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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 7 lipca 2016 r. 

o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 239) 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 września 1997 r. O DZIAŁACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 543 i 749) 

 

Art. 9a. 

1. Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo 

obejmuje sprawy: 

1)   architektury; 

2)   budownictwa; 

3)   nadzoru architektoniczno-budowlanego; 

4)   planowania i zagospodarowania przestrzennego; 

5)   geodezji i kartografii; 

[6)   rewitalizacji budownictwa;] 

<6) rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2;> 

7)   wspierania mieszkalnictwa; 

8)   gospodarki nieruchomościami; 

9)   infrastruktury komunalnej; 

10)  rodzinnych ogrodów działkowych. 

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego 

oraz Głównym Geodetą Kraju. 

 

Art. 23a. 

Dział rozwój regionalny obejmuje sprawy: 

1)   programowania i koordynacji polityki rozwoju, w szczególności opracowywania 

projektów strategii rozwoju; 

[2)   programowania i realizacji polityki regionalnej;] 

<2) programowania i realizacji polityki regionalnej, obejmującej również politykę 

miejską oraz koordynację programów i działań w zakresie rewitalizacji obszarów 

zdegradowanych społecznie i gospodarczo;> 

[2a)  planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym; 

2b)  polityki miejskiej;] 
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3)   opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego, 

regionalnego i przestrzennego rozwoju kraju, w tym będących podstawą do pozyskiwania 

środków rozwojowych z Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych; 

4)   wykonywania, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zadań państwa członkowskiego 

określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych i 

Funduszu Spójności; 

5)   opracowywania analiz i prognoz rozwoju społeczno-gospodarczego, regionalnego i 

przestrzennego, w tym raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym i 

przestrzennym kraju; 

6)   opiniowania zgodności rządowych strategii i programów rozwoju, w rozumieniu 

przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ze średniookresową strategią 

rozwoju kraju; 

7)   zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu 

Spójności, w tym sektorowymi programami operacyjnymi, z wyjątkiem programów 

zarządzanych przez zarządy województw, ministra właściwego do spraw rozwoju wsi 

oraz ministra właściwego do spraw rybołówstwa; 

8)   zawierania, kontrolowania realizacji i rozliczania kontraktów wojewódzkich; 

9)   współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami je zrzeszającymi, 

a także z partnerami społeczno-gospodarczymi, w zakresie dotyczącym rozwoju 

społeczno-gospodarczego, regionalnego i przestrzennego kraju; 

10)  koordynacji opracowywania przez samorządy województw regionalnych programów 

operacyjnych, zawierania regionalnych porozumień programowych, a także 

monitorowania i oceny przebiegu ich wykonywania. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. O CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 749) 

 

Art. 12. 

1. Zwłoki mogą być pochowane przez złożenie w grobach ziemnych, w grobach murowanych 

lub katakumbach i zatopienie w morzu. Szczątki pochodzące ze spopielenia zwłok mogą 

być przechowywane także w kolumbariach. 

2. Przenoszenie lub przewożenie zwłok w otwartych trumnach jest wzbronione. 

3. Groby ziemne, groby murowane i kolumbaria przeznaczone na składanie zwłok i 

szczątków ludzkich mogą znajdować się tylko na cmentarzach. 

4. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia może w drodze rozporządzenia 
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określić wyjątki od zasad ustalonych w niniejszym artykule oraz ustalić szczegółowy 

sposób stosowania przepisów niniejszej ustawy do tych wyjątków. 

 

Art. 20. 

1. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, 

groby i inne miejsca grzebania zwłok, z uwzględnieniem wymagań techniczno-

budowlanych:] <Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa oraz z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w 

drodze rozporządzenia, wymagania, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne 

miejsca grzebania zwłok, z uwzględnieniem wymagań techniczno-budowlanych:> 

1)   warunki, jakie musi spełniać usytuowanie terenu cmentarza; 

2)   sposób ustalania powierzchni cmentarza; 

3)   rodzaj powierzchni grzebalnych i wymagania, jakim musi odpowiadać ich 

zagospodarowanie; 

4)   wymagania, jakim muszą odpowiadać inne miejsca pochówku zwłok i szczątków. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia ewidencji grobów, a w szczególności prowadzenia ksiąg cmentarnych. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, pojęcie zwłok w 

rozumieniu niniejszej ustawy, postępowanie ze zwłokami i szczątkami oraz warunki ich 

ekshumacji i przewozu. 

 

Art. 21. 

1. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów niniejszej ustawy oraz przepisów wykonawczych 

do ustawy sprawują starostowie, wójtowie, burmistrzowie (prezydenci miast) oraz 

właściwi miejscowo inspektorzy sanitarni. 

[2. Ogólny nadzór nad sprawami objętymi niniejszą ustawą sprawują według właściwości 

ministrowie właściwi: do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa
(14)

 oraz do spraw zdrowia.] 

<2. Ogólny nadzór nad sprawami objętymi niniejszą ustawą sprawują według 

właściwości minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa oraz minister właściwy do 

spraw zdrowia.> 
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USTAWA z dnia 16 września 1982 r. – PRAWO SPÓŁDZIELCZE (Dz. U. z 2016 r. poz. 21) 

 

 

Art. 93a. 

§ 1. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> ma prawo 

żądania informacji i danych, dotyczących organizacji i działalności spółdzielni 

mieszkaniowych, niezbędnych do dokonywania oceny zgodności z prawem i 

gospodarności działalności spółdzielni. 

§ 2. W przypadku naruszenia prawa przez spółdzielnię mieszkaniową minister występuje do 

właściwego związku rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub do Krajowej 

Rady Spółdzielczej z wnioskiem o przeprowadzenie lustracji. Lustrację przeprowadza się 

na koszt spółdzielni. 

§ 3. Lustrację, o której mowa w § 2, związek rewizyjny lub Krajowa Rada Spółdzielcza ma 

obowiązek wszcząć w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku ministra. 

§ 4. Podmiot przeprowadzający lustrację obowiązany jest przesłać protokół z czynności 

lustracyjnych ministrowi. 

§ 5. W przypadku niewykonania przez spółdzielnię mieszkaniową wniosków z 

przeprowadzonej lustracji minister nakazuje jej uwzględnienie tych wniosków w terminie 

3 miesięcy. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. – PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.) 

 

Uwaga: użyte w art. 6 w ust. 2, w art. 6a w ust. 6, w art. 6b w ust. 1, 2, 6 i 9, w art. 6c, 

w art. 7 w ust. 2, w art. 7a w ust. 1 w pkt 17, w art. 8 w ust. 3, w art. 10 w ust. 

1a, w art. 12d, w art. 17, w art. 19 w ust. 1, w art. 26 w ust. 2, w art. 27 w ust. 

5, w art. 32 w ust. 6, w art. 40g, w art. 40j w ust. 2, w art. 45h oraz w art. 47b 

w ust. 5 w różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw 

administracji publicznej] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 

wyrazami <minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>; 

 

Art. 40. 

1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności 

państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie 

przyrody i potrzebom obywateli. 
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2. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z centralnego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, wojewódzkich zasobów geodezyjnych i kartograficznych 

oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, stanowi własność Skarbu 

Państwa i jest gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

2a. Przekazywanie i wymiana danych oraz materiałów geodezyjnych i kartograficznych 

pomiędzy organami Służby Geodezyjnej i Kartograficznej odbywa się nieodpłatnie w 

zakresie niezbędnym do realizacji zadań tych organów określonych w ustawie, w tym 

dotyczących obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych oraz udostępnień, o 

których mowa w art. 40h ust. 1. 

3. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja 

opracowań przyjmowanych do zasobu należy do: 

1)   Głównego Geodety Kraju - w zakresie centralnego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego; 

2)   marszałków województw - w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i 

kartograficznych; 

3)   starostów - w zakresie powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. 

3a. Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy 

do Głównego Geodety Kraju, a w zakresie wojewódzkich zasobów geodezyjnych i 

kartograficznych oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych, także do 

wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

3b. (uchylony) 

3c. (uchylony) 

3d. (uchylony) 

3e. Główny Geodeta Kraju, we współpracy z innymi podmiotami realizującymi zadania 

publiczne, utrzymuje i rozbudowuje system umożliwiający dostęp do danych 

przestrzennych, będący systemem teleinformatycznym pozwalającym w szczególności na: 

1)   udostępnienie interfejsu komunikacyjnego łączącego infrastrukturę teleinformatyczną 

centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z systemami teleinformatycznymi 

podmiotów realizujących zadania publiczne za pomocą zbiorów danych przestrzennych 

centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

2)   łączenie zbiorów danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego oraz związanych z tymi zbiorami usług sieciowych ze zbiorami i 

usługami danych przestrzennych utrzymywanymi za pomocą systemów 

teleinformatycznych przez podmioty, o których mowa w pkt 1, a także przetwarzanie 

połączonych zbiorów danych oraz dokonywanie na nich analiz przestrzennych. 

3f. Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje systemu, o którym mowa w ust. 3e, są finansowane 

z budżetu państwa z części, której dysponentem jest [minister właściwy do spraw 

administracji publicznej] <minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> . 

4. Materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły 

przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z tego zasobu, przy czym ta część, która 

stanowi materiały archiwalne, jest przekazywana do właściwych archiwów państwowych. 
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5. [Minister właściwy do spraw administracji publicznej] <Minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> 

określi, w drodze rozporządzeń: 

1)   w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi: 

a)  (uchylona) 

b)  (utraciła moc) 

2)   w porozumieniu z [ministrem właściwym do spraw kultury] <ministrem właściwym 

do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego>, szczegółowy sposób 

klasyfikowania i kwalifikowania materiałów przeznaczonych do wyłączania z 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także sposób ich 

porządkowania i tryb wyłączania z zasobu, uwzględniając przydatność użytkową w 

zakresie geodezji i kartografii oraz posiadaną wartość historyczną; 

3)   w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, szczegółowe zasady i tryb założenia i 

prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie, zakres danych zawartych w 

systemie, szczegółowy tryb zakładania, prowadzenia i przetwarzania danych systemu oraz 

ewidencjonowania lokalnych systemów informacji o terenie, uwzględniając konieczność 

systematycznego gromadzenia, aktualizowania i udostępniania danych systemu oraz 

zasady współpracy organów administracji publicznej i innych podmiotów 

współtworzących system. 

6. (uchylony) 

7. (uchylony) 

8. [Minister właściwy do spraw administracji publicznej] <Minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> 

określi, w drodze rozporządzenia, organizację i tryb prowadzenia państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego, w tym: 

1)   rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnym 

zasobie geodezyjnym i kartograficznym, wojewódzkim zasobie geodezyjnym i 

kartograficznym oraz powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, 

2)   sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania 

materiałów i zbiorów danych, 

3)   sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych, 

4)   wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i 

udostępnianych z zasobu, 

5)   tryb wymiany danych między centralnym zasobem geodezyjnym i kartograficznym, 

wojewódzkim zasobem geodezyjnym i kartograficznym i powiatowym zasobem 

geodezyjnym i kartograficznym oraz między bazami danych zasobu a wykonawcami 

prac geodezyjnych lub prac kartograficznych, 

6)   tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich przekazywania 

do właściwych archiwów państwowych 

- mając na uwadze szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym 

zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla infrastruktury informacji przestrzennej, a 

także potrzebę sprawnego funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i 
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kartograficznej i sprawnego udostępniania gromadzonych materiałów i zbiorów 

danych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.) 

