stan na dzień 5 października 2018 r.

WYKAZ PRAC LEGISLACYJNYCH MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU

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
Inwestycji i Rozwoju
zmieniające rozporządzenie
w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach Programu
Operacyjnego Inteligentny
Rozwój 2014-2020

W dniu 11 grudnia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła
projekt
zmian
w
Programie
Operacyjnym
Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, który
wprowadzona nowe typy działań w II osi POIR tj.:
- zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w
obszarze projektowania/designu;
- akceleracja start-upów – inicjowanie i rozwijanie
działalności B+R+I prowadzonej przez podmioty na
wczesnym etapie rozwoju (startupy), przy
wykorzystaniu
doświadczenia
podmiotów
wyspecjalizowanych
w
akceleracji
rozwoju
startupów oraz komercjalizacji wyników działalności
B+R+I (akceleratory);
- wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w
przygotowaniu
do
udziału
w
programach
międzynarodowych.
Jednocześnie, w toku realizacji wsparcia w ramach
POIR wystąpiła potrzeba rozszerzenia możliwych
trybów udzielania pomocy w ramach poddziałania
2.4.1 POIR (INNO_LAB) tj. o tryb udzielania
pomocy finansowej w formie finansowania kosztów
usług świadczonych za cenę niższą niż cena
rynkowa przez Agencję lub wykonawców wybranych

podstawa prawna:
art. 6b ust. 10a ustawy z dnia
9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1523).
Dział:
rozwój regionalny

Urszula Grabowska
referendarz
(Departament Programów
Wsparcia Innowacji
i Rozwoju)

Paweł Chorąży
Podsekretarz Stanu

Przewidywany
termin wydania
rozporządzenia/
Przewidywany
termin wejścia
w życie
5.
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Przyczyny
rezygnacji
z prac nad
projektem
rozporządzenia

6.

Uwagi/
Tytuł
rozporządzenia,
data podpisania
oraz publikator

7.
Rozporządzenie
Ministra
Inwestycji
i Rozwoju z dnia
25 maja 2018 r.
zmieniające
rozporządzenie
w sprawie
udzielania przez
Polską Agencję
Rozwoju
Przedsiębiorczoś
ci pomocy
finansowej
w ramach
Programu
Operacyjnego
Inteligentny
Rozwój 20142020
(Dz.U. poz. 1029)

przez Agencję w trybie określonym w przepisach
o zamówieniach publicznych. Ww. tryb jest jedną
z form pomocy finansowanej określonych w art. 6b
ust. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o
utworzeniu
Polskiej
Agencji
Rozwoju
Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2016 r. poz. 359).
W związku z powyższym konieczna jest nowelizacja
ww. rozporządzenia zarówno w zakresie włączenia
nowych instrumentów realizowanych w II osi POIR,
jak i rozszerzenia możliwych trybów udzielania
wsparcia przez PARP.

2.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju
zmieniające rozporządzenie
w sprawie uprawnień
zawodowych w dziedzinie
geodezji i kartografii

Projekt rozporządzenia ma na celu usprawnienie
prac komisji kwalifikacyjnej, zapewnienie większej
przejrzystości postępowań kwalifikacyjnych oraz
wprowadzenie ułatwień dla osób zainteresowanych
uzyskaniem uprawnień poprzez zmniejszenie opłaty
za postępowanie kwalifikacyjne oraz umożliwienie
składania oświadczeń na potrzeby dokumentowania
prac geodezyjnych i kartograficznych.

podstawa prawna:
art. 45h ustawy z dnia 17 maja
1989 r. – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2101).

Marcin Szeląg
starszy specjalista
(Departament Architektury,
Budownictwa i Geodezji)

dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Artur Soboń
Sekretarz Stanu
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3.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i 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 2017 r. poz. 2101).

