających wymagań
pozwolenia jest większa od dopuszczalnej.
§ 2. Wysokość jednostkowych stawek opłaty podwyższonej za jeden kilogram

substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki, za przekroczenie:
1)

dopuszczalnej ilości i składu ścieków, z wyjątkiem zawiesiny łatwo opadającej,

2)

minimalnej procentowej redukcji stężeń substancji w ściekach,

3)

dopuszczalnej masy substancji w odprowadzanych ściekach przypadającej na jednostkę
masy wykorzystanego surowca, materiału, paliwa lub wytworzonego produktu

– określa załącznik do rozporządzenia, zwany dalej „załącznikiem”.
§ 3. Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej ilości
zawiesiny łatwo opadającej za jeden dm3 – wynosi 12,76 zł.

1)

Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 21 grudnia 2017 r. pod
numerem 2017/598/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie
sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz
z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz
zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
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§ 4. Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnej
temperatury wprowadzanych ścieków, za jeden m3:
1)

za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o mniej niż 5°C –
wynosi 0,66 zł za każdy stopień przekroczenia;

2)

za ścieki, których temperatura przekracza dopuszczalną wielkość o 5°C i więcej –
wynosi 1,32 zł za każdy stopień przekroczenia.
§ 5. Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego

odczynu wprowadzanych ścieków, za jeden m3:
1)

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości
dopuszczalnej o mniej niż 0,5 pH – wynosi 1,32 zł;

2)

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości
dopuszczalnej o 0,5 pH do 1,5 pH – wynosi 3,30 zł;

3)

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości
dopuszczalnej o więcej niż 1,5 pH do 2,5 pH – wynosi 6,58 zł;

4)

za ścieki, których pH jest wyższe od górnej albo niższe od dolnej wartości
dopuszczalnej o więcej niż 2,5 pH – wynosi 12,76 zł.
§ 6. Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego stopnia

rozcieńczenia ścieków, eliminującego toksyczne oddziaływanie ścieków na ryby, za jeden m3
wynosi 12,76 zł.
§ 7. Jednostkowa stawka opłaty podwyższonej za przekroczenie dopuszczalnego
poziomu sztucznych substancji promieniotwórczych w ściekach, za jeden m3 wynosi 12,76 zł.
§ 8. 1. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnych ilości substancji w ściekach, w tym
substancji wyrażonych jako wskaźnik, dotyczy więcej niż jednej substancji, do ustalenia
opłaty podwyższonej przyjmuje się wszystkie substancje, których dopuszczalna wartość
została przekroczona.
2. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnych ilości substancji, w tym substancji wyrażonych
jako wskaźnik, dotyczy więcej niż jednej substancji, wymienionych w liczbie porządkowej
60–76 załącznika, to opłatę podwyższoną ustala się, przyjmując ilość tej substancji, której
przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę podwyższoną.
3. Jeżeli

przekroczenie

dotyczy

więcej

niż

jednego

warunku

pozwolenia

wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego, ustala się opłatę podwyższoną za
naruszenie każdego z warunków.
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4. Jeżeli liczba próbek niespełniających wymagań określonych w pozwoleniu
wodnoprawnym albo pozwoleniu zintegrowanym jest większa od dopuszczalnej, opłatę
podwyższoną ustala się, dokonując obliczenia substancji, w tym substancji wyrażonej jako
wskaźnik, wprowadzonej do wód lub do ziemi w okresie objętym oceną, z naruszeniem
wymaganych warunków, zgodnie z wzorem:

Si =

S1 + S 2 + ... + S n
⋅ Qa
N

gdzie:
Si –

oznacza ilość danej substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik,
wprowadzanej do wód lub do ziemi z naruszeniem wymaganych warunków,
w okresie objętym oceną,

S1, S2, Sn – oznacza ilość substancji, w tym substancji wyrażonej jako wskaźnik,
wprowadzanej do wód lub do ziemi z naruszeniem wymaganych warunków,
w każdej dobie, dla której próbka nie spełniała warunków pozwolenia,
N–

oznacza liczbę próbek pobranych w okresie objętym oceną,

Qa –

oznacza ilość ścieków odprowadzonych w okresie objętym oceną.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.2)

PREZES RADY MINISTRÓW

MATEUSZ MORAWIECKI

2)

Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r.
w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód
lub do ziemi (Dz. U. poz. 2177), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566 i 2180).
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Załącznik
do rozporządzenia
Rady Ministrów
z dnia 27 grudnia 2017 r.
(poz. ...)
JEDNOSTKOWE STAWKI OPŁATY PODWYŻSZONEJ ZA JEDEN KILOGRAM
SUBSTANCJI, W TYM SUBSTANCJI WYRAŻONYCH JAKO WSKAŹNIK
Lp.