 

Art. 20. 

1. Policja, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 19, może uzyskiwać informacje, w 

tym także niejawnie, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać. 

2. (uchylony) 

2a. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu 

realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o następujących osobach, 

także bez ich wiedzy i zgody: 

1)   osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego; 

2)   nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa 

ścigane z oskarżenia publicznego; 

3)   osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość; 

4)   osobach stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 

2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

5)   osobach poszukiwanych; 

6)   osobach zaginionych; 

7)   osobach, wobec których zastosowano środki ochrony i pomocy, przewidziane w 

ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i 

świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21). 

2aa. Policja, w celu realizacji zadań ustawowych, może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, 

przetwarzać, sprawdzać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, uzyskane lub 

przetwarzane przez organy innych państw oraz przez Międzynarodową Organizację 

Policji Kryminalnych - INTERPOL. 

2ab. Policja może przekazywać informacje, w tym dane osobowe, służące zapobieganiu lub 

zwalczaniu przestępczości organom innych państw lub Międzynarodowej Organizacji 

Policji Kryminalnych - INTERPOL, o których mowa w ust. 2aa, na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami 

ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371, z 2013 r. 

poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1199), w prawie Unii Europejskiej i w postanowieniach 

umów międzynarodowych. 

2ac. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu 

realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o osobach, o których 

mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach 

antyterrorystycznych, także bez wiedzy i zgody tych osób, a także udostępnia i 
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przekazuje te informacje uprawnionym służbom, organom lub podmiotom na zasadach i 

w trybie określonym w tej ustawie. 

2b. Informacje, o których mowa w ust. 1, 2a, 2aa-2ac, dotyczą osób o których mowa w 

[ust. 2] <ust. 2a>  i 2ac i mogą obejmować: 

1)   dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, z tym że dane dotyczące kodu genetycznego obejmują 

informacje wyłącznie o niekodującej części DNA; 

2)   odciski linii papilarnych; 

3)   zdjęcia, szkice i opisy wizerunku; 

4)   cechy i znaki szczególne, pseudonimy; 

5)   informacje o: 

a)  miejscu zamieszkania lub pobytu, 

b)  wykształceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pracy oraz sytuacji materialnej i 

stanie majątku, 

c)  dokumentach i przedmiotach, którymi sprawca się posługuje, 

d)  sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach, 

e)  sposobie zachowania się sprawcy wobec osób pokrzywdzonych. 

(ust. 2c. – 19 pominięto) 

 

Art. 97. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z [ministrem właściwym do 

spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] <ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>, określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe zasady przydziału i opróżniania oraz normy zaludnienia 

lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 90, a także szczegółowe zasady przydziału 

lokalu mieszkalnego i tymczasowej kwatery policjantowi, opróżnienia lub zamiany tego 

lokalu i tymczasowej kwatery, oraz organy właściwe do wydawania decyzji 

administracyjnych w tych sprawach, wysokość norm zaludnienia i sposób ich ustalania. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z [ministrem właściwym do 

spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] <ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> oraz ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, warunki najmu lokali 

mieszkalnych znajdujących się w budynkach będących własnością Skarbu Państwa 

pozostających w zarządzie jednostek organizacyjnych Policji, a także sposób obliczania 

czynszu najmu, prawa i obowiązki najemcy oraz wynajmującego, a także części składowe 

czynszu najmu i okoliczności wpływające na jego wysokość. 

3. Dodatkowe normy zaludnienia określone na podstawie ust. 1, związane z zajmowanym 

stanowiskiem służbowym lub posiadanym stopniem, stosuje się również przy przydziałach 

policjantom innych lokali mieszkalnych niż wymienione w art. 90. 
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4. W sprawach spornych, wynikających ze stosunku najmu lokali, o których mowa w ust. 2, 

rozstrzygają sądy powszechne. 

5. Przydział i opróżnianie mieszkań oraz załatwianie spraw, o których mowa w art. 91, 92, 94 

i 95 ust. 2-4, następuje w formie decyzji administracyjnej. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1402, z późn. zm.) 

 

Art. 101. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z [ministrem właściwym do 

spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] <ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>, określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki przydziału i opróżniania oraz normy zaludnienia lokali 

mieszkalnych, o których mowa w art. 94, warunki przydziału i opróżniania tymczasowych 

kwater, a także podmioty właściwe do wydawania decyzji w tych sprawach, uwzględniając 

funkcjonariuszy uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego lub tymczasowej 

kwatery, wzory wymaganych dokumentów i podmioty właściwe do wydawania decyzji w 

tych sprawach. 

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z [ministrem właściwym do 

spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] <ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> 

 oraz ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki najmu lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

będących własnością Skarbu Państwa, pozostających w zarządzie jednostek 

organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych, a także sposób obliczania wysokości czynszu najmu za te lokale, 

uwzględniając warunki, na jakich następuje najem lokalu, oraz podstawy ustalania czynszu 

za najem tych lokali. 

3. Dodatkowe normy zaludnienia określone na podstawie ust. 1, związane z zajmowanym 

stanowiskiem służbowym lub posiadanym stopniem, stosuje się również przy przydziałach 

funkcjonariuszom innych lokali mieszkalnych niż wymienione w art. 94. 

4. W sprawach spornych wynikających ze stosunku najmu lokali, o których mowa w ust. 2, 

rozstrzygają sądy powszechne. 

5. Przydział i opróżnianie mieszkań oraz załatwianie spraw, o których mowa w art. 95, 96 i 

98, następuje w formie decyzji administracyjnej. 
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USTAWA z dnia 21 marca 1991 r. O OBSZARACH MORSKICH RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ I ADMINISTRACJI MORSKIEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 i 1044, z 2015 r. poz. 

1642 oraz z 2016 r. poz. 266 i 542) 

 

Art. 26. 

1. Układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych 

i morza terytorialnego wymaga uzyskania pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki 

ich utrzymywania na tych obszarach. 

2. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, w drodze decyzji, właściwy terytorialnie 

dyrektor urzędu morskiego po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez 

[ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego] <ministra właściwego do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> 

w zakresie stwierdzenia zgodności z ustaleniami koncepcji przestrzennego 

zagospodarowania kraju, ministrów właściwych do spraw: gospodarki, kultury i ochrony 

dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych 

oraz Ministra Obrony Narodowej. 

3. Jeżeli ułożenie kabli lub rurociągów jest projektowane na obszarach morskich wód 

wewnętrznych i morza terytorialnego, a będą one przebiegały również na odcinku 

lądowym - pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane po zaopiniowaniu 

wniosku o wydanie tego pozwolenia przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta 

zgodnie z właściwością miejscową tego organu. 

4. Do pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 23 ust. 1c, 2a oraz 3-5 stosuje się 

odpowiednio. 

5. Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest wydawane na okres wskazany we wniosku o 

wydanie tego pozwolenia, jednak nie dłuższy niż 35 lat. 

6. Jeżeli w okresie: 

1)   10 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się 

ostateczna, nie zostanie rozpoczęte układanie kabli lub rurociągów albo 

2)   15 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, stała się 

ostateczna, nie zostanie podjęte wykorzystywanie kabli lub rurociągów zgodnie z 

warunkami określonymi w tym pozwoleniu 

-   organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji, 

wygaśnięcie tego pozwolenia. 

7. Organ, który wydał pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, w drodze decyzji stwierdza dla 

całości lub, w przypadku przedsięwzięcia realizowanego etapami, dla części obszaru 

objętego pozwoleniem, jego wygaśnięcie, jeżeli układanie i utrzymywanie kabli lub 

rurociągów jest niezgodne z warunkami określonymi w pozwoleniu i jednocześnie nakłada 

karę pieniężną, o której mowa w art. 55 ust. 2. Przepisy art. 23 ust. 6e i 6f stosuje się 

odpowiednio. 

8. Jeżeli kable lub rurociągi zostały ułożone i były utrzymywane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w pozwoleniu, o którym mowa w ust. 1, organ, który wydał pozwolenie, 

może przedłużyć jego ważność na okres do 20 lat. Przedłużenie ważności pozwolenia 
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następuje w drodze decyzji, na wniosek podmiotu, któremu udzielono pozwolenia, złożony 

nie później niż 120 dni przed upływem terminu określonego w ust. 5. Przepisy art. 23 ust. 

2a, 3-5, art. 27a i art. 27b ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 37a. 

1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz [minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego] <minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>] w porozumieniu z ministrami 

właściwymi do spraw: środowiska, gospodarki wodnej, kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, rolnictwa, rybołówstwa, transportu, wewnętrznych oraz Ministrem Obrony 

Narodowej przyjmuje, w drodze rozporządzenia, plany zagospodarowania przestrzennego 

morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, 

uwzględniając rozstrzygnięcia określone w ust. 2 oraz wydane ważne pozwolenia, o 

których mowa w art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1, i uzgodnienie, o którym mowa w art. 27 ust. 1. 

2. Plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, zwane dalej "planami", rozstrzygają o: 

1)   przeznaczeniu, w tym funkcjach podstawowych, obszarów morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej; 

2)   zakazach lub ograniczeniach korzystania z obszarów, o których mowa w pkt 1, z 

uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody; 

3)   rozmieszczeniu inwestycji celu publicznego; 

4)   kierunkach rozwoju transportu i infrastruktury technicznej; 

5)   obszarach i warunkach: 

a)  ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, 

b)  uprawiania rybołówstwa i akwakultury, 

c)  pozyskiwania energii odnawialnej, 

d)  poszukiwania, rozpoznawania złóż kopalin oraz wydobywania kopalin ze złóż. 

3. Funkcje podstawowe oznaczają wiodące przeznaczenia obszaru wydzielonego w planie, o 

którym mowa w ust. 1, którego pozostałe dopuszczalne funkcje nie mogą zakłócać. 

Dopuszczalne funkcje obszaru oznaczają możliwe sposoby wykorzystania obszaru, 

których współistnienie nie wpłynie negatywnie na zrównoważony rozwój obszaru. 

4. Plany zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej mogą zawierać ustalenia informacyjne w 

zakresie przewidywanego rozmieszczenia inwestycji celu publicznego, inne niż określone 

w ust. 2. 

5. Organami właściwymi w sprawie morskiego planowania przestrzennego jest odpowiednio 

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i dyrektor urzędu morskiego. 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej przekazuje Komisji Europejskiej i 

odpowiednim państwom członkowskim kopie oraz wszelkie kolejne zmiany planów w 

terminie trzech miesięcy od dnia ich ogłoszenia. 
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Art. 37b. 