Konieczność
dostosowania
przepisów
rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie
ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1034 oraz z 2017 r. poz. 1990) do przepisów
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne
(Dz. U. poz. 1566 i 2180) w zakresie § 82a oraz
załączników do rozporządzenia.

dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
Marcin Szeląg
starszy specjalista
(Departament Architektury,
Budownictwa i Geodezji)

Artur Soboń
Sekretarz Stanu
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W związku
z postulatami
Głównego
Geodety Kraju
(GGK)
przekazanymi
do Ministerstwa
Inwestycji
i Rozwoju należy
znacząco
zwiększyć zakres
planowanej
nowelizacji
rozporządzenia
w sprawie
ewidencji gruntów
i budynków.
Zmiany
postulowane
przez GGK
nie mieszczą się
w zakresie
wskazanym
w zgłoszeniu
będącym
podstawą
dokonania wpisu.
W związku
z powyższym
istnieje
konieczność
rezygnacji
z prac nad
przedmiotowym
projektem, który
ma charakter
dostosowawczy
i podjęcia prac
nad nowym
kompleksowym
uregulowaniem
uwzględniającym
potrzebę
wprowadzenia
dodatkowych
zmian
o charakterze
merytorycznym.

por. poz. 18
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4.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju
zmieniające rozporządzenie
w sprawie udzielania pomocy
de minimis oraz pomocy
publicznej w ramach
programów Europejskiej
Współpracy Terytorialnej
na lata 2014-2020.

podstawa prawna:
art. 27 ust. 4 ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie
polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1460, 1475 i 2433)
dział:
rozwój regionalny

Rozporządzenie
Ministra
Inwestycji
i Rozwoju z dnia
2 sierpnia 2018 r.
zmieniające
rozporządzenie
w sprawie
udzielania
pomocy
de minimis
oraz pomocy
publicznej
w ramach
programów
Europejskiej
Współpracy
Terytorialnej
na lata 2014-2020

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis oraz pomocy publicznej
w ramach programów Europejskiej Współpracy
Terytorialnej na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1760, dalej „zmieniane rozporządzenie”) tworzy
podstawy prawne do przyznawania pomocy de
minimis oraz pomocy publicznej w ramach
programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej
na lata 2014–2020. Rozporządzenie uwzględnia
przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym
w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE
L 187 z 26.06.2014, str. 1 z późn. zm.), zwanego
dalej „rozporządzeniem nr 651/2014”.
W dniu 14 czerwca 2017 roku zostało przyjęte
rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1084 z dnia
14 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie
(UE) nr 651/2014 (Dz. Urz. UE L 156 z 20.06. 2017,
str.1)
(zwane
dalej
„rozporządzeniem
nr
2017/1084”). Wprowadzone zmiany dotyczą
pomocy na infrastrukturę portową i infrastrukturę
portów lotniczych, progów powodujących obowiązek
zgłoszenia pomocy na kulturę i zachowanie
dziedzictwa kulturowego, pomocy na infrastrukturę
sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną,
a także programów regionalnej pomocy operacyjnej
skierowanych do regionów najbardziej oddalonych
oraz przepisów rozporządzenia (UE) nr 702/2014 w
odniesieniu do obliczania kosztów kwalifikowalnych
(Dz. Urz. UE L 156 z 20.06. 2017, str.1). W związku
z powyższym jest konieczne wprowadzenie zmian
do zmienianego rozporządzenia wydanego na
podstawie rozporządzenia nr 651/201.
Do zmienianego rozporządzenia wprowadzono pięć
zmian.
Pierwsza z nich dotyczy złagodzenia zakazu
udzielania lub wypłacania pomocy publicznej
przedsiębiorcy, na którym ciąży obowiązek zwrotu
pomocy publicznej. Obowiązek zwrotu wynika z
decyzji Komisji Europejskiej, która uznała taką
pomoc za niezgodną z prawem oraz z rynkiem
wewnętrznym.
Druga z nich wprowadza zakaz przenoszenia
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Ewa Chowicka
główny specjalista
(Departament
Współpracy Terytorialnej)

Adam Hamryszczak
Podsekretarz Stanu

(Dz.U. poz.1589)
III kwartał
2018 r.

działalności do zakładu, w którym realizowana jest
inwestycja początkowa w ciągu dwóch lat przed
złożeniem wniosku oraz dwa lata po zakończeniu tej
inwestycji.
Trzecia z wprowadzonych zmian dotyczy zakazu
udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej
przedsiębiorstwom w sektorze rybołówstwa i
akwakultury, które dopuściły się co najmniej
jednego z naruszeń określonych w art. 10 ust. 1 lit.
A)-d) i art. 10 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014.
Czwarta
z projektowanych
zmian
dotyczy
podniesienia wartości pomocy
(na kulturę
i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz pomocy
na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną
infrastrukturę rekreacyjną) z 1 mln euro na 2 mln
euro. Wartość tej pomocy może zostać ustalona
podstawie art. 55 ust 12 rozporządzenia 651/2014.
Piąta z proponowanych zmian umożliwi udzielanie
pomocy na rzecz regionalnych portów lotniczych,
portów morskich i portów śródlądowych. W tym celu
w projekcie rozporządzenia zostały uwzględnione
zmiany,
które
wynikają
z
wprowadzenia
rozporządzeniem nr 2017/1084 do rozporządzenia
nr 651/2014 artykułów 56a-56c.
5.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i 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
podstawa prawna:
art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 i 352)

