WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH
MINISTRA ROZWOJU
dla działów administracji rządowej:
- budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo,
- gospodarka,
- turystyka

L.p.

1.

1.

Tytuł projektu
rozporządzenia wraz
z podstawą prawną

Istota rozwiązań zawartych w projekcie
rozporządzenia
oraz przyczyna i potrzeba ich wprowadzenia

Imię, nazwisko,
stanowisko lub
funkcja osoby
odpowiedzialnej
za opracowanie
projektu
rozporządzenia/
Członek
kierownictwa MR
odpowiedzialny za
opracowanie
projektu
rozporządzenia

2.

3.

4.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie
bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i
innych urządzeń
technicznych do robót
ziemnych,
budowlanych i
drogowych

Przyczyną rozpoczęcia prac nad rozporządzeniem
są przypadki fałszowania wpisów uprawnień w
wydawanych
książkach
operatorów
maszyn
roboczych oraz fałszowania całych dokumentów.
Ponadto zgodnie z wejściem w życie 1 kwietnia
2019 r. ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci
Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534) zmiany
wymaga wskazana w § 23 ww. rozporządzenia
nazwa „Instytutu Mechanizacji Budownictwa i
Górnictwa Skalnego w Warszawie”, który to Instytut
działa obecnie w ramach Sieci Badawczej
Łukasiewicz pod nową nazwą.

Podstawa prawna:
15
art. 237 § 2 ustawy z

Projekt rozporządzenia ma również na celu
zniesienie obowiązku stosowania pieczęci, co wynika

Konrad Makarewicz
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Obrotu Towarami
Wrażliwymi i
Bezpieczeństwa
Technicznego
Pan Marcin Ociepa
Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

1

Przewidywany
termin wydania
rozporządzenia/
Przewidywany
termin wejścia
w życie

5.
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Przyczyny
rezygnacji
z prac nad
projektem
rozporządzenia

Uwagi/
Tytuł
rozporządzenia,
data podpisania
oraz publikator

6.

7.

Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MPiT 12

2.

dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (Dz.
U. z 2018 r. poz. 917, z
późn. zm.).

z przyjęcia przez Radę Ministrów w dniu 28 czerwca
2018 r. dokumentu rządowego „Informacja dotycząca
deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek
przez obywateli i przedsiębiorców”.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie wymagań,
którym powinny
odpowiadać zbiorniki
pomiarowe, oraz
szczegółowego
zakresu badań
i sprawdzeń
wykonywanych
podczas prawnej
kontroli metrologicznej
tych przyrządów
pomiarowych

Nowelizacja
przepisów
przewidywana
w
przedmiotowym
projekcie
spowodowana
jest
potrzebą rozwiązania zasygnalizowanego przez
Związek Pracodawców Polskiej Rady Winiarstwa
(ZPPRW) problemu niedostosowania budowy
cieczowskazów
rurkowych
w
zbiornikach
pomiarowych do specyfiki zakładów branży
winiarskiej. Zgodnie z obecnie obowiązującym
rozporządzeniem, cieczowskazy rurkowe powinny
być wyposażone w rurki cieczowskazowe o długości
nie większej niż 1,5 m, osadzone w dolnych i
górnych oprawach połączonych na stałe ze
zbiornikami. Takie wymagania w znacznym stopniu
utrudniają jednak utrzymanie odpowiedniej higieny
zbiorników do produkcji i magazynowania napojów
winiarskich.
W świetle tego, zachodzi potrzeba zmiany wymagań
w zakresie budowy zbiorników pomiarowych,
poprzez:
1) wyłączenie zbiorników stosowanych przy produkcji i
magazynowaniu wyrobów winiarskich z konieczności
stosowania rurek cieczowskazowych osadzonych w
górnych oprawach połączonych na stałe ze zbiornikami;
2) uchylenie wymogu stanowiącego, że długość
rurki cieczowskazowej wynosi nie więcej niż 1,5 m.
Nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki z
dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie trybu wydawania
pozwoleń
na
prowadzenie
działalności
z
wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych
lub ich prekursorów (Dz. U. poz. 160) wynika z
deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek.
Nowelizacja ta jest realizacją zapisu do protokołu z
posiedzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2018
r., który zobowiązuje jej członków do podjęcia takich
działań. Ponieważ wzory wniosków o wydanie
pozwolenia
na
prowadzenie
działalności
z
wykorzystaniem toksycznych związków chemicznych
lub ich prekursorów, stanowiące Załącznik nr 1 i 2,
zawierają miejsce na pieczęć firmową, należy
dokonać zmiany rozporządzenia poprzez usuniecie
słów „pieczęć firmowa” na wnioskach.

Podstawa prawna:
art. 9a ustawy z dnia 11
maja 2001 r. – Prawo o
miarach (Dz. U. z 2019
r. poz. 541 i 675)

3.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie trybu
wydawania pozwoleń
na prowadzenie
działalności z
wykorzystaniem
toksycznych związków
chemicznych lub ich
prekursorów
Podstawa prawna:
art. 8 ustawy z dnia 22
czerwca 2001 r. o
wykonywaniu
Konwencji

Jan Pawelec,
Dyrektor
Departamentu
Obrotu Towarami
Wrażliwymi
i Bezpieczeństwa
Technicznego

Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MPiT 13
1 stycznia 2020 r.

Marcin Ociepa,
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie
Rozwoju

Jan Pawelec,
Dyrektor
Departamentu
Obrotu Towarami
Wrażliwymi i
Bezpieczeństwa
Technicznego
Marcin Ociepa,
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie
Rozwoju
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Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MPiT 18

4.

o zakazie prowadzenia
badań, produkcji,
składowania i użycia
broni chemicznej oraz
o zniszczeniu jej
zapasów
(Dz. U. 2018 r. poz.
359)
Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie wzoru
wniosku o wydanie
zgody na
przemieszczanie
materiałów
wybuchowych
przeznaczonych do
użytku cywilnego
Podstawa prawna:
art. 27 ust. 2 ustawy z
dnia 21 czerwca 2002
r. o materiałach
wybuchowych
przeznaczonych do
użytku cywilnego (Dz
.U. z 2019 r. poz. 45, z
późn. zm.)

5.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie sposobu
przesyłania za pomocą
środków komunikacji
elektronicznej ksiąg
podatkowych oraz

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu
działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i
obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, zwana dalej: ustawą
koncesyjną (Dz.U. poz. 1214) w art. 145 pkt 13
zmienia art. 27 ust. 2 ustawy o materiałach
wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,
(zwanej dalej ustawą o MWC) w zakresie delegacji
dla ministra właściwego do spraw gospodarki do
wydania rozporządzenia. Zmiana w delegacji dla
ministra (w porównaniu z poprzedzającą ją delegacją)
zawęża zakres upoważnienia wyłączając z niego
amunicję oraz upoważniając ministra do określenia
wniosku na przemieszczanie jedynie materiałów
wybuchowych do użytku cywilnego. Wynika ona z
nowego
podziału
kompetencji,
określonego
pomiędzy ministrem właściwym do spraw gospodarki
a ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, w
którym udzielanie zgody na przemieszczanie
amunicji w UE włączone zostało w kompetencje
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Projektowane rozporządzenie wprowadza również
we wzorze zmianę w wymogach, warunkujących
wydanie zgody a także realizuje prowadzony przez
Ministra Przedsiębiorczości i Technologii projekt
związany z deregulacją obowiązku stosowania
pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców,
polegający na rezygnacji z wymogu stosowania przez
przedsiębiorców pieczęci na wniosku, określonym
rozporządzeniem - pozostawiając dla jego wersji
papierowej - wymóg czytelnego podpisu
Celem rozporządzenia jest określenie sposobu
przesyłania za pomocą środków komunikacji
elektronicznej ksiąg podatkowych, części tych ksiąg
oraz dowodów księgowych w postaci elektronicznej,
oraz wymagań technicznych dla informatycznych
nośników danych, na których księgi mogą być
zapisane i przekazywane.

Jan Pawelec,
Dyrektor
Departamentu
Obrotu Towarami
Wrażliwymi i
Bezpieczeństwa
Technicznego
Marcin Ociepa,
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie
Rozwoju

Piotr Kudelski,
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Doskonalenia
Regulacji
Gospodarczych

3

nie dłuższy niż 18
miesięcy od dnia
1 sierpnia 2019 r.
(wejście w życie
ustawy
koncesyjnej)
tj. max. IV kw.
2020 r.

po upływie 14 dni
od dnia
ogłoszenia

1 stycznia 2020 r.

Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MPiT 19

wymagań technicznych
dla informatycznych
nośników danych, na
których te księgi mogą
być zapisane i
przekazywane
Podstawa prawna
Art. 13g ust. 2 ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o
przeciwdziałaniu
nadmiernym
opóźnieniom w
transakcjach
handlowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 118 i 1649)

6.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie nadania
statutu Bankowi
Gospodarstwa
Krajowego
Podstawa prawna
Art. 2 ust. 3 ustawy z
dnia 14 marca 2003 r. o
Banku Gospodarstwa
Krajowego (Dz. U. z
2018 r. poz. 1543, z
późn. zm.).