Nazwy substancji, w tym substancji wyrażonych jako wskaźniki

Stawka

1

Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)

1 255,95 zł

2

Wielopierścieniowe chlorowane dwufenyle (PCB)

1 255,95 zł

3

Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)

1 255,95 zł

4

Heksachlorocykloheksan (HCH)

1 255,95 zł

5

Aldryna (C12H8Cl6)

1 255,95 zł

6

Dieldryna (C12H8Cl6O)

1 255,95 zł

7

Endryna (C12H8Cl6O)

1 255,95 zł

8

Izodryna (C12H8Cl6)

1 255,95 zł

9

Tetrachlorometan (czterochlorek węgla) (CCl4)

1 151,66 zł

10

Pentachlorofenol (PCP)

1 151,66 zł

[2, 3, 4, 5, 6-pięciochloro-1-hydroksybenzen] i jego sole
11

Heksachlorobenzen (HCB)

1 151,66 zł

12

Heksachlorobutadien (HCBD)

1 151,66 zł

13

Trichlorometan (chloroform) (CHCl3)

1 151,66 zł

14

1,2-dichloroetan (EDC)

1 151,66 zł

15

Trichloroetylen (TRI)

1 151,66 zł

16

Tetrachloroetylen (Nadchloroetylen) (PER)

1 151,66 zł

17

Trichlorobenzen

(TCB)

jako

suma

trzech

izomerów 1 151,66 zł

(1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB)
18

Kadm

1 151,66 zł

19

Rtęć

1 151,66 zł

20

Insektycydy z grupy węglowodorów chlorowanych

1 151,66 zł

21

Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe

1 151,66 zł

22

Absorbowalne związki chloroorganiczne – AOX

863,43 zł

23

Antymon

863,43 zł

24

Arsen

863,43 zł

25

Chlor wolny

863,43 zł

26

Chlor całkowity

863,43 zł

27

Cyjanki wolne

863,43 zł

28

Chrom+6

863,43 zł

29

Lotne związki chloroorganiczne – VOX (Chlorowane węglowodory 863,43 zł
lotne)

30

Lotne węglowodory aromatyczne – BTX (Benzen, Toluen, Ksylen) 863,43 zł

31

Miedź

863,43 zł

32

Nikiel

863,43 zł

33

Ołów

863,43 zł

34

Siarczki

863,43 zł

35

Srebro

863,43 zł

36

Aldehyd mrówkowy

691,02 zł

37

Chrom ogólny

691,02 zł

38

Bar

691,02 zł

39

Beryl

691,02 zł

40

Bor

691,02 zł

41

Cyjanki związane

691,02 zł

42

Cynk

691,02 zł

43

Cyna

691,02 zł

44

Kobalt

691,02 zł

45

Molibden

691,02 zł

46

Selen

691,02 zł

47

Tal

691,02 zł
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48

Tytan

691,02 zł

49

Wanad

691,02 zł

50

Akrylonitryl

460,65 zł

51

Fenole lotne (index fenolowy)

460,65 zł

52

Kaprolaktam

460,65 zł

53

Surfaktanty

anionowe

(substancje

powierzchniowo

czynne 460,65 zł

anionowe)
54

Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne

460,65 zł

niejonowe)
55

Suma surfaktantów anionowych i niejonowych

460,65 zł

56

Substancje ekstrahujące się eterem naftowym

460,65 zł

57

Węglowodory ropopochodne (substancje ropopochodne)

460,65 zł

58

Rodanki

460,65 zł

59

Fluorki

263,25 zł

60

Azot ogólny

26,31 zł

61

Azot amonowy

26,31 zł

62

Azot azotanowy

26,31 zł

63

Azot azotynowy

26,31 zł

64

Fosfor ogólny

26,31 zł

65

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5)

26,31 zł

66

Glin

15,81 zł

67

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu metodą dwuchromianową 15,81 zł
(ChZTCr)

68

Ogólny węgiel organiczny (OWO)

15,81 zł

69

Potas

15,81 zł

70

Siarczyny

15,81 zł

71

Sód

15,81 zł

72

Żelazo ogólne

15,81 zł
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73

Zawiesina ogólna

4,87 zł

74

Chlorki

4,87 zł

75

Siarczany

4,87 zł

76

Suma chlorków i siarczanów (Cl+SO4)