1. Projekt planu sporządza właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego, stosując 

podejście ekosystemowe oraz mając na względzie: 

1)   wsparcie zrównoważonego rozwoju w sektorze morskim z uwzględnieniem aspektów 

gospodarczych, społecznych i środowiskowych, w tym poprawy stanu środowiska i 

odporności na zmiany klimatu; 

2)   obronność i bezpieczeństwo państwa; 

3)   koordynację działań odpowiednich podmiotów i sposobów wykorzystania morza. 

1a. Podejście ekosystemowe, o którym mowa w ust. 1, oznacza, że w zarządzaniu 

działalnością człowieka spełnione zostaną łącznie następujące warunki: 

1)   wpływ na ekosystem planowanej działalności człowieka będzie utrzymywany na 

poziomie umożliwiającym osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego 

środowiska; 

2)   zostanie zachowana zarówno zdolność do prawidłowego funkcjonowania ekosystemu, 

jak i odporność na zmiany środowiskowe, powstałe w wyniku działalności człowieka; 

3)   zostanie umożliwione jednoczesne, trwałe i zrównoważone użytkowanie zasobów i 

usług ekosystemowych przez obecne i przyszłe pokolenia. 

2. Do projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 

terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej sporządza się prognozę oddziaływania na 

środowisko. 

3. Koszty sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 

wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz opracowania 

prognozy oddziaływania na środowisko obciążają budżet państwa albo inwestora 

realizującego inwestycję, jeżeli ustalenia tego planu są bezpośrednią konsekwencją 

realizacji tej inwestycji. 

[4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw 

rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa oraz 

ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagany 

zakres planów, w części tekstowej i graficznej, sporządzanej również w formie baz danych, 

określając w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, rodzaju 

opracowań kartograficznych, skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, 

nazewnictwa, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych, mając na 

względzie czytelność i przejrzystość planów oraz wytyczne przyjęte przez Komisję Ochrony 

Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego oraz organy Unii Europejskiej w zakresie 

planowania przestrzennego obszarów morskich.] 

<4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rybołówstwa oraz ministrem 

właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres 

planów zawarty w części tekstowej oraz części graficznej sporządzanej w formie 

cyfrowego opracowania kartograficznego tworzonego na podstawie baz danych, 

określając w szczególności materiały planistyczne, rodzaj opracowań 
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kartograficznych, skalę opracowań kartograficznych, stosowane oznaczenia, 

nazewnictwo, standardy oraz sposób dokumentowania prac planistycznych, mając na 

względzie czytelność i przejrzystość planów oraz wytyczne przyjęte przez Komisję 

Ochrony Środowiska Morskiego Morza Bałtyckiego oraz organy Unii Europejskiej w 

zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich.> 

 

Art. 37e. 

1. Przystępując do sporządzenia projektu planu, właściwy terytorialnie dyrektor urzędu 

morskiego, kolejno: 

( pkt 1 – 12 pominięto) 

[13)  przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w 

celu stwierdzenia jego zgodności z celami i kierunkami określonymi w długookresowej 

strategii rozwoju kraju, ustaleniami średniookresowej strategii rozwoju kraju i innymi 

strategiami rozwoju, koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju oraz 

programami określającymi zadania rządowe, o których mowa w art. 48 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;] 

<13) przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego w celu stwierdzenia jego zgodności z celami i kierunkami 

określonymi w długookresowej strategii rozwoju kraju, ustaleniami 

średniookresowej strategii rozwoju kraju i innymi strategiami rozwoju;> 

<13a) przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu 

stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania 

kraju oraz programami określającymi zadania rządowe, o których mowa w art. 

48 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym;> 

14)  informuje Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, w przypadku stwierdzenia 

możliwości znaczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko na skutek 

realizacji zamierzeń związanych z ustaleniami planu, o możliwości transgranicznego 

oddziaływania na środowisko skutków realizacji planu i przekazuje mu projekt planu 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 

15)  uczestniczy w postępowaniu w sprawie transgranicznego oddziaływania na 

środowisko, zgodnie z przepisami działu VI rozdziału 3 ustawy z dnia 3 października 

2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

16)  może ponownie wystąpić o opinie i uzgodnienia, o których mowa w pkt 7, 8 i 13, w 

zakresie zmian projektu planu wynikających z przeprowadzonego postępowania w 

sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko; 

17)  przedkłada projekt planu wraz z wykazem, o którym mowa w pkt 12, oraz projektem 

podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ministrowi 
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właściwemu do spraw gospodarki morskiej w celu jego przyjęcia zgodnie z art. 37a 

ust. 1. 

2. Jeżeli po przedstawieniu projektu planu do przyjęcia zgodnie z art. 37a ust. 1 dokonane 

zostaną zmiany w projekcie planu, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, po 

rozpatrzeniu zgłoszonych uwag i wniosków, może przekazać projekt planu do właściwego 

terytorialnie dyrektora urzędu morskiego w celu ponowienia czynności, o których mowa w 

ust. 1, w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian. Przedmiotem ponowionych 

czynności jest wyłącznie część projektu planu objęta zmianami. 

 

Art. 37i. 

1. Plan podlega okresowej ocenie, co najmniej raz na 10 lat. 

2. W celu oceny aktualności planów właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego 

występuje do organów, o których mowa w art. 37e ust. 1 pkt 7 i 8, o przekazanie 

informacji dotyczących zmian w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru objętego 

planem oraz dokonuje analizy zmian na tym obszarze, z uwzględnieniem wydanych 

pozwoleń, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, oraz uzgodnienia, o którym 

mowa w art. 27 ust. 1. 

3. Po przeprowadzeniu oceny dyrektor urzędu morskiego opracowuje raport o stanie 

zagospodarowania obszarów morskich. Wyniki tej oceny oraz raport są przekazywane 

ministrom właściwym do spraw: gospodarki morskiej, gospodarki wodnej, rozwoju 

regionalnego, [budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa] <budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa>. 

4. Na podstawie raportu, o którym mowa w ust. 3, minister właściwy do spraw gospodarki 

morskiej podejmuje decyzję o przystąpieniu do zmiany planu oraz zakresie niezbędnych 

zmian. 

5. Jeżeli w wyniku zmiany przepisów prawa zachodzi konieczność dokonania zmiany planu, 

czynności, o których mowa w art. 37e, wykonuje się odpowiednio w zakresie niezbędnym 

do dokonania tych zmian. Przystąpienie do zmiany planu powinno nastąpić nie później niż 

w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie zmienionego przepisu prawa. 

6. Zmiana planu następuje w trybie, w jakim plan został przyjęty. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 i 961)  

 

Uwaga: użyte w art. 7 w ust. 2 i 3, w art. 16, w art. 19 w ust. 2, w art. 21a w ust. 4, w 

art. 31 w ust. 2a, w art. 32 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 5, w art. 34 w ust. 6, w art. 

43 w ust. 4, w art. 45 w ust. 4, w art. 59d w ust. 3, w art. 64 w ust. 4, w art. 72 

w ust. 1 i 2, w art. 82b w ust. 8, w art. 84 w ust. 5, w art. 88 w ust. 3, 3d, 3g i 

9 oraz w art. 88a w ust. 6 w różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy 
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do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] zastępuje się użytymi w odpowiednich 

przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 października 1994 r. O AUTOSTRADACH PŁATNYCH ORAZ O 

KRAJOWYM FUNDUSZU DROGOWYM (Dz. U. z 2015 r. poz. 641 i 901 oraz z 2016 r. 

poz. 615 i 770)  

 

Art. 2. 

1. Minister właściwy do spraw transportu jest naczelnym organem administracji państwowej 

właściwym w sprawach przygotowania budowy i eksploatacji autostrad działającym przy 

pomocy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Przepis ten nie narusza 

uprawnień [ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <ministra właściwego do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>, 

określonych przepisami prawa budowlanego. 

2. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, przepisy 

techniczno-budowlane dotyczące autostrad, uwzględniając w szczególności warunki 

projektowania i budowy autostrad, ich połączeń z innymi drogami, wyposażenia 

technicznego autostrad, nośności i stateczności budowli ziemnych oraz konstrukcji 

nawierzchni autostrad, bezpieczeństwa użytkowania, a także ochrony środowiska. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 października 1995 r. O NIEKTÓRYCH FORMACH POPIERANIA 

BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071 oraz z 2016 r. poz. 

195 i 615) 

 

Art. 15c. 

1. Wysokość oprocentowania kredytu lub obligacji w ramach realizacji rządowego programu 

popierania budownictwa mieszkaniowego jest równa preferencyjnej stopie procentowej, 

będącej podstawą ustalenia wysokości odsetek spłacanych przez kredytobiorcę, równej 

stopie WIBOR trzymiesięczny w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o 

dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 711 oraz z 2015 r. poz. 1582), obliczanej jako średnia arytmetyczna 

notowań w kwartale kalendarzowym, bez dni wolnych, mająca zastosowanie od 

pierwszego dnia kalendarzowego następnego kwartału. 
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2. Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymuje do oprocentowania kredytu lub obligacji 

dopłatę, wynoszącą 1,3 punktu procentowego powyżej stopy określonej w ust. 1, naliczoną 

i płatną na warunkach i w terminach wynikających z umowy, o której mowa w ust. 4, z 

zastrzeżeniem art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o 

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 1582). 

3. Źródłem finansowania dopłaty, o której mowa w ust. 2, jest Fundusz Dopłat. 

4. Szczegółowe warunki stosowania dopłat określa umowa zawarta między ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych, [ministrem właściwym do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] <ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>  a Bankiem Gospodarstwa 

Krajowego. 

 

Art. 15g. 

[Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> , w terminie do 

dnia 31 marca każdego roku, składa Radzie Ministrów sprawozdanie z realizacji rządowego 

programu popierania budownictwa mieszkaniowego wraz z oceną wdrażania i 

rekomendacjami na kolejny rok. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 listopada 1995 r. O POMOCY PAŃSTWA W SPŁACIE 

NIEKTÓRYCH KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH, UDZIELANIU PREMII 

GWARANCYJNYCH ORAZ REFUNDACJI BANKOM WYPŁACONYCH PREMII 

GWARANCYJNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 763, z 2015 r. poz. 1582, 1830 i 1854 oraz z 

2016 r. poz. 195) 

 

Art. 3c. 

1. Bankom, o których mowa w art. 3 ust. 3, przysługuje refundacja, ze środków budżetu 

państwa, wypłaconych premii gwarancyjnych. [Minister właściwy do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] 

<minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa> przekazuje bankom, na ich wniosek, środki 

przeznaczone na refundację wypłaconych premii gwarancyjnych. 

2. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>  , minister 

właściwy do spraw finansów publicznych oraz bank, o którym mowa w art. 3 ust. 3, mogą, 
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w drodze umowy, określić okresy rozliczeniowe, terminy przekazywania środków oraz 

terminy rozliczeń z tytułu refundacji wypłaconych premii gwarancyjnych. 