Przekazywanie wyżej wymienionej dokumentacji
księgowej w formie elektronicznej ma ułatwić pracę
zarówno podmiotom zobowiązanym, jak i Prezesowi
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
(UOKiK). Na podstawie art. 13 g ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym
opóźnieniom w transakcjach handlowych Prezes
UOKiK będzie mógł w toku postępowania w sprawie
nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem
świadczeń pieniężnych żądać od podmiotów, o
których mowa w art. 2 ustawy, także w przypadku
gdy nie są stronami transakcji handlowej,
prowadzących księgi podatkowe przy użyciu
programów komputerowych, przekazania całości lub
części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na
informatycznych nośnikach danych, w postaci
elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o
której mowa w art. 193a § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz.
900, z późn.zm.), wskazując rodzaj ksiąg
podatkowych oraz okres, którego dotyczą.
Projektowane rozporządzenie nada Statut Bankowi
Gospodarstwa Krajowego (BGK) w
nowym brzmieniu. Proponowane zmiany przewidują
w szczególności:
− Dostosowanie zapisów Statutu w zakresie
prowadzonej przez bank działalności do
wymogów Prawa bankowego, ustawy z dnia 5
września 2016 r. o usługach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2019 r.
poz. 162, z późn. zm.), (dalej „ustawa o
usługach zaufania”) oraz rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie
identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w
odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku
wewnętrznym
oraz
uchylające
dyrektywę 1999/93/WE,
− Doprecyzowanie działalności Banku poza
granicami Polski,
− Rozszerzenie metod działalności,
− Doprecyzowanie przepisów dotyczących
funkcjonowania organów Banku, a także
dostosowanie tych przepisów do obecnie
obowiązującego prawa.
Jednocześnie z uwagi na opublikowanie ustawy o

Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MPiT 24
Rozporządzenie
z dnia 16 grudnia
2019 r.
(Dz. U. poz. 2451)

Katarzyna
Lewandowska,
Dyrektor
Departamentu
Jednostek
Nadzorowanych i
Podległych
Marek Niedużak
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju
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Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MPiT 25

7.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie sposobu
ustalania nadwyżki
środków finansowych
Polskiej Agencji
Kosmicznej
Podstawa prawna
Art. 22 ust. 4 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach
publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 869, z
późn. zm.)

8.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie wykazu
uzbrojenia, na
obrót którym jest
wymagane zezwolenie
Podstawa prawna
Art. 6a ust. 3 ustawy z
dnia 29 listopada 2000
r. o obrocie z zagranicą
towarami,
technologiami i
usługami o znaczeniu
strategicznym dla
bezpieczeństwa
państwa,
a także dla utrzymania
międzynarodowego
pokoju
i bezpieczeństwa (Dz.
U. z 2019 r. poz. 953,
z późn. zm.).

systemie instytucji rozwoju, planowana zmiana
statutu BGK obejmie ewentualne dostosowanie,
zgodnie z art. 39 ww. ustawy.
Rozporządzenie określi sposób ustalania nadwyżki
środków finansowych Polskiej Agencji
Kosmicznej (dalej: PAK), podlegających wpłacie do
budżetu państwa. PAK jako agencja
wykonawcza jest obowiązana wpłacać corocznie do
budżetu państwa, na rachunek bieżący
dochodów
państwowej
jednostki
budżetowej
obsługującej ministra sprawującego nadzór nad
PAK, nadwyżkę środków finansowych ustaloną na
koniec roku, pozostającą po uregulowaniu
zobowiązań
podatkowych
oraz
zobowiązań
wymagalnych z okresu sprawozdawczego,
niezwłocznie po uregulowaniu tych zobowiązań, nie
później, niż do 31 marca roku
następnego po roku, w którym powstała nadwyżka.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 26 września 2014 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1793) o Polskiej
Agencji Kosmicznej jednostka podlega ministrowi
właściwemu do spraw gospodarki.
Rozporządzenie wdraża Wspólny Wykaz Uzbrojenia
Unii Europejskiej (WWU UE) przyjęty
przez Radę w dniu 18 lutego 2019 r.
WWU UE określa wykaz sprzętu, który jest objęty
wspólnym stanowiskiem Rady 2008/944/WPZiB z
dnia 8 grudnia 2008 r. określającym
wspólne zasady kontroli wywozu technologii
wojskowych i sprzętu wojskowego.
WWU UE wdrażany jest poprzez wydanie nowego
rozporządzenia ze zmienioną treścią
załącznika nr 1, zawierającego wykaz uzbrojenia na
którego wywóz, usługę pośrednictwa,
pomoc techniczną oraz tranzyt jest wymagane
zezwolenie.

Bożena Pleczeluk
Dyrektor
Departamentu
Budżetu Gospodarki
IV kwartał 2019 r
Marcin Ociepa,
Sekretarz Stanu w
Ministerstwie
Rozwoju

Jan Pawelec
Dyrektor
Departamentu
Obrotu Towarami
Wrażliwymi
i Bezpieczeństwa
Technicznego
w Ministerstwie
Przedsiębiorczości
i Technologii
Pan Marcin Ociepa
– Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju

5

Styczeń 2020 r.

Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MPiT 26

Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MPiT 27

9.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie określenia
kwot wartości umów
koncesji, od których
uzależniony jest
obowiązek
przekazywania
ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii
Europejskiej

Podstawa prawna
Art. 18 ust. 2 ustawy z
dnia 21 października
2016 r. o umowie
koncesji na roboty
budowlane lub usługi
(Dz. U. z 2019 r. poz.
1528, 1655 i 2020)

10.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie wzorów
ogłoszeń
zamieszczanych w
Biuletynie Zamówień
Publicznych

Podstawa prawna
Art. 11 ust. 6 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843)

Potrzeba wydania tego rozporządzenia związana
jest z koniecznością dostosowania przepisów prawa
krajowego do prawa Unii Europejskiej.
W dniu 31 października 2019 r. ogłoszone zostało w
Dz. Urz. UE rozporządzenie delegowane Komisji
(UE) nr 2019/1827 z dnia 30 października 2019 r.
zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów
dotyczących koncesji (Dz. Urz. UE L 279 z
31.10.2019, str. 23), zmieniające z dniem 1 stycznia
2020 r. kwotę progową, od której ww. dyrektywa ma
zastosowanie. Jednocześnie KE wydała komunikat
określający równowartość progu określonego w art.
8 ust. 1 dyrektywy 2014/23/UE (w euro) w
odniesieniu do walut krajowych (Dz. Urz. UE C 370
z 31.10.2019, str. 1).
Zmiany przepisów dyrektywy w zakresie kwot
progowych będą obowiązywać z dniem 1 stycznia
2020 r. Od tej daty obowiązujące rozporządzenie
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017
r. w sprawie określenia kwot wartości umów
koncesji, od których uzależniony jest obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2478) nie będzie
dostosowane do znowelizowanych przepisów prawa
Unii Europejskiej. Konieczne jest zatem wydanie
nowego rozporządzenia.
Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o
zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1693)
dokonano zmiany w art. 93 ustawy Pzp, polegającej
na zmianie brzmienia wprowadzenia do wyliczenia
w ust. 1a oraz na uchyleniu ust. 1b i tym samym na
umożliwieniu
zamawiającym
unieważnienia
postępowania
we
wszystkich
przypadkach
nieuzyskania
środków
na
sfinansowanie
zamówienia, niezależnie od źródła ich pochodzenia,
a więc nie tylko w przypadku finansowania
zamówienia lub jego części ze środków unijnych,
środków EFTA albo w przypadku finansowania ze
środków na badania naukowe lub prace rozwojowe.
Obowiązujący wzór ogłoszenia o zamówieniu,
stanowiący
załącznik
nr
1
do
aktualnie
obowiązującego rozporządzenia, w swej treści
przywołuje nieaktualne brzmienie przepisów,

Hubert Nowak,
Prezes Urzędu
Zamówień
Publicznych – na
podstawie
upoważnienia
Prezesa Rady
Ministrów.

1 stycznia 2020 r.

Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MPiT 28

Pan Marek
Niedużak Podsekretarz
Stanu w
Ministerstwie
Rozwoju

Hubert Nowak,
Prezes Urzędu
Zamówień
Publicznych – na
podstawie
upoważnienia
Prezesa Rady
Ministrów.
31 grudnia 2019 r.
Pan Marek
Niedużak Podsekretarz
Stanu w
Ministerstwie
Rozwoju

6

Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MPiT 29

zachodzi konieczność jego nowelizacji w celu
dostosowania wzoru ogłoszenia o zamówieniu do
aktualnego brzmienia ustawy Pzp.

11.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie kwot
wartości zamówień
oraz konkursów, od
których jest uzależniony
obowiązek
przekazywania
ogłoszeń Urzędowi
Publikacji Unii
Europejskiej

Podstawa prawna
art. 11 ust. 8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.
‒ Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843)

12.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie rodzajów
dokumentów, jakich
może żądać
zamawiający od
wykonawcy w
postępowaniu o
udzielenie zamówienia
Podstawa prawna
art. 25 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień

Potrzeba wydania przedmiotowego rozporządzenia
związana jest z koniecznością dostosowania
przepisów prawa krajowego do prawa Unii
Europejskiej.
W dniu 31 października 2019 r. ogłoszone zostały w
Dz. Urz. UE 3 rozporządzenia delegowane Komisji
(UE) ‒ zmieniające z dniem 1 stycznia 2020 r.,
kwoty progowe, od których mają zastosowanie ww.
dyrektywy. Jednocześnie KE wydała komunikat
określający równowartość progów określonych
w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady
2014/23/UE,
2014/24/UE,
2014/25/UE
i
2009/81/WE (Dz. Urz. UE C 370 z 31.10.2019, str.
1).
Zmiany przepisów dyrektyw w zakresie kwot
progowych będą obowiązywać z dniem 1 stycznia
2020 r. Od tej daty obowiązujące rozporządzenie
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017
r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej (Dz. U. poz. 2479) nie będzie
dostosowane do znowelizowanych przepisów prawa
UE. Konieczne jest zatem wydanie nowego
rozporządzenia.

Hubert Nowak,
Prezes Urzędu
Zamówień
Publicznych – na
podstawie
upoważnienia
Prezesa Rady
Ministrów.
1 stycznia 2020 r.
Pan Marek
Niedużak Podsekretarz
Stanu w
Ministerstwie
Rozwoju

W następstwie uchwalonej w dniu 19 lipca 2019 r.
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. poz.
1649), która w art. 11 nowelizuje ustawę z dnia 22
czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 1020, 1579 i 1920 oraz z 2018 r. poz.
1603) – dokonano dalszego przesunięcia w czasie
obowiązku pełnej elektronizacji zamówień o
wartości mniejszej niż progi unijne.

Hubert Nowak,
Prezes Urzędu
Zamówień
Publicznych – na
podstawie
upoważnienia
Prezesa Rady
Ministrów.

Pociąga
za
sobą
konieczność
nowelizacji
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz.