4,87 zł
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UZASADNIENIE
Niniejszy projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków ustalania
opłat podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub
do ziemi stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 292 ust. 1 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 i 2180), dalej „Prawo
wodne”.
Projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków ustalania opłat
podwyższonych za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do
ziemi stanowi kontynuację regulacji zawartych w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za
przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U.
poz. 2177), wydanego na podstawie art. 310 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.). Opłaty
podwyższone

będą

ponosić

podmioty

w

przypadku

naruszenia

warunków

wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi określonych w pozwoleniach
wodnoprawnych oraz pozwoleniach zintegrowanych. Projekt rozporządzenia ma na celu
ograniczenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do środowiska
przez podmioty korzystające z usług wodnych w zakresie wprowadzania ścieków do
wód lub do ziemi. Opłaty podwyższone są instrumentem wspierającym realizację
przepisów Prawa wodnego dotyczących ochrony wód przed zanieczyszczeniem.
Regulacje zawarte w rozporządzeniu mogą mieć również istotne znaczenie dla
osiągnięcia przez jednolite części wód celów środowiskowych, określonych w planach
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy.
Różnica pomiędzy regulacjami prawnymi określającymi zasady wnoszenia kar za
przekroczenia

warunków

wprowadzania

ścieków

określonych

w

pozwoleniu

wodnoprawnym albo zintegrowanym, obowiązującymi do 31 grudnia 2017 r.,
a regulacjami Prawa wodnego określającymi zasady wymierzania tych sankcji polega
na zmianie ich nazwy sankcji z „kary” na „opłatę podwyższoną”.
Projekt rozporządzenia zawiera przepisy techniczne w rozumieniu rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r.
poz. 597) i w związku z tym podlega notyfikacji.

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248),
został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej
Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. Nie
wpłynęło żadne zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem.
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt nie wpływa na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Rozporządzenie w sprawie ustalania opłat podwyższonych za przekroczenie
warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi powinno wejść w życie z dniem
1 stycznia 2018 r., równocześnie z wejściem w życie Prawa wodnego. Tak krótka
vacatio legis nie zmienia sytuacji prawnej użytkowników wód, ponieważ projektowane
stawki opłat są niższe od określonych w przepisach Prawa wodnego, a te były znane od
dnia ogłoszenia tej ustawy. Jednocześnie wysokość projektowanych stawek opłaty
podwyższonej jest zgodna z wysokościami stawek obowiązujących w 2017 r., zgodnie
z obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 10 października 2016 r. w sprawie
wysokości stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub
do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2017
(M.P. poz. 992).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, co nastąpi 1 stycznia 2018 r., uchylony zostanie
art. 310 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.).
Tym samym utraci moc wydane na jego podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U.
poz. 2177).
Zachodzi zatem konieczność wydania nowego rozporządzenia określającego jednostkowe stawki opłat podwyższonych
za przekroczenie przez podmiot warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi,
określonych w pozwoleniach wodnoprawnych albo zintegrowanych oraz sposób ustalania opłaty podwyższonej, gdy
przekroczenie dotyczy więcej niż jednej substancji albo więcej niż jednego warunku pozwolenia wodnoprawnego albo
pozwolenia zintegrowanego oraz jeżeli liczba próbek niespełniających wymagań pozwolenia jest większa od
dopuszczalnej, na podstawie art. 292 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie projektowanego rozporządzenia, dzięki czemu zostanie zachowana
ciągłość w podstawie prawnej określającej jednostkowe stawki opłat stanowiących sankcje za korzystanie z wód
polegające na wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi z przekroczeniem warunków określonych w pozwoleniu
wodnoprawnym albo zintegrowanym.
Jednocześnie projektowane rozporządzenie stanowi kontynuację regulacji zawartych w przepisach rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.
W projektowanym rozporządzeniu nie ulega zmianie wysokość jednostkowych stawek opłaty stanowiącej sankcję za
przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi określonych w pozwoleniu wodnoprawnym lub
zintegrowanym i dotychczasowy sposób ustalania opłaty za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód
lub do ziemi.
Regulacje zawarte w rozporządzeniu mają na celu wsparcie innych działań przewidzianych przepisami prawa dla
osiągnięcia dobrego stanu wód i wywiązania się przez Polskę z postanowień dyrektywy 2000/60/WE z dnia
23 października 2000 r. stanowiącej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej – Ramowej
Dyrektywy Wodnej. Przekroczenia warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, mogą
być przyczyną nieosiągnięcia celów środowiskowych dla jednolitych części wód określonych w planach
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Konsekwencją tego może być nałożenie na Polskę, jako państwo
członkowskie, sankcji finansowych. Rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Szczegółowe rozwiązania w poszczególnych państwach są zależne od rodzajów funkcjonujących w nich systemów
prawnych. W Finlandii i Danii „kary” wymierzają sądy, natomiast we Włoszech, w Portugalii, Czechach, na Słowacji,
w Estonii, Słowenii i Hiszpanii o wymierzeniu kary orzeka właściwy organ inspekcyjny. W Polsce kompetencje do
wymierzania „kar” za przekroczenia warunków, jakie powinny spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi,
określonych w pozwoleniach wodnoprawnych albo zintegrowanych wykonywane były i nadal będą przez organ
Inspekcji Ochrony Środowiska.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Przedsiębiorcy – zakłady
korzystające z wód w ramach usług
wodnych