 

Art. 4. 

1. Pomoc państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych, o których mowa w art. 1 ust. 2, 

polega na: 

1)   (uchylony); 

2)   przejściowym wykupieniu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów 

mieszkaniowych; 

3)   umorzeniu części zadłużenia kredytobiorców z tytułu przejściowego wykupienia 

odsetek od kredytów mieszkaniowych; 

4)   wykupieniu ze środków budżetu państwa części zadłużenia kredytobiorców z tytułu 

skapitalizowanych odsetek. 

2. Odsetki przejściowo wykupione ze środków budżetu państwa podlegają oprocentowaniu, z 

zastrzeżeniem art. 10 ust. 3. 

3. Rozliczenia z bankiem z tytułów, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, oraz z tytułu 

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 6 ust. 2b, dokonuje [minister właściwy do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>, na zasadach określonych w 

umowie zawartej między bankiem, [ministrem właściwym do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] 

<ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa> i ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych. 

4. Jeżeli kredyt, o którym mowa w art. 1 ust. 2, został zaciągnięty przez spółdzielnię 

mieszkaniową, umorzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, następuje pod warunkiem 

prowadzenia przez tę spółdzielnię analitycznej ewidencji zadłużenia z tytułu kredytu 

wraz z odsetkami, z podziałem na lokale zajmowane przez poszczególnych członków 

spółdzielni lub osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu, oraz umożliwienia bankowi kontroli tej ewidencji. 

5. Analityczna ewidencja zadłużenia, o której mowa w ust. 4, zawiera co najmniej: 

1)   przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu: 

a)  kredytu, 

b)  skapitalizowanych odsetek, 

c)  przejściowego wykupienia odsetek od kredytu, z podziałem na zadłużenie z tytułu 

przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenie z tytułu oprocentowania tych 

odsetek, 

d)  wykonania przez Skarb Państwa umowy poręczenia, o której mowa w art. 2 ust. 1 

ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o objęciu poręczeniami Skarbu Państwa 

spłaty niektórych kredytów mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1310, z 2003 

r. Nr 139, poz. 1325 oraz z 2009 r. Nr 69, poz. 594); 
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2)   wysokość wniesionej przez członka spółdzielni części wkładu budowlanego lub 

wysokość wkładu mieszkaniowego, ustaloną według zasad określonych w ustawie o 

spółdzielniach mieszkaniowych; 

3)   nominalną kwotę umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu 

kosztów budowy; 

4)   wysokość dokonanych umorzeń, z podziałem na umorzenie zadłużenia z tytułu 

przejściowego wykupienia odsetek oraz zadłużenia z tytułu oprocentowania tych 

odsetek; 

5)   kwotę odsetek skapitalizowanych wykupionych przez budżet państwa; 

6)   wysokość należności z tytułu obciążających członka spółdzielni mieszkaniowej lub 

osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze 

własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, miesięcznych spłat kredytu, wyliczoną 

zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1, oraz wysokość spłat wnoszonych przez 

członka spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje 

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. 

 

Art. 7. 

1. Jeżeli kredyt został zaciągnięty, z zastrzeżeniem ust. 3, do dnia 31 maja 1992 r., wysokość 

obciążających kredytobiorcę miesięcznych spłat przypadających na dany lokal nie może 

być niższa od iloczynu powierzchni użytkowej lokalu oraz normatywu spłaty kredytu 

ustalanego w przeliczeniu na 1 m
2
 powierzchni użytkowej lokalu. 

2. Normatyw spłaty kredytu, o którym mowa w ust. 1, stanowi iloraz kwoty 760 zł oraz liczby 

300, z zastrzeżeniem ust. 2c i art. 11a. 

2a. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>  ogłasza, w 

drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski", w terminie do dnia 30 listopada każdego roku wysokość normatywu, o którym 

mowa w ust. 1. 

2b. Normatyw stosuje się od początku roku następującego po roku, w którym został on 

ogłoszony. 

2c. Kwota, o której mowa w ust. 2, ulega corocznie podwyższeniu na następny rok w stopniu 

odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie 

pierwszych trzech kwartałów roku, w którym kwota ta ulega podwyższeniu, w stosunku 

do analogicznego okresu roku poprzedniego. 

2d. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w terminie 15 dni po upływie trzeciego 

kwartału, w komunikacie, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski", wskaźnik, o którym mowa w ust. 2c. 

3. Zasady spłaty kredytów, o których mowa w ust. 1, mają także zastosowanie do kredytów 

zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe po terminie określonym w ust. 1, jeżeli 

kredyty te spełniały warunki przejściowego wykupienia odsetek ze środków budżetu 

państwa na podstawie odrębnych przepisów. 
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USTAWA z dnia 13 września 1996 r. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W 

GMINACH (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

 

Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w 

zbiornikach bezodpływowych; 

2)   (uchylony) 

3)   stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy 

kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do 

przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc 

gromadzenia; 

4)   właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, 

użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 

nieruchomością; 

5)   zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia 

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania. 

2. Minister właściwy do spraw transportu, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

środowiska, określi, w drodze rozporządzenia, wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, 

biorąc pod uwagę: 

1)   bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających i obsługujących pojazdy asenizacyjne; 

2)   wymagania ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

2a. Jeżeli obowiązki wskazane w ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów 

spośród wskazanych w ust. 1 pkt 4, obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub 

podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku podmioty, o których 

mowa w ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać 

podmiot obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. 

3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w którym ustanowiono 

odrębną własność lokalu, obowiązki właściciela nieruchomości wspólnej oraz właściciela 

lokalu obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową. 

3a. Wspólnota mieszkaniowa ponosi wynikające z ustawy opłaty bez ograniczeń, a każdy 

właściciel lokalu - w części: 

1)   odpowiadającej stosunkowi liczby osób zamieszkujących lokal do liczby osób 

zamieszkujących we wszystkich lokalach - w przypadku metody ustalenia opłaty, o 

której mowa w art. 6j ust. 1 pkt 1; 

2)   odpowiadającej stosunkowi ilości zużytej wody w lokalu do ilości zużytej wody we 

wszystkich lokalach - w przypadku metody ustalenia opłaty, o której mowa w art. 6j 

ust. 1 pkt 2; 

3)   odpowiadającej wysokości opłaty, o której mowa w art. 6j ust. 2; 

4)   odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości wspólnej - w pozostałych 

przypadkach. 
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3b. Osoba, której służy spółdzielcze prawo do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca 

lokal należący do spółdzielni mieszkaniowej nie jest obowiązana do wykonywania 

obowiązków właściciela nieruchomości wynikających z ustawy. 

4. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze 

rozporządzenia, warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, biorąc 

pod uwagę: 

1)   bezpieczeństwo i zdrowie osób obsługujących stacje zlewne; 

2)   ochronę wyposażenia technicznego stacji zlewnych; 

3)   wpływ mieszaniny nieczystości ciekłych na mechaniczno-biologiczne procesy 

oczyszczania; 

4)   ochronę wód przed zanieczyszczeniem. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. – PRAWO O RUCHU DROGOWYM (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.) 

 

Art. 140d. 

W skład Krajowej Rady wchodzą: 

1)   Przewodniczący - minister właściwy do spraw transportu; 

2)   zastępcy Przewodniczącego: 

a)  sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym do spraw wewnętrznych, 

b)  sekretarz lub podsekretarz stanu w ministerstwie właściwym do spraw transportu; 

3)   sekretarz Krajowej Rady wskazany przez ministra właściwego do spraw transportu; 

4)   członkowie Krajowej Rady wskazani przez: Prezesa Rady Ministrów spośród 

wojewodów, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości oraz ministrów 

właściwych do spraw: administracji publicznej, budżetu, finansów publicznych, 

gospodarki, [budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa] <budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa>, oświaty i wychowania, środowiska, transportu, wewnętrznych, 

pracy oraz Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Pożarnej, 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 
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USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1774 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 65) 

 

Uwaga: użyte w art. 3 w ust. 1, w art. 173a, w art. 173b, w art. 175 w ust. 5 i 6, w art. 

177 w ust. 4, w art. 178 w ust. 5, w art. 181 w ust. 4, w art. 186 w ust. 4, w 

art. 191 w ust. 1, 4 i 8, w art. 193 w ust. 1, 10 i 12, w art. 194 w ust. 1a, 1c, 3 i 

4, w art. 195 w ust. 3 i 4, w art. 195a, w art. 196 w ust. 1 i 3 oraz w art. 197 w 

różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 

wyrazami <minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. O SAMORZĄDACH ZAWODOWYCH 

ARCHITEKTÓW ORAZ INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 

oraz z 2016 r. poz. 65) 

 

Uwaga: użyte w art. 5 w ust. 5, w art. 6 w ust. 3, w art. 12, w art. 29 w ust. 6, w art. 33 w pkt 

17, w art. 34 oraz w art. 56 w różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy do 

spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami 

<minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa>. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 marca 2001 r. O BIURZE OCHRONY RZĄDU (Dz. U. z 2016 r. poz. 

552, 904 i 960) 

 

Art. 86. 

1. Funkcjonariusz jest obowiązany do opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 

1, jeżeli: 

1)   podnajmuje albo oddaje do bezpłatnego używania przydzielony lokal lub jego część; 

2)   używa lokalu w sposób sprzeczny z umową najmu lub niezgodnie z przeznaczeniem, 

zaniedbuje obowiązki dopuszczając do powstania szkód albo niszczy urządzenia 

przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców; 

3)   wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc 

uciążliwym korzystanie z innych lokali; 



- 22 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4)   jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub opłat za świadczenia związane z eksploatacją 

lokalu przez okres co najmniej dwóch pełnych okresów płatności, pomimo pisemnego 

zawiadomienia o zamiarze wydania decyzji o opróżnieniu lokalu i wyznaczenia 

dodatkowego, miesięcznego terminu zapłaty zaległych i bieżących należności; 

5)   otrzymał ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2; 

6)   nie zwolnił, w terminie określonym odrębnymi przepisami, wcześniej przydzielonego 

lokalu; 

7)   zrzekł się uprawnień do zajmowanego lokalu; 

8)   przysługuje mu lub jego małżonkowi tytuł prawny do innego lokalu, o którym mowa w 

art. 83 ust. 1 pkt 1; w takim przypadku osobom tym przysługuje prawo wyboru 

jednego z zajmowanych lokali; 

9)   po zwolnieniu ze służby funkcjonariusz lub pozostali po nim członkowie rodziny 

zajmują lokal położony w budynku przeznaczonym na cele służbowe lub na terenie 

obiektu zamkniętego, a osobom tym przydzielono lokal w tej samej lub pobliskiej 

miejscowości, o powierzchni odpowiadającej przysługującym normom zaludnienia; 

10)  zajmuje lokal bez tytułu prawnego. 

2. Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje Szef BOR. 

3. Decyzję o opróżnieniu lokalu wydaje się w stosunku do wszystkich osób zamieszkałych w 

tym lokalu. 

4. Dodatkowe normy zaludnienia związane z zajmowanym stanowiskiem służbowym lub 

posiadanym stopniem stosuje się również przy przydzielaniu funkcjonariuszowi innego 

lokalu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 i 2. 

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z [ministrem właściwym do 

spraw mieszkalnictwa i rozwoju miast] <ministrem właściwym do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>, określi, w 

drodze rozporządzenia, warunki i tryb przydzielania i opróżniania oraz normy zaludnienia 

lokali, o których mowa w art. 76 ust. 1 i 2. 

6. W sprawach spornych wynikających ze stosunku najmu rozstrzygają sądy powszechne. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z 

2016 r. poz. 672 i 831) 

 

Uwaga: w art. 72 w ust. 6, w art. 73a oraz w art. 110a w ust. 2 wyrazy [ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] zastępuje się 

wyrazami <ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>. 
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USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I 

ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893)  

 

 

Uwaga: w art. 11, w art. 17 w ust. 2, w art. 23, w art. 25 oraz w art. 27 w ust. 2 i 3 

wyrazy [minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] zastępuje się 

wyrazami <minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. O DODATKACH MIESZKANIOWYCH (Dz. U. z 

2013 r. poz. 966 i 984, z 2015 r. poz. 693 oraz z 2016 r. poz. 195) 

 

Art. 7. 

1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku 

mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji 

administracyjnej. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa 

domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku 

oraz inne niezbędne dokumenty. 

1a. Organ, o którym mowa w ust. 1, może upoważnić inną osobę do wydawania decyzji w 

sprawach dodatku mieszkaniowego. 

2. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym 

łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. 

2a. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w 

nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w 

wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że: 

1)   występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej 

deklaracji, o której mowa w ust. 1, a faktycznym stanem majątkowym 

wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z 

zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne 

środki i posiadane zasoby majątkowe lub 

2)   faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą 

jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, o której mowa w ust. 1. 
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4. Upoważniony przez organ, o którym mowa w ust. 1, pracownik przeprowadzający wywiad 

środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa 

domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie 

majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych: 

1)   ruchomości i nieruchomości; 

2)   zasobów pieniężnych. 

Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie 

przyznania dodatku mieszkaniowego. 

4a. Przed złożeniem oświadczenia, o którym mowa w ust. 4, pracownik przeprowadzający 

wywiad środowiskowy poucza składającego oświadczenie o odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. 

6. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty 

najniższej emerytury w dniu wydania decyzji. 

7. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna być wydana w ciągu miesiąca od 

dnia złożenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej 

do pobierania należności za lokal mieszkalny. 

8. Wniesienie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 7, nie powoduje wstrzymania 

wypłaty tego dodatku. Odwołanie wnosi się do samorządowego kolegium odwoławczego 

za pośrednictwem organu, który wydał tę decyzję. 

9. Jeżeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy 

przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, o 

których mowa w ust. 1, osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do 

zwrotu nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz z 

odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie 

postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku mieszkaniowego w 

skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności. 

10. Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji złożonej przez wnioskodawcę, które 

nastąpiły w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie mają 

wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego. 

11. W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca 

na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego 

wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. 

Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o 

której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego 

wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim 

wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana. 

12. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal 

mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić 

ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie 

obowiązywania tej decyzji. 
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13. Na żądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy osoba pobierająca dodatek jest 

obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w 

deklaracji, o której mowa w ust. 1. 

14. Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać 

dokumenty, o których mowa w ust. 13, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o 

przyznaniu tego dodatku. 

15. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> określi, w 

drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania wywiadu środowiskowego, a w 

szczególności ustali wzór kwestionariusza wywiadu, wzór oświadczenia o stanie 

majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego oraz wzór 

legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu, mając na uwadze 

czytelność danych w nich zawartych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, 

MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 150, z 2015 r. poz. 1322 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 8) 

 

Art. 4a. 

1. Gmina w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, w terminie do końca pierwszego 

kwartału roku następnego, ogłasza zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali 

mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej 

obszarze lub części. 

2. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, powinno uwzględniać wysokość czynszu za 1 m
2
 

powierzchni użytkowej lokalu w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem 

technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem. 

3. Gmina, sporządzając zestawienie, o którym mowa w ust. 1, korzysta z danych 

przekazanych przez zarządców nieruchomości. Gmina może w zestawieniu wykorzystać 

również dane własne, dane przekazane przez właścicieli i lokatorów oraz organizacje ich 

zrzeszające, a także dane pochodzące z innych źródeł. 

4. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1)   wzór i terminy przekazywania przez zarządców nieruchomości danych, o których 

mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę potrzebę cyklicznego przekazywania oraz 

kompletność tych danych; 
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2)   wzór zestawienia oraz sposoby publikacji i udostępniania danych, o których mowa w 

ust. 1, uwzględniając potrzebę zapewnienia ich aktualności i jawności. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. – PRAWO WODNE (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1645 

i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352) 

 

Art. 43. 

1. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej 2000 powinny być wyposażone 

w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zgodnie z ustaleniami 

krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

2. Ilekroć jest mowa o: 

1)   aglomeracji - należy przez to rozumieć teren, na którym zaludnienie lub działalność 

gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i 

przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych 

ścieków; 

2)   równoważnej liczbie mieszkańców - należy przez to rozumieć ładunek substancji 

organicznych biologicznie rozkładalnych wyrażonych jako wskaźnik pięciodobowego 

biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) w ilości 60 g tlenu na dobę; 

3)   końcowym punkcie zrzutu ścieków komunalnych - należy przez to rozumieć miejsce 

przyłączenia systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w aglomeracji 

nieposiadającej oczyszczalni ścieków, do systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków 

komunalnych w aglomeracji posiadającej oczyszczalnię ścieków. 

2a. Aglomeracje, o których mowa w ust. 1, wyznacza, w drodze uchwały, sejmik 

województwa. Jeżeli aglomeracja obejmowałaby tereny położone w dwóch lub więcej 

województwach, właściwy do wyznaczenia aglomeracji jest sejmik tego województwa, na 

którego terenie będzie się znajdować największa część aglomeracji. 

2b. Wyznaczenie aglomeracji, o których mowa w ust. 1, następuje po uzgodnieniu przez 

marszałka województwa z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki 

wodnej, a w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną formą ochrony przyrody w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających 

znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej 

ustawy - z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, oraz po zasięgnięciu 

przez marszałka województwa opinii zainteresowanych gmin. 

2c. Gmina zainteresowana wyznaczeniem aglomeracji, o których mowa w ust. 1, przekazuje 

propozycję planu aglomeracji marszałkowi województwa, na jego wniosek oraz w 

wyznaczonym przez niego terminie. 

3. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych, którego integralną część stanowi 

wykaz aglomeracji, o których mowa w ust. 1, oraz wykaz niezbędnych przedsięwzięć w 
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zakresie budowy i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, sporządza Prezes Krajowego 

Zarządu Gospodarki Wodnej, a zatwierdza Rada Ministrów. 

3a. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych określi dla przedsięwzięć, o 

których mowa w ust. 3, w szczególności: 

1)   zakres rzeczowo-finansowy; 

2)   termin zakończenia. 

3b. Marszałek województwa przedkłada Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, 

nie później niż do dnia 31 marca, sprawozdanie z realizacji krajowego programu 

oczyszczania ścieków komunalnych w województwie, zawierające: 

1)   wykaz aglomeracji, 

2)   informację o stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i 

oczyszczalnie ścieków komunalnych, 

3)   informację o postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie 

oczyszczania ścieków komunalnych, 

4)   informację o ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych 

w oczyszczalniach ścieków komunalnych aglomeracji oraz sposób postępowania z 

tymi osadami  

z uwzględnieniem podziału państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. 

3c. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa corocznie, 

nie później niż do dnia 28 lutego, informacje, o których mowa w ust. 3b pkt 2-4, za rok 

ubiegły. 

3d. Marszałek województwa co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji 

wyznaczonych na podstawie ust. 2a, z uwzględnieniem kryteriów ich utworzenia 

określonych w ust. 1 oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w 

aglomeracji i w razie potrzeby informuje sejmik województwa o konieczności zmiany 

obszarów i granic aglomeracji. 

3e. Sprawy związane z przygotowaniem i przekazywaniem dokumentacji dotyczącej działań 

prowadzonych w ramach krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, w 

szczególności przedkładanie informacji, o których mowa w ust. 3b pkt 2-4, w aglomeracji 

zlokalizowanej na obszarze dwóch lub więcej gmin prowadzi gmina o największej 

równoważnej liczbie mieszkańców. 

4. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem ministra właściwego do 

spraw gospodarki wodnej, przedkłada co 2 lata Radzie Ministrów sprawozdanie z 

wykonania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. 

4a. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw administracji publicznej oraz [ministrem właściwym do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] 

<ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa> określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

wyznaczania obszaru i granic aglomeracji. 

4b. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4a, minister uwzględni koszty rozwoju i 

eksploatacji systemów kanalizacji zbiorczej oraz gęstość zaludnienia. 
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4c. Rada Ministrów dokona aktualizacji krajowego programu oczyszczania ścieków 

komunalnych, nie później niż w terminie 2 lat od dnia jego zatwierdzenia; kolejne 

aktualizacje będą dokonywane co najmniej raz na 4 lata. 

4d. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej ogłasza, w drodze obwieszczenia w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", krajowy program 

oczyszczania ścieków komunalnych oraz jego aktualizacje. 

5. Przepisy ust. 1-4 nie naruszają obowiązku gmin w zakresie odprowadzania i oczyszczania 

ścieków komunalnych wynikających z przepisów o samorządzie gminnym. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 1 marca 2002 r. O ZMIANACH W ORGANIZACJI I 

FUNKCJONOWANIU CENTRALNYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I 

JEDNOSTEK IM PODPORZĄDKOWANYCH ORAZ O ZMIANIE NIEKTÓRYCH 

USTAW (Dz. U. poz. 253, z późn. zm.) 

 

Art. 63. 

Ilekroć w innych przepisach jest mowa o: 

1)   Prezesie Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu - należy przez to rozumieć ministra 

właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, 

2)   Prezesie Krajowego Urzędu Pracy - należy przez to rozumieć ministra właściwego do 

spraw pracy, 

3)   Prezesie Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast - należy przez to rozumieć [ministra 

właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <ministra właściwego do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> , 

4)   Generalnym Konserwatorze Zabytków albo Komitecie Kinematografii - należy przez to 

rozumieć ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

5)   Generalnym Dyrektorze Dróg Publicznych - należy przez to rozumieć Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, 

6)   Głównym Inspektorze Ochrony Roślin albo Głównym Inspektorze Inspekcji Nasiennej - 

należy przez to rozumieć Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 

7)   Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń albo Urzędzie Nadzoru nad Funduszami 

Emerytalnymi - należy przez to rozumieć Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy 

Emerytalnych, 

8)   Prezesie Urzędu Regulacji Telekomunikacji - należy przez to rozumieć Prezesa Urzędu 

Regulacji Telekomunikacji i Poczty, 

9)   (uchylony). 
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USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. O MATERIAŁACH WYBUCHOWYCH 

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU CYWILNEGO (Dz. U. z 2015 r. poz. 1100 i 1893 oraz 

z 2016 r. poz. 544) 

 

Art. 18. 