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:
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Karolina Żętała
referendarz
(Departament Architektury,
Budownictwa i Geodezji)

Artur Soboń
Sekretarz Stanu
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dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

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.
Powyższe rozporządzenie zostało wydane na
podstawie delegacji dla ministra właściwego
do
spraw
budownictwa,
planowania
i
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 Inwestycji i Rozwoju – w oparciu o § 1
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju
(Dz. U. z 2018 r. poz. 94 i 175).

6.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju
zmieniające rozporządzenie
w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych
wprowadzonych do obrotu

W związku z uchyleniem z dniem 1 marca 2018 roku
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej i zastąpieniem jej przez
ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców,
konieczne
jest
dokonanie
zmiany wzoru upoważnienia do przeprowadzenia
kontroli wyrobów budowlanych stanowiącego
załącznik nr 1 do rozporządzenia.

podstawa prawna:
art. 24 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570, z późn. zm.)

Agnieszka Ligięza-Ryś
p.o. naczelnika
(Departament Architektury,
Budownictwa i Geodezji)

Artur Soboń
Sekretarz Stanu

dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

I kwartał
2019 r.

Z uwagi na zakres
koniecznych
zmian w
dotychczasowych
przepisach,
uznano za celowe
wydanie
nowego aktu
wykonawczego,
który zastąpi
rozporządzenie
Ministra
Infrastruktury
z dnia 2 września
2009 r. w sprawie
kontroli wyrobów
budowlanych
wprowadzonych
do obrotu (Dz. U.
poz. 1182)
Informacja
w poz. 15
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7.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju
zmieniające rozporządzenie
w sprawie ewidencji zbiorów
i usług danych przestrzennych
objętych infrastrukturą
informacji przestrzennej
podstawa prawna:
art. 13 ust. 5 ustawy z dnia
4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1382, z późn. zm.)
dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

8.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju w sprawie
Rady Infrastruktury Informacji
Przestrzennej
podstawa prawna:
art. 22 ust. 6 ustawy z dnia
4 marca 2010 r. o infrastrukturze
informacji przestrzennej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1382, z późn. zm.)
dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia
13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach
administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze
informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 1090)
konieczne jest dostosowanie przepisów ww.
rozporządzenia
do
zmienianych
przepisów
ustawowych. W obecnym stanie prawnym zadania
dotyczące prowadzenia ewidencji zbiorów i usług
danych przestrzennych oraz nadawanie tym
zbiorom identyfikatorów jest zadaniem Głównego
Geodety Kraju, a nie jak dotychczas ministra
właściwego do spraw informatyzacji.
Ponadto, mając na względzie sygnalizowane
problemy z aktualnością i kompletnością ewidencji
zbiorów i usług danych przestrzennych objętych
infrastrukturą informacji przestrzennej proponuje się
wprowadzić zmiany umożliwiające zniwelowanie
negatywnych skutków błędnych lub niekompletnych
danych, m.in. poprzez wprowadzenie mechanizmów
umożliwiających weryfikację zgłoszeń do ewidencji
oraz weryfikację danych w niej zawartych.
Z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia
2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji
rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji
przestrzennej (Dz. U. poz. 1090) do kompetencji
ministra właściwego do spraw budownictwa,
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa
przeniesione
zostały
zadania
polegające na koordynacji tworzenia, utrzymywania
i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej.
W związku z powyższym, konieczne jest
dostosowanie, stanu prawnego regulującego na
poziomie aktu wykonawczego, organizację i tryb
pracy, działającej przy ministrze, Rady Infrastruktury
Informacji Przestrzennej.
Dostosowanie polegać będzie na wskazaniu
właściwego ministra i urzędu go obsługującego jako
właściwych do wykonywania czynności związanych
z obsługą administracyjną Rady Infrastruktury
Informacji Przestrzennej.
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Marcin Szeląg
starszy specjalista
(Departament Architektury,
Budownictwa i Geodezji)
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Artur Soboń
Sekretarz Stanu