Wielkość
ok. 1150 (ogółem zakłady
wprowadzające ścieki do wód lub
do ziemi)

Źródło danych
GUS – roczniki
statystyczne – za rok
2014 i za rok 2015

Oddziaływanie
Ponoszenie opłat
podwyższonych za
przekroczenie
warunków
wprowadzania
ścieków do wód
lub do ziemi.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Z uwagi na konieczność pilnego procedowania projektu, odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji publicznych
i opiniowania.
Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy problematyki samorządu terytorialnego, praw i interesów organizacji
pracodawców oraz zadań związków zawodowych, projekt nie będzie podlegał opiniowaniu przez Komisję Wspólną
Rządu i Samorządu Terytorialnego, reprezentatywne organizacje pracodawców i organizacje związkowe. Projekt nie
dotyczy również spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240).
Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu
Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0

Łącznie
(0–10)

Dochody ogółem
budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje, w tym
wskazanie źródeł danych i
przyjętych do obliczeń założeń

Wejście w życie regulacji nie spowoduje zwiększenia wydatków ani
zmniejszenia dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu
terytorialnego. Z powyższych względów nie będzie miał zastosowania art. 50
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077).
Wymierzenie opłaty podwyższonej za przekroczenia warunków wprowadzania
ścieków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych albo zintegrowanych
pozostanie kompetencją właściwego organu Inspekcji Ochrony Środowiska.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu pieniężnym
duże przedsiębiorstwa
(w mln zł, ceny stałe
sektor mikro-, małych
z … r.)
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe

Skutki
0
-

-

-

-

-

-

Łącznie (0–10)
-

-

-

-

-

-

-

-
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1

2

3

5

10

W ujęciu niepieniężnym

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych
i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Dodatkowe informacje,
Projekt rozporządzenia może mieć wpływ na konkurencyjność gospodarki
w tym wskazanie źródeł
i przedsiębiorczość, o ile zakłady nie będą przestrzegały warunków wprowadzania
danych i przyjętych do
ścieków do wód lub do ziemi określonych w zgodach wodnoprawnych wydawanych
obliczeń założeń
w formie pozwoleń wodnoprawnych. Brak jest jednak możliwości określenia skali
wykroczeń, które w przyszłości będą popełniane przez zakłady wprowadzające ścieki do
wód lub do ziemi, a tym samym wysokości przewidywanych wpływów z opłat
podwyższonych za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub ziemi.
Wysokość wpływów z kar ponoszonych za przekroczenia warunków, jakie powinny
spełniać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi, na przestrzeni lat 2015–2011
kształtuje się następująco:
2015 r. – 2392 tys. zł,
2014 r. – 2019 tys. zł,
2013 r. – 2993,6 tys. zł,
2012 r. – 7339,8 tys. zł,
2011 r. – 2353,0 tys. zł.
Dane z roczników statystycznych GUS.
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi
tak
przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).
nie
nie dotyczy
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Wykonanie postanowień rozporządzenia nie nakłada obowiązków sprawozdawczych, informacyjnych, nie zwiększa
liczby dokumentów ani procedur oraz czasu załatwiania spraw.
9. Wpływ na rynek pracy
Projekt rozporządzenia nie będzie miał wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Projektowane rozporządzenie nie ograniczy ilości ścieków wprowadzanych do
środowiska ani ilości ścieków nieoczyszczonych wprowadzanych do
środowiska, a tym samym nie przyczyni się do poprawy stanu środowiska.
Określa ono sposób ustalania ilości substancji wprowadzanej do środowiska
w ponadnormatywnej ilości, w określonym przedziale czasu, przez co umożliwi
ustalenie wysokości opłaty podwyższonej za zanieczyszczenie środowiska,
a w szczególności wód. Służyć będzie wykonaniu zasady „zanieczyszczający
płaci” określonej dyrektywą 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w
odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku
naturalnemu i wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519, z późn. zm.).
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11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego

Planowane wejście w życie rozporządzenia to 1 stycznia 2018 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?

Rozporządzenie umożliwi ustalanie ilości substancji wprowadzanej do środowiska w ponadnormatywnej ilości,
w określonym przedziale czasu, przez co umożliwi ustalenie wysokości opłaty podwyższonej za przekroczenia
warunków wprowadzania ścieków określonych w pozwoleniach wodnoprawnych albo zintegrowanych.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
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