Pan Marek
Niedużak Podsekretarz
Stanu w
Ministerstwie
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Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MPiT 30

Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MPiT 31

13.

publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1843)

1126 oraz z 2018 r. poz. 1993). Nowelizacja
przepisów
rozporządzenia
ma
na
celu
wprowadzenie rozwiązania przejściowego w
związku z przesunięciem obowiązku pełnej
elektronizacji zamówień o wartości poniżej progów
unijnych dla zamawiających, którzy zgodnie z
wyborem mogą nie dopuścić możliwości składania
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w
rozporządzeniu, przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie wzorów:
wniosku o pozwolenie
na budowę lub
rozbiórkę, zgłoszenia
budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego
jednorodzinnego,
oświadczenia o
posiadanym prawie do
dysponowania
nieruchomością na cele
budowlane, oraz
decyzji o pozwoleniu na
budowę lub rozbiórkę

Wejście w życie w dniu 1 czerwca 2017 r. ustawy z
dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 935)
wprowadziło szereg zmian w zakresie postępowania
administracyjnego.
Powyższa
nowelizacja
wprowadziła zasadę, zgodnie z którą strona może
zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji
(art.
127a
Kodeksu
postępowania
administracyjnego). Decyzja co do której strony
zrzekły się prawa odwołania staje się ostateczna i
prawomocna. W związku z wprowadzeniem nowego
uprawnienia dla stron, konieczne stało się również
uzupełnienie pouczenia, stanowiącego obligatoryjny
element każdej decyzji, o informację o tym
uprawnieniu i skutkach skorzystania z niego (art.
107 § 1 pkt 7 Kodeksu postępowania
administracyjnego). W związku z powyższym
zachodzi potrzeba nowelizacji rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24
sierpnia 2016 r. w sprawie: wniosku o pozwolenie
na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i
przebudowy
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanych
prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę
lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493), zwanym dalej
„rozporządzeniem w sprawie wzorów”. Wzór decyzji
o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę, zawarty w
załączniku nr 5 do ww. rozporządzenia, nie jest już
aktualny, gdyż nie zawiera pouczenia o uprawnieniu
do zrzeczenia się z prawa do odwołania i jego
skutkach.

Podstawa prawna:
art. 32 ust. 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1186,
z późn. zm.)

Rozwoju

Karolina Żętała
specjalista
Departament
Architektury,
Budownictwa i
Geodezji

Powyższe rozporządzenie zostało wydane na
podstawie delegacji dla ministra właściwego do
spraw
budownictwa,
planowania
i
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Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MFIiR 5

zagospodarowania
przestrzennego
oraz
mieszkalnictwa, zawartej w art. 32 ust. 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Obecnie
ministrem właściwym w powyższym zakresie jest
Minister Rozwoju – w oparciu o § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz.
1171).

14.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie ewidencji
gruntów i budynków
Podstawa prawna:
art. 26 ust. 2 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z
2019 r. poz. 725, z
późn. zm.)

15.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie warunków
technicznych, jakim
powinny odpowiadać
budynki i ich
usytuowanie
Podstawa prawna:
art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186, z
późn. zm.)

Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie
ewidencji gruntów i budynków wynika z
konieczności:
1) usprawnienia prowadzenia ewidencji gruntów i
budynków w tym m. in. poprzez wprowadzenie
zmian
dotyczących
atrybutów,
rozwiązań
dotyczących aktualizacji ewidencji oraz zasad
ustalania granic działek ewidencyjnych;
2) wprowadzenia zmian dostosowawczych do
przepisów innych obowiązujących aktów prawnych
w tym przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. –
Prawo wodne (Dz. U. z 2019 r. poz. 125, z późn.
zm.).
Głównym celem projektu rozporządzenia jest
dostosowanie
obowiązujących
przepisów
techniczno-budowlanych do zapisów wynikających z
ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w
przygotowaniu
i
realizacji
inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących
(Dz. U. poz. 1496, z późn. zm.). W związku z
powyższym konieczne jest wydanie nowego
rozporządzenia określającego przepisy technicznobudowlane dla budynków, które uwzględni zapisy
ww. ustawy. Dodatkowo, należy wskazać, iż ustawa
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz.
1696), wprowadziła nowy ust. 4 do art. 7 ustawy Pb,
stanowiący jedną z wytycznych, którą należy brać
pod uwagę przy określaniu warunków technicznych
dla budynków. Zgodnie z art. 54 i 66 ww. ustawy
obowiązujące rozporządzenie w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie zachowuje moc nie dłużej, niż
przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Ponadto, w związku ze znacznym rozwojem w
dziedzinie projektowania oraz realizacji inwestycji,

Marcin Szeląg
główny specjalista
Departament
Architektury,
Budownictwa i
Geodezji

Magdalena Chudy
naczelnik
Departament
Architektury,
Budownictwa i
Geodezji
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Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MFIiR 18

Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MFIiR 19

konieczne jest przyjęcie rozwiązań, które będą
odpowiadały aktualnym technologiom występującym
w budownictwie, jak również przyspieszą i ułatwią
proces realizacji inwestycji, będąc jednocześnie
przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy. Dodatkowo
wydanie
nowego
rozporządzenie
umożliwi
wprowadzenie zmian i doprecyzowanie przepisów,
które aktualnie budzą wątpliwości interpretacyjne.

16.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie
szczegółowego
zakresu i formy projektu
budowlanego
Podstawa prawna:
art. 34 ust. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186, z
późn. zm.)

W związku z projektowanymi zmianami w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane obejmującymi
zmianę formuły projektu budowlanego, poprzez jego
podział na projekt inwestycyjny oraz projekt
techniczny, konieczne jest ponowne zdefiniowanie
wymagań co do zawartości każdej z jego części w
zakresie części graficznej, opisowej jak również
załączników.
Projekt budowlany podzielony będzie na dwie
części, z których jedna – niezbędna do
przeprowadzenia postępowania i weryfikowana
przez
organ
administracji
architektonicznobudowlanej, będzie przedstawiana organowi na
etapie uzyskiwania przez inwestora decyzji o
pozwoleniu na budowę. Pozostała część projektu
budowlanego,
będzie
przekazywana
odpowiedniemu organowi nadzoru budowlanego na
późniejszym
etapie
procesu
inwestycyjnobudowlanego.
W związku z powyższym, konieczne jest wydanie
nowego rozporządzenia, które zastąpi obowiązujące
rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U.
2015 poz. 1554).
Projektowane rozporządzenie określi sposób
sporządzania projektu budowlanego, mając na
względzie konieczność zapewnienia czytelności i
jednoznaczności danych zawartych w projekcie
budowlanym
oraz
stopień
skomplikowania
projektowanego obiektu budowlanego.

Magdalena Chudy
naczelnik
Departament
Architektury,
Budownictwa i
Geodezji

Dzięki takiemu rozwiązaniu wydawanie decyzji
pozwolenia na budowę, czy też przyjęcia zgłoszenia
wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i
szybciej.
Ponadto przewiduje się, że podział projektu
budowlanego spowoduje zmniejszenie obciążenia
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Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MFIiR 20

organów administracji architektoniczno-budowlanej
oraz umożliwi szybsze przygotowanie dokumentacji
projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę.

17.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie warunków
technicznych, jakim
powinny odpowiadać
budynki i ich
usytuowanie
Podstawa prawna:
art. 7 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186, z
późn. zm.)

Głównym celem projektu rozporządzenia jest
wprowadzenie zmian mających na celu ułatwienie
dostępu do budynków i urządzeń z nim związanych
osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności, co
z pewnością będzie miało pozytywny wpływ również
na inne grupy społeczne jak osoby starsze,
opiekunowie z małymi dziećmi czy osoby z
czasowymi dysfunkcjami ruchowymi.
Podkreślić należy, że kwestia poprawy dostępności
przestrzeni publicznej jest jednym z priorytetowych
zadań rządu, wskazanych w rządowym programie
Dostępność Plus, opracowanym przez resort
inwestycji i rozwoju. Program zakłada liczne
działania zmierzające do poprawy dostępności
przestrzeni publicznej – w tym w zakresie lokali
mieszkalnych, instytucji publicznych i otaczającej
nas przestrzeni.
Wobec powyższego wprowadzenie zmian w
rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie będzie realizacją jednego z działań
przedmiotowego programu pn. „Budynki bez barier”.
Ponadto, celem projektu jest również dostosowanie
obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych
do zapisów wynikających z ustawy z dnia 5 lipca
2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji
inwestycji
mieszkaniowych
oraz
inwestycji
towarzyszących (Dz. U. poz. 1496), w zakresie
wprowadzenia
wymagania
dotyczącego
konieczności zapewnienia minimalnego udziału
lokali
mieszkalnych
dostępnych
dla
osób
niepełnosprawnych, w tym osób starszych, w
ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku
wielorodzinnym.

Magdalena Chudy
naczelnik
Departament
Architektury,
Budownictwa i
Geodezji

Podkreślić należy, że zgodnie z zapisem art. 58 ww.
ustawy wskazującym, że „Dotychczasowe przepisy
wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ust. 2 i 3
oraz art. 34 ust. 6 ustawy wymienionej w art. 44 w
brzmieniu dotychczasowym zachowują moc nie
dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy i mogą być w tym czasie
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Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MFIiR 30

zmieniane.”, rozpoczęto również prace nad
opracowaniem
nowego
rozporządzenia
określającego warunki techniczne, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (poz. 19 w
Wykazie). Niemniej jednak, mając na uwadze
złożoność materii jaką regulują warunki techniczne
dla budynków oraz czasochłonność związaną z
rzetelnym opracowaniem nowego rozporządzenia
konieczne jest równolegle procedowanie nowelizacji
rozporządzenia jedynie w zakresie kwestii
dotyczących
dostępności
dla
osób
z
niepełnosprawnościami,
biorąc
pod
uwagę
niedogodności z jakimi borykają się na co dzień
oraz konieczność jak najszybszego dostosowania
budynków do ich potrzeb.
Dodatkowo
zaznacza
się,
że
zmiana
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie dotyczyć będzie wyłącznie kwestii
związanych z poprawą dostępności budynków.
Kwestie nie dotyczące tej tematyki będą
analizowane na etapie opracowywania nowego
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych
dla budynków.