1. Przedsiębiorca, kierownik jednostki naukowej, którym wydano pozwolenie, są obowiązani: 

1)   przestrzegać zasad bezpiecznego prowadzenia prac przy użyciu materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania 

terenów, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 1d; 

2)   przestrzegać warunków określonych w pozwoleniu; 

3)   zapewnić stały nadzór nad osobami mającymi dostęp do materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego; 

4)   dysponować obiektami lub urządzeniami dostosowanymi do charakteru prac 

prowadzonych z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku 

cywilnego lub terenami przeznaczonymi do wzniesienia tych obiektów lub urządzeń, z 

zastrzeżeniem ust. 1a; 

5)   zapewnić bezpieczne przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego lub materiałów wybuchowych znalezionych podczas oczyszczania 

terenów, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie 

art. 24 ust. 2 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu 

działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 

wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 

wojskowym lub policyjnym albo wydanych na podstawie art. 21 ust. 4; 

6)  prowadzić ewidencję nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i 

zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub 

znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych podczas wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów wraz ze wskazaniem 

nazwy producenta oraz kodu alfanumerycznego, w rozumieniu art. 23a ustawy z dnia 

22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania 

i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o 

przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, tego materiału; 

7)   na bieżąco oceniać i dokumentować stopień ryzyka związanego z prowadzeniem prac 

przy użyciu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a także 

posiadać dokumentację obiektów i urządzeń, o których mowa w pkt 4; 

8)   przechowywać dokumentację, o której mowa w pkt 6 i 7, przez co najmniej 10 lat, 

licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym transakcja została 

dokonana, nawet jeżeli w międzyczasie zaprzestali wykonywania działalności 

gospodarczej albo naukowej, oraz udostępniać ją na żądanie właściwych organów. 

1a. Przedsiębiorca nieposiadający obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego spełniających wymagania określone w przepisach, o 

których mowa w ust. 1 pkt 4, dołącza oświadczenie o nieposiadaniu tych obiektów, z 

wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 9 ust. 3. 
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1b. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1a, otrzymuje pozwolenie na nabywanie lub 

używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego bez prawa ich 

magazynowania. 

1c. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego nabywane, przemieszczane, 

przechowywane lub używane w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej, o 

której mowa w art. 10 ust. 2, ewidencjonuje się zgodnie z przepisami art. 115 oraz 

przepisami wydanymi na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 

geologiczne i górnicze. 

1d. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z [ministrem właściwym do 

spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] <ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów w związku z 

wykonywaniem działalności gospodarczej innej niż określona w art. 10 ust. 2 oraz 

wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące prowadzenia tych prac, biorąc pod 

uwagę zapewnienie ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia i środowiska, z uwzględnieniem 

zróżnicowania charakteru wykonywanych prac i właściwości używanych materiałów 

wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. 

2. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, sposób i postać 

prowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 1 pkt 6, a także wzór tej ewidencji, 

uwzględniając konieczność zapewnienia: 

1)   pełnej rejestracji materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego 

nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych, a także 

materiałów wybuchowych znalezionych i zniszczonych podczas wykonywania 

działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów; 

2)   identyfikacji i identyfikowalności materiałów wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 2002 r. O DOPŁATACH DO OPROCENTOWANIA 

KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH O STAŁEJ STOPIE PROCENTOWEJ (Dz. U. z 2014 

r. poz. 711, z 2015 r. poz. 1582 oraz z 2016 r. poz. 615) 

 

Art. 5. 

1. W Banku Gospodarstwa Krajowego tworzy się Fundusz Dopłat, zwany dalej "Funduszem". 

2. Środki Funduszu tworzą: 

1)   nadwyżki, o których mowa w art. 8 ust. 3; 

2)   zwroty dopłat, o których mowa w art. 9 ust. 3 i art. 10 ust. 2; 
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3)  dochody z tytułu inwestowania przejściowo wolnych środków Funduszu w lokaty 

bankowe i papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank 

Polski, bądź poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, w listy zastawne oraz 

w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o którym mowa w art. 178 

ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu 

alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.); 

4)   środki z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej; 

5)   inne wpływy. 

3. Środki Funduszu przeznacza się na: 

1)   dopłaty; 

1a)  dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych, o których mowa w ustawie z 

dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu 

własnego mieszkania (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951); 

1b)  finansowe wsparcie udzielone na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o 

finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni 

i domów dla bezdomnych (Dz. U. Nr 251, poz. 1844, z późn. zm.); 

1c)  dopłaty do odsetek od środków banku prowadzącego kasę mieszkaniową 

wykorzystanych do przejściowego finansowania działalności kasy mieszkaniowej oraz 

dopłaty do oprocentowania pożyczki zaciągniętej w innym banku, oraz dopłaty do 

oprocentowania kredytów lub obligacji w ramach realizacji rządowego programu 

popierania budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w ustawie z dnia 26 

października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 255 oraz z 2015 r. poz. 1169 i 1582); 

1d)  finansowe wsparcie udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o 

pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (Dz. U. poz. 

1304 i 1608); 

2)   pokrycie kosztów działania Funduszu. 

4. Bank Gospodarstwa Krajowego: 

1)   sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat; 

2)   wyodrębnia plan finansowy Funduszu w planie finansowym Banku Gospodarstwa 

Krajowego; 

3)   przekazuje organom, o których mowa w ust. 5, kwartalne informacje o realizacji planu 

finansowego Funduszu w terminie do końca miesiąca następującego po danym 

kwartale. 

5. Plan finansowy Funduszu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, jest opracowywany w 

uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz [ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <ministrem właściwym do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>, nie później niż 

do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na który plan jest opracowywany. 

6. Projekt planu finansowego na dany rok jest przekazywany do uzgodnienia organom 

wymienionym w ust. 5, nie później niż do dnia 15 czerwca roku poprzedniego. 
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Art. 11. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego zawiera z bankami umowy w sprawie udzielania kredytów 

o stałej stopie procentowej i rozliczeń finansowych z tytułu dopłat. 

2. Do wyboru banków nie mają zastosowania przepisy o zamówieniach publicznych. 

3. Umowy, o których mowa w ust. 1, określają w szczególności tryb i terminy przekazywania 

bankom przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków na dopłaty, a także tryb i terminy 

przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego przez banki nadwyżek, o których 

mowa w art. 8 ust. 3. 

4. Jeżeli środki Funduszu nie pozwalają na pokrycie należności banków z tytułu dopłat, Bank 

Gospodarstwa Krajowego wypłaci bankom dopłaty z własnych środków, a [minister 

właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>, zwróci 

Bankowi Gospodarstwa Krajowego wypłaconą kwotę wraz z odsetkami równymi kosztowi 

pozyskania przez Bank Gospodarstwa Krajowego tej kwoty. 

 

Art. 12. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego sporządza zbiorcze rozliczenie dopłat przekazanych 

bankom za dany kwartał i przekazuje je Prezesowi Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju 

Miast w terminie do końca miesiąca następującego po danym kwartale. 

2. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> określi, w 

drodze rozporządzenia, wzór formularza zbiorczego rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, 

uwzględniając w szczególności dane dotyczące kwot dopłat przekazanych bankom oraz 

kwot zwrotów nadwyżek, o których mowa w art. 8 ust. 3, a także dane służące obliczeniu 

tych kwot. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. O BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (Dz. U. z 

2014 r. poz. 510, z późn. zm.) 

 

Art. 8. 

1. Rada Nadzorcza składa się z 12 członków, w tym przewodniczącego, powoływanych 

spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje . 

1a. Rada Nadzorcza jest zdolna do realizacji swoich zadań i podejmowania uchwał, jeżeli 

liczba jej członków wynosi nie mniej niż 8 osób. 

1b. W przypadku gdy liczba członków Rady Nadzorczej jest mniejsza niż 12, w terminie 30 

dni podejmuje się czynności w celu uzupełnienia składu do 12 osób. 
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2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 4 lata. 

3. Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na 

wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki. Pozostałych członków Rady 

Nadzorczej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwych 

ministrów, o których mowa w ust. 4. Członek Rady Nadzorczej nie może być członkiem 

Zarządu. 

4. W skład Rady Nadzorczej wchodzą: 

1)   trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw gospodarki; 

2)   dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego; 

 

Uwaga:  proponowana zmiana art. 8 ust. 4 została już wprowadzona  

przez art. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. 

(Dz.U.2016.888) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 

czerwca 2016 r. Dotyczy pkt 6 a nie pkt 3. 

 

3)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;  

4)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 

5)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa; 

6)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;  

7)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu; 

8)   przedstawiciel ministra właściwego do spraw energii. 

5. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z upływem kadencji, wskutek śmierci, 

rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. 

6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji 

Rady Nadzorczej powołuje się nowego członka na okres do końca kadencji Rady 

Nadzorczej. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

7. Po upływie kadencji Rady Nadzorczej, członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do 

pełnienia swoich obowiązków do dnia powołania nowej Rady Nadzorczej. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904 i 960) 

 

Uwaga: użyte w art. 8 w ust. 1 i 2, w art. 10 w ust. 4, w art. 37m, w art. 40, w art. 

45, w art. 49d w ust. 5, w art. 61 w ust. 6 oraz w art. 67 w ust. 2 i 3 w 

różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa oraz minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego] 

zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami <minister 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1468400653276_479893047&nro=18090800&fromHistory=false&class=CONTENT&loc=4&dataOceny=2016-07-13&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1541011&full=1
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właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa>; 

 

Art. 16. 

1. Plan miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem urzędowych kopii map 

zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w 

państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach dopuszcza się stosowanie map w skali 1:500 lub 1:2000, a w przypadkach 

planów miejscowych, które sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do 

zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy, dopuszcza się stosowanie map w skali 

1:5000. 

2. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa ] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> określi, w 

drodze rozporządzenia, wymagany zakres projektu planu miejscowego w części tekstowej 

i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, 

skali opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz 

sposobu dokumentowania prac planistycznych. 

[3. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa
(5)

 w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, 

ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego oraz ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób uwzględniania w 

zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa, 

uwzględniając w szczególności problematykę związaną z: 

1)   przygotowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom zewnętrznym, a zwłaszcza agresji 

militarnej; 

2)   przygotowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom wewnętrznym, a zwłaszcza 

zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego, katastrofom i klęskom 

żywiołowym oraz zagrożeniom gospodarczym i ekonomicznym.] 