Marcin Szeląg
starszy specjalista
(Departament Architektury,
Budownictwa i Geodezji)

Artur Soboń
Sekretarz Stanu
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9.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju zmieniające
rozporządzenie w sprawie
próbek wyrobów budowlanych
wprowadzonych do obrotu
lub udostępnianych na rynku
krajowym
podstawa prawna:
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570, z późn. zm.)
dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

10.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju zmieniające
rozporządzenie w sprawie
sposobu deklarowania
właściwości użytkowych
wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym
podstawa prawna:
art. 8 ust. 8 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1570, z późn. zm.)
dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów
28 czerwca 2018 r. dokumentu rządowego
pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku
stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli
i
przedsiębiorców”
konieczna
jest
zmiana
rozporządzenia w zakresie niezbędnym do realizacji
deregulacji.
Z uwagi na zmiany normy ISO/ IEC 17025 „Ogólne
wymagania dotyczące laboratoriów badawczych
i wzorcujących” należy uregulować kwestie
dotyczące niepewności wyników badań pobranych
próbek.
Nowelizacja rozporządzenia stanowi część zmian
systemowych na które składają się zmiany
rozporządzeń: w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,
w
sprawie
kontroli
wyrobów
budowlanych
wprowadzonych do obrotu oraz w sprawie próbek
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
lub udostępnianych na rynku krajowym.

Na
podstawie
doświadczeń
i
oceny
dotychczasowego
okresu
obowiązywania
rozporządzenia, konieczne jest dokonanie zmian
w zakresie krajowych systemów oceny i weryfikacji
stałości
właściwości
użytkowych
wyrobów
budowlanych. Obecne zapisy dotyczące oceny
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego
na podstawie badań próbek pobranych przez
jednostkę certyfikującą skutkują wzrostem kosztów
dla
producentów
wyrobów
budowlanych.
Przyjęcie
rozwiązań
analogicznych
do
występujących w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych
i uchylające
dyrektywę
Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5,
z późn. zm.) pozwoli na likwidację bariery finansowej.
Nowelizacja rozporządzenia stanowi część zmian
systemowych na które składają się zmiany
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Artur Soboń
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Artur Soboń
Sekretarz Stanu

II kwartał
2019 r.

rozporządzeń: w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,
w
sprawie
kontroli
wyrobów
budowlanych
wprowadzonych do obrotu oraz w sprawie próbek
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu
lub udostępnianych na rynku krajowym.

11.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju w sprawie
standardów jakie powinny
spełniać przedsięwzięcia
realizowane z wykorzystaniem
finansowego wsparcia
podstawa prawna:
art. 14a ust. 2 ustawy z dnia
8 grudnia 2006 r. o finansowym
wsparciu tworzenia lokali
mieszkalnych na wynajem,
mieszkań chronionych,
noclegowni, schronisk dla
bezdomnych, ogrzewalni
i tymczasowych pomieszczeń
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1392,
z późn. zm), który wejdzie w życie
1 stycznia 2019 r.
dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Rozporządzenie nie było dotychczas przedmiotem
regulacji prawnych. Konieczność jego wydania jest
związana z ogłoszeniem w Dzienniku Ustaw ustawy
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 Kodeksy
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
756). Wskazana ustawa wprowadza istotne zmiany
w obszarze procedur udzielania finansowego
wsparcia oraz kwalifikacji wniosków do finansowania.
Od 2019 r. edycje naboru wniosków o finansowe
wsparcie
będą
miały
charakter
otwarty,
zapewniając
możliwość
uruchomienia
dofinansowania
inwestycji
na
poziomie
odpowiadającym
szacowanym
niedoborom
mieszkań. Do finansowania zakwalifikowane będą
te wnioski złożone przez inwestorów, które spełnią
wymagania formalne określone w ustawie oraz
nowych przepisach wykonawczych wydanych
na podstawie art. 19 ustawy o finansowym
wsparciu…. Celem wprowadzenia ww. standardów
budownictwa społecznego, realizowanego przy
udziale finansowania o charakterze bezzwrotnym,
jest zapewnienie wysokiej użyteczności społecznej
realizowanych przedsięwzięć, osadzonych jednak
w kontekście kosztów ich realizacji i późniejszej
eksploatacji zasobów (przeznaczonych co do
zasady do osób o niższych dochodach).