18.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie finansowego
wsparcia na tworzenie
lokali mieszkalnych na
wynajem, mieszkań
chronionych,
noclegowni, schronisk
dla bezdomnych,
ogrzewalni i
tymczasowych
pomieszczeń
Podstawa prawna:
art. 19 ustawy z dnia 8
grudnia 2006 r. o
finansowym wsparciu
tworzenia lokali
mieszkalnych na
wynajem, mieszkań

Konieczność
wprowadzenia
zmian
do
rozporządzenia jest związana z ogłoszeniem w
Dzienniku Ustaw rozporządzenia Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie
standardów
dotyczących
przestrzennego
kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii
wykonania i wyposażenia technicznego budynku
oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z
wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu
Dopłat (Dz. U. poz. 457).
Ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o
finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych,
mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla
bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
756) oraz wskazane rozporządzenie wprowadziło
konieczność
stosowania
do
przedsięwzięć
realizowanych przy udziale środków z budżetu
państwa określonych standardów, które mają
zapewnić jak najwyższą użyteczność społeczną
przedsięwzięć w realiach ich realizacji i późniejszej

Katarzyna
Bieńkowska
specjalista
Departament
Mieszkalnictwa
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Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MFIiR 33

chronionych,
noclegowni, schronisk
dla bezdomnych,
ogrzewalni i
tymczasowych
pomieszczeń (Dz. U. z
2018 r. poz. 2321)

eksploatacji zasobów (przeznaczonych co do
zasady do osób o niższych dochodach). Proponuje
się, aby beneficjenci finansowego wsparcia zostali
zobowiązani do przedłożenia, wraz z wnioskiem o
finansowe
wsparcie,
oświadczenia
że
przedsięwzięcie zgodne jest z przedmiotowymi
standardami, ewentualnie, że podlega stosownym
wyłączeniom. Wymaga to zmiany rozporządzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 27 kwietnia
2018 r. w sprawie finansowego wsparcia
natworzenie lokali mieszkalnych na wynajem,
mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla
bezdomnych,
ogrzewalni
i
tymczasowych
pomieszczeń (Dz. U. poz. 823) w zakresie
uzupełnienia katalogu dokumentów składanych
wraz z wnioskiem o finansowe wsparcie.
Ponadto w rozporządzeniu znajdą się zmiany
mające charakter doprecyzowująco-porządkujący,
będące efektem wniosków, które pojawiły się w
ramach bieżącej działalności operacyjnej Banku
Gospodarstwa Krajowego w zakresie programu
finansowego wsparcia budownictwa socjalnego i
komunalnego.

19.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie baz danych
dotyczących
zobrazowań lotniczych i
satelitarnych oraz
ortofotomapy i
numerycznego modelu
terenu

Konieczność nowelizacji przepisów rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych
dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych
oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu
(Dz. U. poz. 1571, z późn. zm.) wynika z ich
dezaktualizacji względem obecnego poziomu
rozwoju technologicznego w regulowanej przez te
przepisy materii.

Podstawa prawna:

Taki stan faktyczny powoduje, że aktualizacja
danych
gromadzonych
w
bazach
danych
zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz
ortofotomapy i numerycznego modelu terenu,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w znaczny
sposób ogranicza możliwość zastosowania nowych
rozwiązań technologicznych pozwalających na
bardziej efektywne wykonywanie aktualizacji danych
gromadzonych
w
państwowym
zasobie
geodezyjnym i kartograficznym (dalej zwanym
„pzgik”).

art. 19 ust. 1 pkt 10
ustawy z dnia 17 maja
1989 r. – Prawo
geodezyjne i
kartograficzne (Dz. U. z
2019 r. poz. 725, z
późn. zm.)

Lidia Wyszomirska
główny specjalista
Departament
Architektury,
Budownictwa i
Geodezji

Obecnie regulacje prawne w sposób szczegółowy
definiują technologie możliwe do wykorzystania przy
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IV kwartał
2019 r.

Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MFIiR 40

opracowaniu danych gromadzonych w bazach
danych dotyczących zobrazowań lotniczych i
satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego
modelu terenu oraz w sposób nadmierny ingerują w
proces produkcyjny po stronie wykonawczej.
Rozwój technologiczny jaki dokonał się na
przestrzeni ostatnich lat, zarówno w obszarze
pozyskiwania danych przestrzennych, jak również
ich późniejszego przetwarzania, pozwala w
znacznym stopniu na uproszczenie prac po stronie
wykonawczej przy jednoczesnym zachowaniu
jakości danych gromadzonych w pzgik.
Dlatego
też
regulacje
zaproponowane
w
przedmiotowym
projekcie
uniezależnią
wykorzystywane rozwiązania technologiczne w
zakresie pozyskania oraz opracowania danych
gromadzonych w bazach danych dotyczących
zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz
ortofotomapy i numerycznego modelu terenu,
ograniczając się jedynie do ustandaryzowania
parametrów danych, które będą gromadzone w
przedmiotowych bazach. Takie działanie ma na celu
usprawnienie
procesu
aktualizacji
danych
gromadzonych w ww. bazach danych oraz
skrócenie czasu, w jakim dane te będą dostępne dla
użytkowników.
Ze względu na szeroki zakres zmian objętych
proponowaną interwencją legislacyjną, proponuje
się wydanie nowego aktu prawnego zamiast
nowelizowania obowiązującego rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych
dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych
oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu.

20.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie warunków
technicznych, jakim
powinny odpowiadać
budynki i ich
usytuowanie
Podstawa prawna:
art. 7 ust. 2 pkt 1

Głównym celem nowelizacji rozporządzenia jest
wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/844/UE z dnia 30
maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w
sprawie charakterystyki energetycznej budynków i
dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności
energetycznej (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2019, str.
75) w zakresie zapewnienia infrastruktury na
potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych oraz
wyposażenia
budynków
w
urządzenia
automatycznie
regulujące
temperaturę
w
pomieszczeniach budynków. Zgodnie z art. 8 ust. 2

Justyna Kozuń
starszy specjalista
Departament
Architektury,
Budownictwa i
Geodezji
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Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MFIiR 44

ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186, z
późn. zm.)

dyrektywy 2010/31/UE w brzemieniu nadanym
dyrektywą zmieniającą, w odniesieniu do nowych
budynków
niemieszkalnych
i
budynków
niemieszkalnych
poddawanych
ważniejszym
renowacjom, mających więcej niż dziesięć miejsc
parkingowych, państwa członkowskie zapewniają
instalację co najmniej jednego punktu ładowania w
rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury
paliw alternatywnych, wraz z infrastrukturą
kanałową, mianowicie kanałami na przewody
elektryczne, na co najmniej jednym na pięć miejsc
parkingowych, aby umożliwić zainstalowanie na
późniejszym
etapie
punktów
ładowania
przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych.
Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 5 dyrektywy
2010/31/UE w brzemieniu nadanym dyrektywą
zmieniającą, w odniesieniu do nowych budynków
mieszkalnych
i
budynków
mieszkalnych
poddawanych ważniejszym renowacjom, mających
więcej niż dziesięć miejsc parkingowych, państwa
członkowskie zapewniają instalację infrastruktury
kanałowej, mianowicie kanałów na przewody
elektryczne na wszystkich miejscach parkingowych,
aby umożliwić zainstalowanie na późniejszym
etapie punktów ładowania przeznaczonych dla
pojazdów elektrycznych. Dodatkowo zgodnie z art.
8 ust. 1 dyrektywy, państwa członkowskie
wymagają, aby nowe budynki, jeżeli jest to możliwe
z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia,
były wyposażone w samoregulujące się urządzenia,
które
regulują
temperaturę
oddzielnie
w
poszczególnych
pomieszczeniach
lub
w
uzasadnionych przypadkach, w wyznaczonej strefie
ogrzewanej modułu budynku. W istniejących
budynkach
instalacja
takich
urządzeń
samoregulujących wymagana jest w przypadku
wymiany źródeł ciepła, jeżeli jest to możliwe z
technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. W
wyniku nowelizacji do rozporządzenia zostaną
wprowadzone przepisy określające wymóg instalacji
punktów ładowania lub infrastruktury kanałowej na
potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych w
określonych sytuacjach oraz systemów automatyki
zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2018/844/UE.

15

21.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu
budowlanego
Podstawa prawna:
art. 34 ust. 6 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z
2019 r. poz. 1186, z
późn. zm.)

Głównym celem nowelizacji rozporządzenia jest
wdrożenie postanowień dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/844/UE z dnia 30
maja 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2010/31/UE w
sprawie charakterystyki energetycznej budynków i
dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności
energetycznej (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2019, str.
75) w zakresie zapewnienia infrastruktury na
potrzeby ładowania pojazdów elektrycznych oraz
wyposażenia
budynków
w
urządzenia
automatycznie
regulujące
temperaturę
w
pomieszczeniach budynków. Zgodnie z art. 8 ust. 2
dyrektywy 2010/31/UE w brzemieniu nadanym
dyrektywą zmieniającą, w odniesieniu do nowych
budynków
niemieszkalnych
i
budynków
niemieszkalnych
poddawanych
ważniejszym
renowacjom, mających więcej niż dziesięć miejsc
parkingowych, państwa członkowskie zapewniają
instalację co najmniej jednego punktu ładowania w
rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2014/94/UE w sprawie rozwoju infrastruktury
paliw alternatywnych, wraz z infrastrukturą
kanałową, mianowicie kanałami na przewody
elektryczne, na co najmniej jednym na pięć miejsc
parkingowych, aby umożliwić zainstalowanie na
późniejszym
etapie
punktów
ładowania
przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych.
Ponadto zgodnie z art. 8 ust. 5 dyrektywy
2010/31/UE w brzemieniu nadanym dyrektywą
zmieniającą, w odniesieniu do nowych budynków
mieszkalnych
i
budynków
mieszkalnych
poddawanych ważniejszym renowacjom, mających
więcej niż dziesięć miejsc parkingowych, państwa
członkowskie zapewniają instalację infrastruktury
kanałowej, mianowicie kanałów na przewody
elektryczne na wszystkich miejscach parkingowych,
aby umożliwić zainstalowanie na późniejszym
etapie punktów ładowania przeznaczonych dla
pojazdów elektrycznych. Dodatkowo zgodnie z art.
8 ust. 1 dyrektywy, państwa członkowskie
wymagają, aby nowe budynki, jeżeli jest to możliwe
z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia,
były wyposażone w samoregulujące się urządzenia,
które
regulują
temperaturę
oddzielnie
w
poszczególnych
pomieszczeniach
lub
w
uzasadnionych przypadkach, w wyznaczonej strefie
ogrzewanej modułu budynku. W istniejących

Iwona Klimek
specjalista
Departament
Architektury,
Budownictwa i
Geodezji
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Dotychczasowy
numer w wykazie
prac
legislacyjnych
MFIiR 45

budynkach
instalacja
takich
urządzeń
samoregulujących wymagana jest w przypadku
wymiany źródeł ciepła, jeżeli jest to możliwe z
technicznego i ekonomicznego punktu widzenia. W
wyniku nowelizacji do rozporządzenia zostaną
wprowadzone
przepisy
określające
sposób
uwzględnienia kwestii instalacji punktów ładowania
lub infrastruktury kanałowej na potrzeby ładowania
pojazdów elektrycznych oraz systemów automatyki
na etapie opracowania projektu budowlanego
zgodnie z postanowieniami dyrektywy 2018/844/UE.