 

Art. 41. 

1. Po podjęciu przez sejmik województwa uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa marszałek województwa kolejno: 

1)   ogłasza w prasie ogólnopolskiej oraz przez obwieszczenie w urzędach gmin, 

starostwach powiatowych, urzędzie marszałkowskim i urzędzie wojewódzkim o 

podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce i 

termin składania wniosków dotyczących planu, nie krótszy niż 3 miesiące od dnia 

ogłoszenia; 

2)   zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 

instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; 

3)   rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1; 
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4)   sporządza projekt planu zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko; 

5)   uzyskuje od wojewódzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię o projekcie 

planu; 

6)   występuje o opinię o projekcie planu do właściwych instytucji i organów, a także do 

wojewody, zarządów powiatów, zarządów związków metropolitalnych, wójtów, 

burmistrzów gmin i prezydentów miast położonych na terenie województwa oraz 

rządowych i samorządowych organów administracji publicznej na terenach 

przyległych do granic województwa oraz uzgadnia projekt z organami określonymi w 

przepisach odrębnych; 

<6a) przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w celu 

stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania 

kraju;> 

[7)   przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w 

celu stwierdzenia jego zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju 

i programami rządowymi, o których mowa w art. 48 ust. 1;] 

<7) przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego w celu stwierdzenia jego zgodności z programami rządowymi, o 

których mowa w art. 48 ust. 1;> 

8)   przedstawia projekt planu sejmikowi województwa do uchwalenia. 

2. Do opiniowania i uzgadniania projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa stosuje się odpowiednio przepisy art. 23-26, z wyjątkiem terminu dokonania 

uzgodnień i przedstawienia opinii, który nie powinien być krótszy niż 40 dni od dnia 

udostępnienia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 

 

[Art. 46. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego: 

1)   koordynuje zgodność planów zagospodarowania przestrzennego województw z koncepcją 

przestrzennego zagospodarowania kraju; 

2)   koordynuje współpracę transgraniczną i przygraniczną w zakresie planowania i 

zagospodarowania przestrzennego; 

3)   (uchylony).] 

<Art. 46. 

Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa koordynuje zgodność planów zagospodarowania 

przestrzennego województw z koncepcją przestrzennego zagospodarowania kraju.> 

 

<Art. 46a. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje współpracę 

transgraniczną i przygraniczną w zakresie planowania i zagospodarowania 

przestrzennego.> 
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Art. 47. 

1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, uwzględniając cele zawarte w 

rządowych dokumentach strategicznych: 

[1)   sporządza koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, która uwzględnia 

zasady zrównoważonego rozwoju kraju w oparciu o przyrodnicze, kulturowe, 

społeczne i ekonomiczne uwarunkowania, o których mowa w przepisach odrębnych, a 

także prowadzi współpracę zagraniczną w tym zakresie;] 

<1) we współpracy z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sporządza koncepcję 

przestrzennego zagospodarowania kraju, która uwzględnia zasady 

zrównoważonego rozwoju kraju w oparciu o przyrodnicze, kulturowe, społeczne i 

ekonomiczne uwarunkowania, o których mowa w przepisach odrębnych;> 

<1a) prowadzi współpracę zagraniczną w zakresie zadania, o którym mowa w pkt 1;> 

2)   prowadzi analizy i studia, opracowuje koncepcje oraz sporządza programy odnoszące 

się do obszarów i zagadnień pozostających w zakresie programowania strategicznego 

oraz prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego, współpracując z 

właściwymi ministrami oraz z centralnymi organami administracji rządowej. 

2. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju określa uwarunkowania, cele i kierunki 

zrównoważonego rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia, a w 

szczególności: 

1)   podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej; 

2)   wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków, z uwzględnieniem obszarów 

podlegających ochronie; 

3)   rozmieszczenie infrastruktury społecznej o znaczeniu międzynarodowym i krajowym; 

4)   rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej i transportowej, strategicznych 

zasobów wodnych i obiektów gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym i 

krajowym; 

5)   obszary funkcjonalne w ramach typów, o których mowa w art. 49b. 

2a. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju uwzględnia cele i kierunki zawarte w 

długookresowej strategii rozwoju kraju oraz obejmuje okres zgodny z okresem jej 

obowiązywania. 

3. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, koncepcję przestrzennego 

zagospodarowania kraju oraz ustala, w jakim zakresie koncepcja będzie stanowiła 

podstawę sporządzania programów, o których mowa w art. 48 ust. 1. 

4. Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej koncepcję 

przestrzennego zagospodarowania kraju oraz okresowe raporty o stanie zagospodarowania 

przestrzennego kraju. 

5. Prezes Rady Ministrów może powołać Państwową Radę Gospodarki Przestrzennej, jako 

organ doradczy w sprawie koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, oraz ustalić, 

w drodze zarządzenia, regulamin określający zadania, organizację i tryb jej działania. 

6. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju może zostać zaktualizowana w każdym 

terminie, jeżeli wymaga tego sytuacja społeczno-gospodarcza lub przestrzenna kraju. 
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7. Do aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju stosuje się odpowiednio 

przepisy ust. 1, 3 i 4. 

 

[Art. 47a. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego dokonuje, w zakresie kształtowania ładu 

przestrzennego, przeglądu i analizy zasad, sposobu, a także warunków funkcjonowania 

instytucji, procedur i instrumentów oraz przedkłada Radzie Ministrów propozycje zmian, 

uwzględniając w szczególności koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju.] 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 marca 2003 r. O TRANSPORCIE KOLEJOWYM (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1297, z późn. zm.) 

 

Art. 9q. 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zawiera w szczególności: 

1)   linie rozgraniczające teren; 

2)   warunki techniczne realizacji inwestycji; 

3)   warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony 

zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa; 

4)   wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich; 

5)   zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 9s ust. 1; 

6)   określenie ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości w celu zapewnienia prawa do 

wejścia na teren nieruchomości dla prowadzenia inwestycji kolejowej, w tym dokonania 

związanej z nią budowy lub przebudowy układu drogowego lub urządzeń wodnych, lub 

założenia i przeprowadzania na nich ciągów drenażowych przewodów i urządzeń 

służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń 

łączności i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych 

obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także 

prac związanych z konserwacją, utrzymaniem lub usuwaniem awarii; 

7)   oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości lub map z 

projektami podziału nieruchomości, które stają się własnością Skarbu Państwa lub 

właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 

1a. Do ograniczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 6, stosuje się odpowiednio przepisy art. 124 

ust. 4-7 oraz art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wnioskodawcy oraz 

wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom wieczystym 

nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze 

nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w urzędzie 

wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg linii kolejowej, na 
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stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. 

Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. 

2a. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym albo w sytuacji, gdy 

właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich spadkobiercy nie wykazali prawa do 

spadku, zawiadomienia o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dokonuje 

się w drodze obwieszczenia w urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych ze 

względu na przebieg linii kolejowej, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach 

podmiotowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie lokalnej. 

3. W zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zamieszcza się 

informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji. 

4. Przepisy ust. 2-3 stosuje się odpowiednio do doręczenia i zawiadamiania stron o wydaniu 

decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydanej przez organ drugiej instancji. 

5. Organem odwoławczym od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej jest 

[minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>. 

6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej określa termin wydania nieruchomości lub 

opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. Termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od 

dnia, kiedy decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej stała się ostateczna. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH 

PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE DRÓG 

PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) 

 

Art. 11g. 

1. Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stronie służy odwołanie do 

organu wyższego stopnia, którym jest: 

1)   wojewoda w przypadku wydania decyzji przez starostę; 

2)   [minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> w 

przypadku wydania decyzji przez wojewodę. 

2. Odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozpatruje się 

w terminie 30 dni, a skargę do sądu administracyjnego w terminie dwóch miesięcy. 

3. W postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym nie 

można uchylić decyzji w całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest 

tylko część decyzji dotycząca odcinka drogi, nieruchomości, działki. 
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USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831) 

 

Art. 31. 

1. Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. 

2. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, zamawiający opisuje 

przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 

3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się 

przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 

ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. 

4. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formę: 

1)   dokumentacji projektowej, 

2)   specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3)   programu funkcjonalno-użytkowego 

- mając na względzie rodzaj robót budowlanych, a także nazwy i kody Wspólnego 

Słownika Zamówień. 

 

Art. 33. 

1. Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie: 

1)   kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji 

projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; 

2)   planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem 

zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

2. Przy obliczaniu wartości zamówienia na roboty budowlane uwzględnia się także wartość 

dostaw związanych z wykonywaniem robót budowlanych oddanych przez zamawiającego 

do dyspozycji wykonawcy. 

3. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> określi, w 

drodze rozporządzenia: 

1)   metody i podstawy sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
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2)   metody i podstawy obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym 

- uwzględniając dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, mające wpływ na 

wartość zamówienia. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O WYROBACH BUDOWLANYCH (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 883, z 2015 r. poz. 1165 oraz z 2016 r. poz. 542) 

 

Uwaga: użyte w art. 3 w ust. 2 w pkt 4 i w ust. 3, w art. 6b w ust. 1 i 6, w art. 8 w ust. 

6 i 8, w art. 9 w ust. 6, 7, 9, 11, 16 i 17, w art. 14 w ust. 4, w art. 15 w ust. 6, 

w art. 24 oraz w art. 27 w ust. 1 w różnych przypadkach wyrazy [minister 

właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] zastępuje się użytymi w odpowiednich 

przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. O ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NARUSZENIE 

DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2012 r. poz. 

1529) 

 

Art. 49. 

Międzyresortowa komisja orzekająca przy ministrze właściwym do spraw administracji 

publicznej orzeka w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie 

dotyczącym: 

1)   realizacji budżetu państwa w częściach ustalonych dla następujących działów 

administracji rządowej: 

a)  administracja publiczna, 

[b)  budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 

mieszkalnictwo,] 

<b) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 

mieszkalnictwo,> 

c)  gospodarka, 

d)  gospodarka morska, 

e)  gospodarka wodna, 
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f)  informatyzacja, 

g)  łączność, 

h)  obrona narodowa, 

i)  praca, 

j)  rozwój regionalny, 

k)  Skarb Państwa, 

l)  transport, 

m)  środowisko, 

n)  rodzina, 

o)  sprawy wewnętrzne, 

p)  wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, 

q)  zabezpieczenie społeczne 

- z wyłączeniem środków przekazanych jednostkom, o których mowa w art. 51 pkt 1 i 4; 

2)   realizacji budżetu państwa w częściach innych niż ustalone dla działów administracji 

rządowej, którymi dysponują ministrowie kierujący działami wymienionymi w pkt 1, z 

wyłączeniem środków przekazanych jednostkom, o których mowa w art. 51 pkt 1 i 4; 

3)   osób pełniących funkcje marszałka województwa, członka zarządu województwa i 

głównego księgowego budżetu województwa (skarbnika województwa); 

4)   osób pełniących funkcje wojewody, wicewojewody, dyrektora generalnego urzędu 

wojewódzkiego i głównego księgowego części budżetowej, której dysponentem jest 

wojewoda; 

5)   organów i jednostek podległych ministrom kierującym działami wymienionymi w pkt 1 

lub nadzorowanych przez tych ministrów oraz jednostek im podległych lub przez nie 

nadzorowanych; 

6)   innych podmiotów otrzymujących środki publiczne przekazane z części budżetu państwa, 

o których mowa w pkt 1 i 2, lub z innych środków publicznych, którymi dysponują 

ministrowie kierujący działami wymienionymi w pkt 1 lub organy i jednostki, o których 

mowa w pkt 5. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. O FINANSOWYM WSPARCIU RODZIN I INNYCH 

OSÓB W NABYWANIU WŁASNEGO MIESZKANIA (Dz. U. z 2012 r. poz. 90 i 951 oraz 

z 2014 r. poz. 1198) 

 

Art. 10. 