9

Joanna Matusiak
starszy specjalista
(Departament Mieszkalnictwa)

Artur Soboń
Sekretarz Stanu

Rozporządzenie
wejdzie w życie
z dniem 1 stycznia
2019 r. – czyli
w terminie wejścia
w życie delegacji
ustawowej
zawartej w art.
14a ust. 2 ustawy
o finansowym
wsparciu…

12.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju
zmieniające rozporządzenie
w sprawie ochrony znaków
geodezyjnych,
grawimetrycznych
i magnetycznych
podstawa prawna:
art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. – Prawo
geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2101,
z późn. zm.)
dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

13.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju
w sprawie utworzenia formacji
obrony cywilnej
podstawa prawna:
art. 138 ust. 3 ustawy z dnia
21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1459)

W związku z przyjęciem w dniu 28 czerwca 2018 r.
przez Radę Ministrów dokumentu rządowego
pt. „Informacja dotycząca deregulacji obowiązku
stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli
i przedsiębiorców” Członkowie Rady Ministrów
zobowiązani są do podjęcia działań zmierzających
do zmiany pozostających w zakresie ich właściwości
aktów
prawnych
przewidujących
obowiązek
stosowania
pieczęci
lub
pieczątek
przez
ww. podmioty.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie
ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych
i magnetycznych (Dz. U. poz. 454, z późn. zm.),
pozostające obecnie w kompetencji Ministra
Inwestycji i Rozwoju, przewiduje wymóg użycia
pieczęci
przez
osobę
kierującą
pracami
geodezyjnymi przy zawiadomieniu o umieszczeniu
na
nieruchomości
znaku
geodezyjnego,
grawimetrycznego lub magnetycznego. W związku
z powyższym, konieczne jest podjęcie prac
legislacyjnych mających na celu usunięcie wymogu
stosowania pieczęci przez ww. osobę.

Celem proponowanej regulacji jest utworzenie
formacji obrony cywilnej w celu zwiększenia
poziomu
bezpieczeństwa
osób
i
mienia
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w sytuacjach
zagrożeń, w tym szczególnie terrorystycznych
oraz zapewnienie warunków do prowadzenia
działań ewakuacyjno-ratowniczych.

Marcin Szeląg
starszy specjalista
(Departament Architektury,
Budownictwa i Geodezji)
Artur Soboń
Sekretarz Stanu

Romuald Semeryło
główny specjalista
(Biuro Polityki
Bezpieczeństwa)
Robert Bartold
Dyrektor Generalny
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14.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju
zmieniające rozporządzenie
w sprawie udzielania przez
Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy
finansowej w ramach
osi I Przedsiębiorcza Polska
Wschodnia Programu
Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014-2020

podstawa prawna:
art. 6b ust. 10a ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2018 r. poz. 110,
650 i 1000)
dział:
rozwój regionalny

W chwili obecnej brak jest podstawy prawnej do
udzielania pomocy na infrastrukturę sportową
i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, o której
mowa w art. 55 rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego
niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.6.2014, str. 1,
z późn. zm.) dla MŚP realizujących projekty
w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych
produktów przez MŚP Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020. Wprowadzenie do
programu pomocowego jakim jest rozporządzenie
w sprawie udzielania przez Polska Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej
w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
2014-2020 nowej kategorii pomocy publicznej tj.
pomocy na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną
infrastrukturę rekreacyjną, umożliwi MŚP realizację
projektów, które nie mogą być dofinansowane
w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej lub
umożliwi
otrzymanie
wyższego
poziomu
dofinansowania.
Kolejnym problemem jest brak możliwości
ponoszenia przez MŚP realizujących projekty
w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
2014-2020 kosztów związanych z rezerwacją
miejsca
wystawowego
na
targach,
opłaty
rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do
katalogu targowego przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie, co ze względu na okres realizacji
projektu, czasami uniemożliwia przedsiębiorcom
uczestniczenie w targach, którymi są naprawdę
zainteresowani. Umożliwienie MŚP ponoszenia
kosztów związanych z rezerwacją miejsca
wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za
udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
sprawi, że przedsiębiorcy będą mogli brać udział
w targach które mają dużą wartość dodaną dla
prowadzonego przez nich biznesu. Dodatkowo
przedsiębiorcy nie mieli możliwości zakupu
drobnych środków trwałych, które były niezbędne
do wprowadzenia odpowiednich modyfikacji czy
dostosowań w związku z umiędzynarodowieniem
swojej
działalności,
co
utrudniało
proces
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główny specjalista
(Departament Programów
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Podsekretarz Stanu