22.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie wymagań dla
kotłów na paliwo stałe

Podstawa prawna:
art. 169 ust. 1 ustawy z
dnia 21 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z
2019 r. poz. 1396, z
późn. zm.)

Z uwagi, że od 1 stycznia 2020 r. stosowanie będzie
rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28
kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w
odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu
dla kotłów na paliwo stałe (Dz. Urz. UE L 193 z
21.07.2015, str. 100, z późn. zm.) (dalej
„rozporządzenie (UE) 2015/1189”) w stosunku do
niektórych kategorii kotłów na paliwo stałe, to
rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na
paliwo stałe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1690 oraz z 2019
r. poz. 363) musi zostać dostosowane do ww. prawa
UE (do rozporządzenie (UE) 2015/1189). W
związku z tym, od 1 stycznia 2020 r. przepisy
krajowe (ww. rozporządzenie z 1 sierpnia 2017 r.)
będą mogły dotyczyć wyłącznie kotłów na paliwo
stałe, do których nie stosuje się przepisów
rozporządzenia (UE) 2015/1189, tj. do kotłów
wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby
zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz kotłów na
biomasę niedrzewną z wyłączeniem kotłów o mocy
powyżej 100 kW zasilanych ręcznie balotami słomy.
Drugim powodem zmiany rozporządzenia jest
zmiana przepisów, które umożliwią stosowanie
wobec kotłów objętych rozporządzeniem wymagań
PN-EN 303-5 w najnowszej wersji, w miejsce
przepisów wskazujących na normę z 2012 r.

Przemysław
Hofman
Zastępca Dyrektora
Departamentu
Gospodarki
Niskoemisyjnej
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Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
z dnia 30 grudnia
2019 r.
zmieniające
rozporządzenie
w sprawie
wymagań dla
kotłów na paliwo
stałe (Dz. U. poz.
2549)

23.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie nadania
statutu Polskiej Agencji
Kosmicznej
Podstawa prawna:
art. 6 ust. 2 ustawy z
dnia 26 września 2014
r. o Polskiej Agencji
Kosmicznej (Dz. U. z
2019 r. poz. 1793)

24.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie zasadniczych
wymagań dotyczących
ograniczenia
stosowania niektórych
niebezpiecznych
substancji w sprzęcie
elektrycznym i
elektronicznym
Podstawa prawna:
art. 9 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. o
systemie oceny
zgodności (Dz. U. z
2019 r. poz. 155)

Konieczność wydania nowego rozporządzenia w
sprawie
nadania
statutu
Polskiej
Agencji
Kosmicznej (dalej jako „Agencja”) wynika z potrzeby
dostosowania przepisów w tym zakresie
do
ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy
o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy o
działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1248), na mocy której zmianom uległy m.in.
zakres zadań, struktura wewnętrzna oraz organ
nadzorujący Agencję.
Mając na uwadze potrzebę sprawnej realizacji
zadań Agencji, jej nowy statut będzie określał
w szczególności strukturę wewnętrzną, system
kontroli wewnętrznej oraz liczbę, zasięg terytorialny
i siedziby oddziałów terenowy

Katarzyna
Lewandowska
Dyrektor
Departamentu
Jednostek
Nadzorowanych i
Podległych

I kwartał 2020 r.

Nowelizacja niniejszego rozporządzenia związana
jest z transpozycją do prawa krajowego dyrektyw
delegowanych,
zmieniających
dyrektywę
2011/65/UE (RoHS II):
1.Dyrektywy Delegowanej Komisji (UE) 2019/1845 z
dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniającej, w celu
dostosowania do postępu naukowo–technicznego,
załącznik
III
do
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do
wyłączenia dotyczącego ftalanu di- 2-etyloheksylu
(DEHP) w niektórych gumowych elementach
stosowanych w układach silnika.
2. Dyrektywy Delegowanej Komisji (UE) 2019/1846
z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniającej, w celu
dostosowania do postępu naukowo-technicznego,
załącznik
III
do
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do
wyłączenia dotyczącego ołowiu w stopach
lutowniczych stosowanych w niektórych silnikach
spalinowych.

Patrycja
Ruśkowska, główny
specjalista w
Departamencie
Innowacji
Krzysztof Mazur,
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju
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25.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie określenia
metod i podstaw
sporządzania
kosztorysu
inwestorskiego,
obliczania planowanych
kosztów prac
projektowych oraz
planowanych kosztów
robót budowlanych
określonych w
programie
funkcjonalnoużytkowym

26.

Podstawa prawna:
art. 34 ust. 2 ustawy
z dnia 11 września
2019 r. ‒ Prawo
zamówień publicznych
(Dz. U. poz. 2019)
Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie
szczegółowego
zakresu i formy
dokumentacji
projektowej,
specyfikacji
technicznych
wykonania i odbioru
robót budowlanych
oraz
programu funkcjonalno-

W związku z nową ustawą z dnia 11 września 2019
r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz.
2019), która wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.,
zachodzi
konieczność
wydania
nowego
rozporządzenia w sprawie określania metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych
oraz planowanych kosztów robot budowlanych
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Magdalena Chudy –
Naczelnik Wydziału
Przepisów
technicznobudowlanych DAB
Karolina Gzowska –
Główny specjalista
w Wydziale
Przepisów
technicznobudowlanych DAB

IV kwartał 2021 r.

Robert Krzysztof
Nowicki –
Podsekretarz Stanu
w MR

W związku z nową ustawą z dnia 11 września 2019
r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz.
2019), dalej ustawa Pzp, która wejdzie w życie 1
stycznia 2021 r., zachodzi konieczność wydania
nowego rozporządzenia w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych
oraz
programu
funkcjonalnoużytkowego.

Magdalena Chudy –
Naczelnik Wydziału
Przepisów
technicznobudowlanych DAB
Karolina Gzowska –
Główny specjalista
w Wydziale
Przepisów
technicznobudowlanych DAB
Robert Krzysztof
Nowicki –
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2021 r.

użytkowego.

Podsekretarz Stanu
w MR

Podstawa prawna:
art. 103 ust. 4 ustawy z
dnia 11 września 2019
r. ‒ Prawo zamówień
publicznych (Dz. U.
poz. 2019)

27.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie ewidencji
obrotu towarami o
znaczeniu
strategicznym
Podstawa prawna:
art. 25 ust. 4 ustawy z
dnia 29 listopada 2000
r. o obrocie z zagranicą
towarami,technologiami
i usługami o znaczeniu
strategicznym dla
bezpieczeństwa
państwa, a także dla
utrzymania
międzynarodowego
pokoju
i bezpieczeństwa
(Dz. U. z 2019 r. poz.
953, z późn. zm.).

28.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie warunków
technicznych oraz
warunków użytkowania,
jakim powinny
odpowiadać obiekty
budowlane do
produkcji,
wykorzystywania i
magazynowania

Rozporządzenie określa szczegółowe informacje,
które mają być gromadzone w ewidencji obrotu
towarami o znaczeniu strategicznym. Obecnie,
wymogi jakie informacje ma zawierać ewidencja nie
odpowiadają charakterowi form obrotu i roli
podmiotów występujących w danym obrocie. Projekt
określi jakie informacje mają być zawarte w
ewidencji obrotu dla każdej formy obrotu oddzielnie.
Dzięki temu informacje, które będą wymagane w
ewidencji będą w pełni odpowiadały specyfice
danego obrotu.

Jan Pawelec kierujący pracami
Departamentu
Obrotu Towarami
Wrażliwymi i
Bezpieczeństwa
Technicznego w
Ministerstwie
Rozwoju

Styczeń 2021 r.

Wojciech Murdzek –
Sekretarz stanu w
Ministerstwie
Rozwoju

Stosownie
do
najnowszych
rozwiązań
technologicznych w zakresie konstrukcji oraz
warunków użytkowania obiektów budowlanych, w
których
są
produkowane,
wykorzystywane
i magazynowane
nadtlenki
organiczne
w
projektowanym rozporządzeniu zostaną określone
warunki techniczne w tym zakresie

Piotr Gołębiowski –
zastępca dyrektora
Departamentu
Obrotu Towarami
Wrażliwymi i
Bezpieczeństwa
Technicznego
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r.

nadtlenków
organicznych oraz ich
usytuowanie

Wojciech Murdzek –
Sekretarz Stanu w
MR

Podstawa prawna:
art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust.
3 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186, z
późn. zm.)

29.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie
państwowego rejestru
nazw geograficznych
Podstawa prawna:
art. 19 ust. 1 pkt 8
ustawy z dnia 17 maja
1989 r. – Prawo
geodezyjne i
kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz.
276, z późn. zm.)