IV kwartał
2018 r.

internacjonalizacji. Umożliwienie przedsiębiorcom
zakupu drobnych środków trwałych pozwoli im
lepiej przygotować swoje firmy do procesu
umiędzynarodowienia
swojej
działalności
gospodarczej, a także zwiększy atrakcyjność
instrumentu jakim jest działanie 1.2 POPW.

15.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju
w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych
do obrotu lub udostępnionych
na rynku krajowym

W związku z uchyleniem z dniem 1 marca 2018 roku
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej i zastąpieniem jej przez
ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców, wymagana jest nowelizacji obecnie
obowiązujących przepisów.

podstawa prawna:
art. 24 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1570,
oraz z 2018 r. poz. 650)

Mając na uwadze zakres koniecznych zmian
w dotychczasowych przepisach uznano za celowe
wydanie nowego aktu wykonawczego, który zastąpi
rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U.
poz. 1182)

Agnieszka Ligięza-Ryś
Naczelnik
(Departament Architektury,
Budownictwa i Geodezji)
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Artur Soboń
Sekretarz Stanu

dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
16.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju
w sprawie wzorów wniosku
o dopłaty, oświadczeń oraz
zobowiązania dołączonych
do wniosku o dopłaty
podstawa prawna:
art. 14 ust. 4 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. o pomocy państwa
w ponoszeniu wydatków
mieszkaniowych w pierwszych
latach najmu mieszkania
(Dz.U.poz.1540)

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa
w
ponoszeniu
wydatków
mieszkaniowych
w pierwszych latach najmu mieszkania.
Rozporządzenie
określa
wzory
dokumentów
(wniosku o dopłaty oraz załączanych do niego
oświadczeń oraz zobowiązania), których złożenie
jest wymagane w celu uzyskania przez najemcę
dopłat do czynszu pokrywających część czynszu
za najem mieszkania w pierwszych latach najmu
tego mieszkania.

Monika Tarkowska-Martyniak
Naczelnik
Małgorzata Sobieraj
główny specjalista
(Departament Mieszkalnictwa)

Artur Soboń
Sekretarz Stanu

dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
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17.

Rozporządzenie w sprawie
zakresu informacji
o finansowym wsparciu
udzielanym z Funduszu Dopłat
podstawa prawna:
art. 12a ust. 2 ustawy z dnia
8 grudnia 2006 r. o finansowym
wsparciu tworzenia lokali
mieszkalnych na wynajem,
mieszkań chronionych,
noclegowni, schronisk
dla bezdomnych, ogrzewalni
i tymczasowych pomieszczeń
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1392
oraz z 2018 r. poz. 756)
dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

18.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i 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 2017 r. poz. 2101
oraz z 2018 r. poz. 650)

Delegacja ustawowa dla ministra właściwego
do
spraw
budownictwa,
planowania
i
zagospodarowania
przestrzennego
oraz
mieszkalnictwa do określenia wzorów formularzy,
na których Bank Gospodarstwa Krajowego
przekazywać będzie informacje o finansowym
wsparciu udzielonym na podstawie ustawy oraz
o finansowym wsparciu możliwym do udzielenia
w związku z rozpatrywanymi przez Bank wnioskami
beneficjentów ubiegających się o finansowe
wsparcie, udzielane na podstawie ustawy.
Wzory formularzy określa się w celu zapewnienia
prawidłowego
planowania
rezerwy
celowej
na zasilenie Funduszu Dopłat, z przeznaczeniem
na sfinansowanie wypłat finansowego wsparcia.
Ponadto informacje przekazywane przez BGK będą
stanowić podstawę do efektywnego wykorzystania
środków Funduszu Dopłat oraz umożliwią
monitorowanie i kontrolowanie programu wsparciu
budownictwa społecznego.

Agnieszka Słupska
specjalista
(Departament Mieszkalnictwa)

Artur Soboń
Sekretarz Stanu

Rozporządzenie
wejdzie w życie
z dniem
1 stycznia 2019 r.
(czyli w terminie
wejścia w życie
delegacji
ustawowej
zawartej
w art. 12a ust. 1
ustawy
o finansowym
wsparciu…).

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 m.in. przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
– Prawo wodne (Dz. U. poz. 1566, z późn. zm.).

dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo
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19.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i 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 2018 r., poz. 1202,
z późn. zm.)
dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

Głównym celem projektu rozporządzenia jest
dostosowanie obowiązujących przepisów technicznobudowlanych 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). Zgodnie z art. 58
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. W związku z powyższym konieczne jest
wydanie nowego rozporządzenia określającego
przepisy techniczno-budowlane dla budynków, które
uwzględni zapisy ww. ustawy.
Ponadto, w związku ze znacznym rozwojem
w dziedzinie projektowania oraz realizacji inwestycji,
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.

20.

Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i 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 2018 r. poz. 1202,
z późn. zm.)
dział:
budownictwo, planowanie
i zagospodarowanie przestrzenne
oraz mieszkalnictwo

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. Pozostałą część
projektu budowlanego, będzie przekazywana
odpowiedniemu organowi nadzoru budowlanego
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Artur Soboń
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Agnieszka Ligięza-Ryś
Naczelnik
(Departament Architektury,
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Artur Soboń
Sekretarz Stanu
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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.
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
organów administracji architektoniczno-budowlanej
oraz umożliwi szybsze przygotowanie dokumentacji
projektowej w zakresie niezbędnym do uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budowę.
Oprócz
tego
projektowane
rozporządzenie
będzie stanowić wdrożenie części postanowień
dyrektywy 2018/844/UE zmieniającej dyrektywę
2010/31/UE
w
sprawie
charakterystyki
energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE
w sprawie efektywności energetycznej, a także
zawierać będzie uregulowania korespondujące
z rekomendacjami Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrów
w sprawie
działań
niezbędnych
do podjęcia w związku z występowaniem na
znacznym obszarze kraju wysokiego stężenia
zanieczyszczeń powietrza – analiza możliwości
racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych
systemów dostaw energii do budynków.
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Rejestr zmian i aktualizacji Wykazu prac legislacyjnych Ministra Inwestycji i Rozwoju
Data

Zakres wprowadzonych zmian

01.03.2018

wpisano poz. 1

08.03.2018

wpisano poz. 2 i 3

21.03.2018

wpisano poz. 4

28.06.2018

uzupełniono kolumnę nr 7 pn. „Uwagi” w poz. 1

28.06.2018

W poz. 2 i 3 w kolumnie:
 nr 2 pn. „Tytuł projektu rozporządzenia (…)” doprecyzowano nazwę działu;
 nr 5 pn. „Przewidywany termin wydania rozporządzenia (…)” zmieniono na:
„IV kwartał 2018”.

28.06.2018

Zmiana zapisów w poz. 4 w kolumnie nr 3 pn. „Istota rozwiązań zawartych
w projekcie (…) oraz zaktualizowano zapis w kolumnie nr 5 pn. „Przewidywany termin
wydania rozporządzenia (…)”.

05.07.2018

wpisano poz. 5,6,7,8

03.08.2018

wpisano poz. 9 i 10

10.08.2018

wpisano poz. 11 i 12

27.08.2018

wpisano poz. 13 i 14

18.09.2018



w poz. 4 uzupełniono kolumnę nr 7 pn. „Uwagi”,



w poz. 5 zaktualizowano zapis w kolumnie nr 5 pn. „Przewidywany termin wydania
rozporządzenia (…)” zmieniono z „III kwartału 2018” na „IV kwartał 2018”,



w poz. 6 uzupełniono kolumnę nr 6 pn. „Przyczyny rezygnacji z prac nad
projektem rozporządzenia”,



wpisano poz. 15 i 16.



w poz. 3 uzupełniono kolumnę nr 6 pn. „Przyczyny rezygnacji z prac nad
projektem rozporządzenia”,



w poz. 7, 8 i 13 zaktualizowano zapis w kolumnie nr 5 pn. „Przewidywany termin
wydania rozporządzenia (…),



w poz. 15 zaktualizowano zapis w kolumnie nr 4 w zakresie: „Imię, nazwisko,
stanowisko lub funkcja osoby odpowiedzialnej za opracowanie projektu
rozporządzenia”,



wpisano poz. 17, 18 i 19.



wpisano poz. 20

28.09.2018

05.10.2018