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia
wynika z konieczności dostosowania przepisów
obecnego rozporządzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 219) do zmian wprowadzanych
przepisami uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w
dniu 13 lutego 2020 r. ustawy o zmianie ustawy –
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych
innych ustaw (druk sejmowy nr 130).
Zgodnie z przepisami przejściowymi ww. ustawy
zmieniającej, przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 19 ust. 1 pkt 8 ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie nowego brzmienia
przedmiotowego przepisu ustawy, jednak nie dłużej
niż przez 12 miesięcy. W związku z powyższym w
okresie jego czasowego zachowania w mocy,
zachodzi
konieczność
wydania
nowego
rozporządzenia.
Przewiduje
się
dostosowanie
brzmienia
rozporządzenia do ustawy zmieniającej w zakresie
zmiany przepisów odsyłających do przepisu art. 4
ust. 1b ustawy – Prawo geodezyjne

Bartłomiej Stecki –
Zastępca Dyrektora
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Kamila Błażyńska –
Starszy Specjalista
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Robert Krzysztof
Nowicki Podsekretarz stanu

i kartograficzne (uchylanego) i zastąpienie ich
odesłaniem do wprowadzanego ustawą przepisu
art. 4 ust. 1a pkt 12, odnoszących się do bazy
danych obiektów topograficznych
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o
szczegółowości
zapewniającej
tworzenie
standardowych opracowań kartograficznych
w skalach 1:500-1:5000 (tzw. BDOT500).
Dodatkowo
w
projekcie
rozporządzenia
wprowadzone zostaną zmiany redakcyjne
i
dostosowujące
brzmienie
obowiązującego
rozporządzenia do obowiązujących przepisów
prawa.

30.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie zbiorów
danych przestrzennych
oraz metadanych w
zakresie
zagospodarowania
przestrzennego

Podstawa prawna:
Art. 67b.* ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o
planowaniu i
zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1945, z
późn. zm.)

* przepis zawierający
upoważnienie
ustawowe dodany art. 5
ustawy o zmianie
ustawy – Prawo
geodezyjne i
kartograficzne oraz
niektórych innych
ustaw, która aktualnie
znajduje się na etapie
prac parlamentarnych
(druk sejmowy nr 130,
druk senacki nr 68)

Wprowadzana w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zmiana (Sejm RP – druk nr 130, Senat RP – druk nr
68) nakłada obowiązek tworzenia, prowadzenia, w
tym aktualizacji i udostępniania, zbiorów danych
przestrzennych
dla
aktów
planowania
przestrzennego (app). Aktualnie nie ma standardu
określającego
sposób
tworzenia
zbiorów
obejmujących dane przestrzenne app. Wobec braku
przepisów
szczegółowych,
określających
merytoryczny zakres zbiorów zagospodarowania
przestrzennego, istniejące zbiory (powstające w
wyniku fakultatywnych działań samorządów)
występują w różnych, niejednolitych formatach i
strukturach.
Projekt wprowadza szczegółowe regulacje w
zakresie tworzenia zbiorów obejmujących dane
przestrzenne app oraz opisujących je metadanych
infrastruktury informacji przestrzennej. W drodze
rozporządzenia
zostanie
określony
sposób
tworzenia oraz prowadzenia, w tym aktualizacji i
udostępniania, zbiorów, uwzględniający zakres
informacyjny, strukturę, format i rozdzielczość
przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach
oraz zakres informacyjny i strukturę metadanych
infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie
zagospodarowania przestrzennego.

Dominik Wasiluk,
zastępca dyrektora
w Departamencie
Planowania
Przestrzennego

Robert Krzysztof
Nowicki Podsekretarz stanu

Wprowadzenie do porządku prawnego przepisów
branżowych, regulujących cyfryzację planowania
przestrzennego, dotyczących minimalnego zakresu i
sposobu prowadzenia zbiorów obejmujących dane
przestrzenne app oraz zakres metadanych
opisujących te zbiory, ujednolici sposób ich
prowadzenia w skali całego kraju. Umożliwi to
osiągnięcie jednego z głównych celów ustawy o
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infrastrukturze informacji przestrzennej (ustawy o
iip)
tj.
interoperacyjności
zbiorów
danych
przestrzennych (art. 7 i 8 ustawy o iip) w zakresie
zagospodarowania przestrzennego. Wprowadzane
regulacje uwzględniać będą wymogi rozporządzenia
Komisji Europejskiej Nr 1089/2010 w zakresie
interoperacyjności zbiorów i usług danych
przestrzennych oraz Nr 1205/2008 w zakresie
metadanych.

31.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie
udostępniania
materiałów
państwowego zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego,
wydawania licencji oraz
wzoru Dokumentu
Obliczenia Opłaty
Podstawa prawna:
Art. 40g ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz.
276, z późn. zm.)

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia
wynika z konieczności dostosowania przepisów
obecnego rozporządzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie
udostępniania materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji
oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z
2019 r. poz. 434) do zmian wprowadzanych
przepisami uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w
dniu 13 lutego 2020 r. ustawy o zmianie ustawy –
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych
innych ustaw.
W związku ze zmianami wprowadzanymi ww.
ustawą
zmieniającą
dotyczącymi
m.in.
wprowadzenia
opłaty
zryczałtowanej
za
udostępnienie materiałów państwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego wykonawcom prac
geodezyjnych oraz wprowadzeniem nieodpłatnego
udostępniania części materiałów zasobu, w tym np.
ortofotomapy, bazy danych BDOT10k, osnów
geodezyjnych czy numerycznego modelu terenu,
zachodzi konieczność aby nowe rozporządzenie
weszło w życie jednocześnie z przepisami ww.
ustawy zmieniającej, regulującymi przedmiotowe
zagadnienia.
Zmiany
w
stosunku
do
obowiązującego
rozporządzenia polegać będą m.in. na modyfikacji
przepisów dotyczących sposobu wydawania licencji
i jej zakresu oraz wprowadzeniu zmodyfikowanych
wzorów wniosków o udostępnienie materiałów
państwowego
zasobu
geodezyjnego
i
kartograficznego i nowego wzoru Dokumentu
Obliczenia Opłaty.

Bartłomiej Stecki –
Zastępca Dyrektora
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Aneta Adamska Główny Specjalista
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Robert Krzysztof
Nowicki Podsekretarz stanu

Dodatkowo
w
projekcie
rozporządzenia
wprowadzone zostaną zmiany redakcyjne i
dostosowujące
brzmienie
obowiązującego
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rozporządzenia
prawa.

32.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie bazy danych
obiektów
topograficznych oraz
bazy danych obiektów
ogólnogeograficznych,
a także standardowych
opracowań
kartograficznych
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 17 maja
1989 r. ‒ Prawo
geodezyjne i
kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz.
276, z późn. zm.)

do

obowiązujących

przepisów

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia
wynika z konieczności dostosowania przepisów
obecnego
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada
2011 r. w sprawie bazy danych obiektów
topograficznych oraz bazy danych obiektów
ogólnogeograficznych, a także standardowych
opracowań kartograficznych (Dz. U. Nr 279, poz.
1642) do zmian wprowadzanych przepisami
uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w dniu 13 lutego
2020 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych
ustaw.
Zgodnie z przepisami przejściowymi ww. ustawy
zmieniającej, przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 19 ust. 1 pkt 9 ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie nowego brzmienia
przedmiotowego przepisu ustawy, jednak nie dłużej
niż przez 12 miesięcy. W związku z powyższym w
okresie jego czasowego zachowania w mocy,
zachodzi
konieczność
wydania
nowego
rozporządzenia.
Przewiduje
się
dostosowanie
brzmienia
rozporządzenia do ustawy zmieniającej w zakresie
m.in. wprowadzenia nieodpłatnego udostępniania
części materiałów zasobu, w tym bazy danych
BDOT10k oraz zmiany przepisów odsyłających do
przepisu art. 4 ust. 1b ustawy – Prawo geodezyjne i
kartograficzne (uchylanego) i zastąpienie ich
odesłaniem do wprowadzanego ustawą przepisu
art. 4 ust. 1a pkt 12, odnoszących się do bazy
danych obiektów topograficznych o szczegółowości
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (tzw.
BDOT500).
Dodatkowo
wprowadzone

Bartłomiej Stecki –
Zastępca Dyrektora
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Lidia Wyszomirska
– Główny
Specjalista w
Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Robert Krzysztof
Nowicki Podsekretarz stanu

w
projekcie
rozporządzenia
zostaną zmiany redakcyjne i
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dostosowujące
rozporządzenia
prawa.

33.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie ewidencji
miejscowości, ulic i
adresów
Podstawa prawna:
47b ust. 5 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. ‒
Prawo geodezyjne i
kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz.
276, z późn. zm.)

brzmienie
obowiązującego
do obowiązujących przepisów

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia
wynika z konieczności dostosowania przepisów
obecnego rozporządzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie
ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz.
125) do zmian wprowadzanych przepisami
uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w dniu 13 lutego
2020 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych
ustaw.
Zgodnie z przepisami przejściowymi ww. ustawy
zmieniającej, przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 47b ust. 5 ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie nowego brzmienia
przedmiotowego przepisu ustawy, jednak nie dłużej
niż przez 12 miesięcy.
W związku z powyższym w okresie jego czasowego
zachowania w mocy, zachodzi konieczność wydania
nowego rozporządzenia.
Przewiduje
się
dostosowanie
brzmienia
rozporządzenia do ww. ustawy zmieniającej w
zakresie zmiany przepisów odsyłających do
przepisu art. 4 ust. 1b ustawy – Prawo geodezyjne i
kartograficzne (uchylanego) i zastąpienie ich
odesłaniem do wprowadzanego przepisu art. 4 ust.
1a pkt 12, odnoszących się do bazy danych
obiektów
topograficznych
o
szczegółowości
zapewniającej tworzenie standardowych opracowań
kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (tzw.
BDOT500).

Bartłomiej Stecki –
Zastępca Dyrektora
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Kinga Orzechowska
- Starszy Specjalista
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Robert Krzysztof
Nowicki Podsekretarz stanu

Dodatkowo
w
projekcie
rozporządzenia
wprowadzone zostaną zmiany redakcyjne i
dostosowujące
brzmienie
obowiązującego
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rozporządzenia
prawa.

34.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie ewidencji
gruntów i budynków

Podstawa prawna:
Art. 26 ust. 2 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz.
276, z późn. zm.)

do

obowiązujących

przepisów

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia
wynika z konieczności dostosowania przepisów
obecnego
rozporządzenia
Ministra
Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001
r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z
2019 r. poz. 393) do zmian wprowadzanych
przepisami uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w
dniu 13 lutego 2020 r. ustawy o zmianie ustawy –
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych
innych ustaw.
Zgodnie z przepisami przejściowymi ww. ustawy
zmieniającej, przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 26 ust. 2 ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie nowego brzmienia przedmiotowego
przepisu ustawy, jednak nie dłużej niż przez 12
miesięcy.
W związku z powyższym w okresie jego czasowego
zachowania w mocy, zachodzi konieczność wydania
nowego rozporządzenia.
W projekcie rozporządzenia przewiduje się
powtórzenie
rozwiązań
funkcjonujących
w
obowiązującym
obecnie
rozporządzeniu
dostosowanych do zmian wynikających z ustawy o
zmianie
ustawy
–
Prawo
geodezyjne
i
kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Bartłomiej Stecki –
Zastępca Dyrektora
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Aneta Adamska Główny Specjalista
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Robert Krzysztof
Nowicki Podsekretarz stanu

Projekt
rozporządzenia
w
stosunku
do
obowiązującego obecnie rozporządzenia w sprawie
ewidencji gruntów i budynków przewiduje zmiany
dotyczące m.in.:
1)

zmniejszenia
zakresu
informacyjnego
rejestru ewidencji gruntów i budynków
m.in. o informację o wpisaniu obiektu do
rejestru zabytków, informację o objęciu
obszaru gruntu formą ochrony przyrody,
wartość katastralną i informację dotyczącą
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umów dzierżawy;
2)

zmiany nazwy bazy danych Rejestru Cen i
Wartości Nieruchomości na Rejestr Cen
Nieruchomości
oraz
usunięcia
z
przedmiotowej bazy informacji o wartości
nieruchomości;

3)

wprowadzenia obowiązku sporządzania
wojewódzkich
zestawień
zbiorczych
danych objętych ewidencją gruntów i
budynków przez Głównego Geodetę Kraju;

4)

doprecyzowania zakresu wykonywanych
czynności i sporządzanej dokumentacji w
sytuacji zmiany danych zawartych w
ewidencji gruntów i budynków, przez
wykonawców prac geodezyjnych i organy
administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Dodatkowo
w
projekcie
rozporządzenia
wprowadzone zostaną zmiany redakcyjne i
dostosowujące
brzmienie
obowiązującego
rozporządzenia do obowiązujących przepisów
prawa.

35.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie formularzy
dotyczących zgłaszania
prac geodezyjnych,
zawiadomienia o
przekazaniu wyników
zgłoszonych prac do
organu Służby
Geodezyjnej i
Kartograficznej oraz
protokołu weryfikacji
wyników zgłoszonych
prac geodezyjnych

Podstawa prawna:
Art. 12d ust. 1 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz.

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia
wynika z konieczności dostosowania przepisów
obecnego rozporządzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie
formularzy
dotyczących
zgłaszania
prac
geodezyjnych
i
prac
kartograficznych,
zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz
przekazywania ich wyników do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z
2014 r. poz. 924) do zmian wprowadzanych
przepisami uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w
dniu 13 lutego 2020 r. ustawy o zmianie ustawy –
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych
innych ustaw.
Zgodnie z przepisami przejściowymi ww. ustawy
zmieniającej, przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 12d ust. 1 ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie nowego brzmienia
przedmiotowego przepisu ustawy, jednak nie dłużej
niż przez 12 miesięcy.

Bartłomiej Stecki –
Zastępca Dyrektora
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Aneta Adamska Główny Specjalista
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Robert Krzysztof
Nowicki Podsekretarz stanu
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W związku z powyższym w okresie jego czasowego
zachowania w mocy, zachodzi konieczność wydania
nowego rozporządzenia.
Jednocześnie jednak w związku ze zmianami
wprowadzanymi ustawą o zmianie ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych
ustaw, dotyczącymi m.in. precyzyjnego określenia
zakresu zgłoszenia prac geodezyjnych oraz
dopuszczalnych zakresów jego uzupełniania,
zachodzi konieczność aby nowe rozporządzenie
weszło w życie jednocześnie z przepisami ustawy
zmieniającej,
regulującymi
przedmiotowe
zagadnienie.
W projekcie rozporządzenia przewiduje się
powtórzenie
rozwiązań
funkcjonujących
w
obowiązującym
obecnie
rozporządzeniu
dostosowanych do zmian wynikających ustawy o
zmianie
ustawy
–
Prawo
geodezyjne
i
kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.
Zmiany
w
stosunku
do
obowiązującego
rozporządzenia polegać będą na uchyleniu wzoru
zgłoszenia
prac
kartograficznych
oraz
wprowadzeniu
zmodyfikowanych
wzorów:
zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o
przekazaniu wyników zgłoszonych prac do organu
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz protokołu
weryfikacji
wyników
zgłoszonych
prac
geodezyjnych.
Dodatkowo
w
projekcie
rozporządzenia
wprowadzone zostaną również zmiany redakcyjne i
dostosowujące
brzmienie
obowiązującego
rozporządzenia do obowiązujących przepisów
prawa.

36.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie organizacji i
trybu prowadzenia
państwowego zasobu
geodezyjnego i
kartograficznego
Podstawa prawna:
Art. 40 ust. 8 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. -

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia
wynika z konieczności dostosowania przepisów
obecnego rozporządzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U.
poz. 1183) do zmian wprowadzanych przepisami
uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w dniu 13 lutego
2020 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych

Bartłomiej Stecki –
Zastępca Dyrektora
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Aneta Adamska Główny Specjalista
w Departamencie
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2020 r.

Prawo geodezyjne i
kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz.
276, z późn. zm.)

ustaw.
Zgodnie z przepisami przejściowymi ww. ustawy
zmieniającej, przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 40 ust. 8 ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie nowego brzmienia przedmiotowego
przepisu ustawy, jednak nie dłużej niż przez 12
miesięcy. W związku z powyższym w okresie jego
czasowego zachowania w mocy, zachodzi
konieczność wydania nowego rozporządzenia.

Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Robert Krzysztof
Nowicki Podsekretarz stanu

Jednocześnie jednak w związku ze zmianami
wprowadzanymi ww. ustawą o zmianie ustawy –
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych
innych ustaw, dotyczącymi m.in. rodzajów klauzul
urzędowych, którymi organy Służby Geodezyjnej i
Kartograficznej opatrują materiały i zbiory danych
przyjmowane
do
państwowego
zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, materiały zasobu
udostępniane na wniosek oraz w związku ze
zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem oraz
dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu,
na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych
wykonał prace geodezyjne, zachodzi konieczność,
aby nowe rozporządzenie weszło w życie
jednocześnie z przepisami ustawy zmieniającej,
regulującymi przedmiotowe zagadnienie.
W projekcie rozporządzenia przewiduje się
powtórzenie
rozwiązań
funkcjonujących
w
obowiązującym
obecnie
rozporządzeniu
dostosowanych do zmian wynikających z ustawy o
zmianie
ustawy
–
Prawo
geodezyjne
i
kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.
Zmiany
w
stosunku
do
obowiązującego
rozporządzenia
polegać
będą
m.in.
na
wprowadzeniu nowych wzorów klauzul urzędowych,
modyfikacji
przepisów
dotyczących
rejestru
zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
rodzajów
materiałów
i
zbiorów
danych
gromadzonych w powiatowej części państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz
sposobu i trybu pozyskiwania i ewidencjonowania
materiałów i zbiorów danych w zasobie.
Dodatkowo
wprowadzone

w
projekcie
rozporządzenia
zostaną zmiany redakcyjne i
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dostosowujące
rozporządzenia
prawa.

37.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie standardów
technicznych
wykonywania
geodezyjnych
pomiarów sytuacyjnych
i wysokościowych oraz
opracowywania i
przekazywania
wyników tych pomiarów
do państwowego
zasobu geodezyjnego i
kartograficznego
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 1 pkt 11
ustawy z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo
geodezyjne i
kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz.
276, z późn. zm.)

brzmienie
obowiązującego
do obowiązujących przepisów

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia
wynika z konieczności dostosowania przepisów
obecnego
rozporządzenia
Ministra
Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardów technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych
i
wysokościowych
oraz
opracowywania
i przekazywania wyników tych pomiarów do
państwowego
zasobu
geodezyjnego
i
kartograficznego (Dz. U. poz. 1572) do zmian
wprowadzanych
przepisami
uchwalonej
na
posiedzeniu Sejmu w dniu 13 lutego 2020 r. ustawy
o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i
kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.
Zgodnie z przepisami przejściowymi ww. ustawy
zmieniającej, przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie nowego brzmienia
przedmiotowego przepisu ustawy, jednak nie dłużej
niż przez 12 miesięcy. W związku z powyższym w
okresie jego czasowego zachowania w mocy,
zachodzi
konieczność
wydania
nowego
rozporządzenia.
W związku ze zmianami wprowadzanymi ww.
ustawą
zmieniającą,
dotyczącymi
m.in.
wprowadzenia definicji mapy do celów projektowych
i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
obiektów
budowlanych
oraz
uchylenia
rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. poz. 133),
generującymi potrzebę włączenia do niniejszego
rozporządzenia części materii obecnie uregulowanej
w uchylanym rozporządzeniu, zachodzi konieczność
aby nowe rozporządzenie weszło w życie

Bartłomiej Stecki –
Zastępca Dyrektora
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Paweł Brejnak Starszy Specjalista
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Robert Krzysztof
Nowicki Podsekretarz Stanu
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jednocześnie z przepisami ustawy zmieniającej.
W projekcie rozporządzenia przewiduje się
powtórzenie
rozwiązań
funkcjonujących
w
obowiązującym
obecnie
rozporządzeniu
dostosowanych do zmian wynikających ustawy o
zmianie
ustawy
–
Prawo
geodezyjne
i
kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.
Projekt
rozporządzenia
w
odniesieniu
do
obowiązującego obecnie rozporządzenia w sprawie
standardów
technicznych
wykonywania
geodezyjnych
pomiarów
sytuacyjnych
i
wysokościowych
oraz
opracowywania
i
przekazywania wyników tych pomiarów do
państwowego
zasobu
geodezyjnego
i
kartograficznego przewiduje zmiany dotyczące
m.in.:
1)

modyfikacji
i
włączenia
do
rozporządzenia części materii
dotąd
uregulowanej
w
rozporządzeniu w sprawie rodzaju
i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w
budownictwie;

2)

dostosowania
przepisów
do
wprowadzanych definicji mapy do
celów projektowych i geodezyjnej
inwentaryzacji
powykonawczej
obiektów budowlanych;

3)

doprecyzowanie
zakresu
wykonywanych
czynności
i
sporządzanej dokumentacji przez
wykonawców prac geodezyjnych
oraz
kierownika
prac
geodezyjnych.

Dodatkowo
w
projekcie
rozporządzenia
wprowadzone zostaną zmiany redakcyjne i
dostosowujące
brzmienie
obowiązującego
rozporządzenia do obowiązujących przepisów
prawa.

31

38.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie uprawnień
zawodowych w
dziedzinie geodezji i
kartografii
Podstawa prawna:
Art. 45h ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz.
276, z późn. zm.)

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia w
sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie
geodezji
i
kartografii
wynika
ze
zmian
wprowadzanych w Rozdziale 8 ustawy z dnia 17
maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(uprawnienia zawodowe oraz odpowiedzialność
dyscyplinarna), na mocy uchwalonej na posiedzeniu
Sejmu w dniu 13 lutego 2020 r. ustawy o zmianie
ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektórych innych ustaw.
W projekcie rozporządzenia przewiduje się
powtórzenie
rozwiązań
funkcjonujących
w
obowiązującym rozporządzeniu dostosowanych do
zmian wynikających z ww. ustawy zmieniającej.
W związku z wprowadzaną w ww. ustawie zmianą
brzmienia art. 45h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, powodującą
utratę mocy obowiązującej, z dniem wejścia w życie
ustawy zmieniającej, przepisów rozporządzenia w
sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie
geodezji i kartografii wydanych na podstawie
przedmiotowego przepisu, zachodzi konieczność
wydania nowego rozporządzenia, którego termin
wejścia w życie będzie tożsamy z terminem wejścia
w życie ww. ustawy zmieniającej.
Zmiany
w
stosunku
do
obowiązującego
rozporządzenia polegać będą m.in.: usunięciu
przepisów dotyczących wysokości opłaty za
wydanie osobie zainteresowanej dziennika praktyki
zawodowej, modyfikacji przepisów dotyczących
wydawania tego dziennika oraz składania wniosku
w sprawie nadania uprawnień zawodowych.

39.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie osnów
geodezyjnych,
grawimetrycznych i
magnetycznych
Podstawa prawna:
Art. 19 ust. 1 pkt 6
ustawy z dnia 17 maja
1989 r. – Prawo
geodezyjne i

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia
wynika z konieczności dostosowania przepisów
obecnego rozporządzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz. U. poz. 352) do zmian wprowadzanych
przepisami uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w
dniu 13 lutego 2020 r. ustawy o zmianie ustawy –
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych
innych ustaw.
Zgodnie z przepisami przejściowymi ww. ustawy

Bartłomiej Stecki –
Zastępca Dyrektora
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Czerwiec/lipiec
2020 r.

Marcin Szeląg –
Główny Specjalista
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Robert Krzysztof
Nowicki Podsekretarz Stanu
Bartłomiej Stecki –
Zastępca Dyrektora
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Kamila Błażyńska –
Starszy Specjalista
w Departamencie
Architektury,
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kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz.
276)

zmieniającej, przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 19 ust. 1 pkt 6 ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne zachowują moc do dnia
wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie nowego brzmienia
przedmiotowego przepisu ustawy, jednak nie dłużej
niż przez 12 miesięcy. W związku z powyższym w
okresie jego czasowego zachowania w mocy,
zachodzi
konieczność
wydania
nowego
rozporządzenia.

Budownictwa
i Geodezji

Robert Krzysztof
Nowicki Podsekretarz Stanu

Przewiduje
się
dostosowanie
brzmienia
rozporządzenia do ustawy zmieniającej w zakresie
zmiany przepisów odsyłających do przepisu art. 4
ust. 1b ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(uchylanego) i zastąpienie ich odesłaniem do
wprowadzanego ustawą przepisu art. 4 ust. 1a pkt
12, odnoszących się do bazy danych obiektów
topograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie
standardowych
opracowań
kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (tzw.
BDOT500).
Dodatkowo
w
projekcie
rozporządzenia
wprowadzone zostaną zmiany redakcyjne i
dostosowujące
brzmienie
obowiązującego
rozporządzenia do obowiązujących przepisów
prawa.

40.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowej
bazy GESUT
Podstawa prawna:
Art. 27 ust. 5 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r. poz.
276)

Potrzeba wydania niniejszego rozporządzenia
wynika z konieczności dostosowania przepisów
obecnego rozporządzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT
(Dz. U. poz. 1938) do zmian wprowadzanych
przepisami uchwalonej na posiedzeniu Sejmu w
dniu 13 lutego 2020 r. ustawy o zmianie ustawy –
Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych
innych ustaw.
Zgodnie z przepisami przejściowymi ww. ustawy
zmieniającej, przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 27 ust. 5 ustawy – Prawo geodezyjne
i kartograficzne zachowują moc do dnia wejścia w
życie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie nowego brzmienia przedmiotowego
przepisu ustawy, jednak nie dłużej niż przez 12
miesięcy.

Bartłomiej Stecki –
Zastępca Dyrektora
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Lidia Wyszomirska Główny Specjalista
w Departamencie
Architektury,
Budownictwa
i Geodezji

Robert Krzysztof
Nowicki -
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W związku z powyższym w okresie jego czasowego
zachowania w mocy, zachodzi konieczność wydania
nowego rozporządzenia.

Podsekretarz Stanu

Przewiduje
się
dostosowanie
brzmienia
rozporządzenia do ustawy zmieniającej w zakresie
zmiany przepisów odsyłających do przepisu art. 4
ust. 1b ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(uchylanego) i zastąpienie ich odesłaniem do
wprowadzanego ustawą przepisu art. 4 ust. 1a pkt
12, odnoszących się do bazy danych obiektów
topograficznych o szczegółowości zapewniającej
tworzenie
standardowych
opracowań
kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (tzw.
BDOT500).
Dodatkowo
w
projekcie
rozporządzenia
wprowadzone zostaną zmiany redakcyjne i
dostosowujące
brzmienie
obowiązującego
rozporządzenia do obowiązujących przepisów
prawa.

41.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
zmieniające
rozporządzenie w
sprawie wymagań dla
zabawek
Podstawa prawna:
Art. 12 ustawy z dnia
13 kwietnia 2016 r. o
systemach oceny
zgodności i nadzoru
rynku
(Dz. U. z 2019 r. poz.
544).

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rozwoju i
Finansów z dnia 20 października 2016 r. w sprawie
wymagań dla zabawek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1816)
związana jest z transpozycją doprawa krajowego
dyrektyw Komisji:
1. Nr 2019/1922 zmieniającej, w celu dostosowania
do postępu technicznego i naukowego pkt 13 w
części III załącznika II do dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/48/WE z dnia 18
czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa
zabawek (Dz. Urz. UE L 298 z 19.11.2019, str. 5),
2. Nr 2019/1929 zmieniającej dodatek C do
załącznika
II
do
dyrektywy
Parlamentu
Europejskiego i Rady 2009/48/WE w celu określenie
określonych
stężeń
granicznych
substancji
chemicznych stosowanych w niektórych zabawkach
w odniesieniu do formaldehydu (Dz. Urz. UE L 299
z 20.11.2019, str. 51).

Dominik Pisarek –
specjalista w
Departamencie
Innowacji

Krzysztof Mazur –
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rozwoju
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42.

Rozporządzenie
Ministra Rozwoju
w sprawie warunków
technicznych dozoru
technicznego dla
niektórych urządzeń
ciśnieniowych
podlegających
dozorowi technicznemu
Podstawa prawna:
art. 8 ust. 4 ustawy z
dnia 21 grudnia 2000 r.
o dozorze technicznym
(Dz. U. z 2019 poz.
667).

1. Konieczność wydania nowego rozporządzenia
wynika ze zmian w otoczeniu prawnym
i gospodarczym, jakie dokonały się od momentu
podpisania umowy akcesyjnej Polski z UE.
Aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09
lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych
dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. z 2003 r.
poz. 1269), weszło w życie w 2003 r. tj. przed
przystąpieniem Polski z UE.
2. Uregulowanie warunków eksploatacji i dozoru
technicznego
zbiorników
przenośnych
oraz
rurociągów
pary
łączących
kocioł
z
turbogeneratorem i rurociągów technologicznych,
jak również innych urządzeń nieobjętych aktualnie
obowiązującym rozporządzeniem.
3. Wprowadzenie nowych narzędzi mających na
celu zagwarantowanie standardów bezpieczeństwa
określonych urządzeń ciśnieniowych tj. programu
badań eksploatacyjnych opracowanego przez
eksploatujących urządzenia ciśnieniowe, i służącej
temu
analizy
bezpieczeństwa
eksploatacji
urządzenia.

Jan Pawelec,
Kierujący
Departamentem
Obrotu Towarami
Wrażliwymi
i Bezpieczeństwa
Technicznego

Wojciech Murdzek,
Sekretarz stanu

4. Wydłużenie terminów badań niektórych urządzeń
ciśnieniowych, jako odpowiedź na oczekiwania
przedsiębiorców, z uwzględnieniem utrwalonych
standardów bezpieczeństwa.
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Rejestr zmian i aktualizacji Wykazu prac legislacyjnych Ministra Rozwoju
Data

Zakres wprowadzonych zmian

27.11.2019 r.

Wprowadzono poz. Nr 1-12

28.11.2019 r.

Wprowadzono poz. Nr 13-21

06.12.2019 r.

Wprowadzono poz. Nr 22

03.01.2020 r.

Wprowadzono poz. Nr 23

23.01.2020 r.

Wprowadzono poz. Nr 24

04.02.2020 r.

Wprowadzono poz. Nr 25 i 26

28.02.2020 r.

Wprowadzono poz. Nr 27 i 28

02.03.2020 r.

Wprowadzono poz. Nr 29

03.03.2020 r.

Wprowadzono poz. Nr 30

03.03.2020 r.

Wprowadzono poz. Nr 31-40

04.03.2020 r.

Wprowadzono poz. Nr 41

06.03.2020 r.

Wprowadzono poz. Nr 42
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