1. Źródłem finansowania dopłat jest Fundusz Dopłat. 

2. Kredytów preferencyjnych udzielają instytucje ustawowo upoważnione do udzielania 

kredytów, które zawarły w tej sprawie umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

Umowa określa zasady, tryb i terminy naliczania, przekazywania i rozliczania dopłat, a 
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także zakres i terminy składania przez instytucje ustawowo upoważnione do udzielania 

kredytów informacji o udzielonych kredytach preferencyjnych. 

3. Do zawierania umów, o których mowa w ust. 2, nie mają zastosowania przepisy o 

zamówieniach publicznych. 

4. Jeżeli środki Funduszu Dopłat nie pozwalają na pokrycie należności instytucjom ustawowo 

upoważnionym do udzielania kredytów z tytułu dopłat, Bank Gospodarstwa Krajowego 

wypłaci tym instytucjom dopłaty z własnych środków, a [minister właściwy do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> zwróci Bankowi 

Gospodarstwa Krajowego wypłaconą kwotę wraz z odsetkami równymi kosztowi 

pozyskania przez Bank Gospodarstwa Krajowego tej kwoty. 

5. Warunki, tryb oraz termin zwrotu, o którym mowa w ust. 4, określi umowa zawarta między 

ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

<ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa>, ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych i Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

 

Art. 11. 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego w okresach kwartalnych do końca miesiąca następującego 

po kwartale informuje [ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <ministra 

właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa>  oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych o 

wsparciu udzielonym na podstawie ustawy. 

2. Bank Gospodarstwa Krajowego prowadzi rejestr osób, które są lub były stroną umowy 

kredytu preferencyjnego w charakterze docelowego kredytobiorcy. 

 

Art. 12. 

[Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, 

ogólne warunki umów, o których mowa w art. 10 ust. 2, a także zakres informacji, o której 

mowa w art. 11 ust. 1, tak aby zapewnić efektywność wykorzystania środków Funduszu 

Dopłat, a także umożliwić monitorowanie realizacji ustawy. 
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USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. O ZASADACH PROWADZENIA POLITYKI 

ROZWOJU (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) 

 

Art. 3a. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego koordynuje realizację strategii rozwoju 

współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków rozwojowych pochodzących z 

Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych przez: 

[1)   podejmowanie inicjatyw w zakresie programowania strategicznego, w tym polityki 

rozwoju;] 

<1)  koordynacja oraz programowanie strategiczne, a także podejmowanie inicjatyw w 

zakresie polityki rozwoju, obejmujących wymiar społeczny, gospodarczy i 

przestrzenny;> 

1a)  podejmowanie inicjatyw, opracowywanie lub koordynowanie opracowywania i 

negocjowanie, o ile ustawa nie stanowi inaczej, dokumentów programowych dotyczących 

okresów programowania Unii Europejskiej; 

1b)  podejmowanie inicjatyw, opracowywanie, negocjowanie i podpisywanie programów 

współfinansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy 

udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA); 

1c)  wykonywanie, o ile ustawa nie stanowi inaczej, zadań państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy 

strukturalnych i Funduszu Spójności oraz w umowie partnerstwa; 

2)   programowanie i realizację polityki regionalnej; 

3)   okresową ocenę realizacji strategii, o których mowa w art. 9, w odniesieniu do celów i 

priorytetów średniookresowej strategii rozwoju kraju, oraz przedstawianie opinii o 

zgodności strategii i programów ze średniookresową strategią rozwoju kraju; 

[3a)  podejmowanie inicjatyw, programowanie i koordynowanie realizacji planowania i 

zagospodarowania przestrzennego na poziomach krajowym i regionalnym, o ile przepisy 

odrębne nie stanowią inaczej;] 

3b)  podejmowanie inicjatyw, programowanie i prowadzenie polityki miejskiej; 

4)   monitorowanie i ocenę rozwoju kraju w ujęciu regionalnym i przestrzennym oraz 

przedstawianie Radzie Ministrów rekomendacji w tym zakresie; 

4a)  koordynowanie i realizację procesu ewaluacji polityki rozwoju; 

5)   opracowywanie raportu o rozwoju społeczno-gospodarczym, regionalnym oraz 

przestrzennym, o którym mowa w art. 35b, wraz z rekomendacjami dla polityki rozwoju; 

6)  (uchylony); 

7)   inne instrumenty określone w odrębnych ustawach. 
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USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. O FINANSOWYM WSPARCIU TWORZENIA LOKALI 

SOCJALNYCH, MIESZKAŃ CHRONIONYCH, NOCLEGOWNI I DOMÓW DLA 

BEZDOMNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 833 i 1815) 

 

Art. 19. 

[Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>  w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 3 i 5: 

1)   szczegółowy tryb i terminy składania oraz rozpatrywania wniosków o udzielenie 

finansowego wsparcia, tak aby zapewnić możliwość rozpoczęcia realizacji 

przedsięwzięcia nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku; 

2)   zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, 

tak aby informacje te umożliwiały identyfikację wnioskodawcy oraz opisywały 

przedsięwzięcie w sposób pozwalający na przyznanie mu określonej liczby punktów w 

oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu; 

3)   minimalne wymagania w zakresie wyposażenia lokali mieszkalnych, jakim powinny 

odpowiadać lokale mieszkalne pozyskane przy udziale finansowego wsparcia, tak aby 

zapewnić lokatorom godne warunki zamieszkania; 

4)   
(14)

 kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby zapewnić wybór 

przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności społecznej i możliwie niskim koszcie jego 

realizacji ; 

5)   wzór formularza, rozliczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, tak aby wymagany w 

formularzu zakres informacji obejmował w szczególności dane dotyczące 

zrealizowanego obiektu, informację o kosztach przedsięwzięcia i źródłach jego 

sfinansowania. 

 

Art. 20. 

Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z [ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <ministrem właściwym do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>   określi, w drodze 

rozporządzenia, dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 4: 

1)   szczegółowy tryb i terminy składania i rozpatrywania wniosków o udzielenie 

finansowego wsparcia, tak aby zapewnić możliwość rozpoczęcia realizacji 

zakwalifikowanych do wsparcia przedsięwzięć w okresie 6 miesięcy od dnia złożenia 

wniosku; 

2)   zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie finansowego wsparcia, 

tak aby informacje te umożliwiały identyfikację wnioskodawcy oraz opisywały 

przedsięwzięcie w sposób pozwalający na przyznanie mu określonej liczby punktów w 

oparciu o kryteria określone w rozporządzeniu; 
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3)   kryteria oceny wniosków o udzielenie finansowego wsparcia, tak aby zapewnić wybór 

przedsięwzięcia o najwyższej użyteczności społecznej i możliwie niskim koszcie jego 

realizacji ; 

4)   wzór formularza rozliczenia, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, tak aby wymagany w 

formularzu zakres informacji obejmował w szczególności dane dotyczące 

zrealizowanego obiektu, informację o kosztach przedsięwzięcia i źródłach jego 

sfinansowania. 

 

 

 

USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM (Dz. U. z 2013 

r. poz. 1166, z 2015 r. poz. 1485 oraz z 2016 r. poz. 266 i 904) 

 

Art. 8. 

1. Przy Radzie Ministrów tworzy się Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany 

dalej "Zespołem", jako organ opiniodawczo-doradczy właściwy w sprawach inicjowania i 

koordynowania działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego. 

2. W skład Zespołu wchodzą: 

1)   Prezes Rady Ministrów - przewodniczący; 

2)   Minister Obrony Narodowej i minister właściwy do spraw wewnętrznych - zastępcy 

przewodniczącego; 

2a)  minister właściwy do spraw administracji publicznej; 

3)   Minister Spraw Zagranicznych; 

4)   Minister Koordynator Służb Specjalnych - jeżeli został powołany. 

3. W posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, biorą udział wyznaczone przez 

przewodniczącego, w zależności od potrzeb, następujące organy administracji rządowej: 

1)   ministrowie kierujący działami administracji rządowej: 

a)  (uchylona), 

[b)  budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 

mieszkalnictwo,] 

<b) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 

mieszkalnictwo,> 

c)  finanse publiczne, 

d)  gospodarka, 

e)  gospodarka morska, 

f)  gospodarka wodna, 

g)  instytucje finansowe, 

h)  informatyzacja, 

i)  kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, 

j)  łączność, 

k)  oświata i wychowanie, 

l)  rolnictwo, 
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m)  sprawiedliwość, 

n)  środowisko, 

o)  transport, 

p)  zdrowie, 

q)  praca, 

r)  zabezpieczenie społeczne, 

s)  Skarb Państwa, 

t)  energia, 

u)  gospodarka złożami kopalin; 

2)   Główny Geodeta Kraju; 

2a)  Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 

3)   Główny Inspektor Sanitarny; 

4)   Główny Lekarz Weterynarii; 

5)   Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej; 

6)   Komendant Główny Policji; 

7)   Komendant Główny Straży Granicznej; 

7a)  Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej; 

8)   Prezes Państwowej Agencji Atomistyki; 

9)   Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego; 

10)  Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

11)  Szef Agencji Wywiadu; 

12)  Szef Obrony Cywilnej Kraju; 

13)  Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

14)  Szef Służby Wywiadu Wojskowego. 

4. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może skierować do prac Zespołu, na prawach członka, 

Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub innego przedstawiciela. 

5. Przewodniczący może zapraszać do udziału w posiedzeniach Zespołu, na prawach członka, 

inne osoby. 

6. W przypadku nieobecności przewodniczącego, pracami Zespołu kieruje wyznaczony przez 

niego zastępca albo członek Zespołu, w którego właściwości - wynikającej z kierowania 

danym działem administracji rządowej - pozostaje rodzaj zaistniałej sytuacji kryzysowej. 

7. Członkowie Zespołu mogą wyznaczać do udziału w jego pracach swoich przedstawicieli: 

1)   Prezes Rady Ministrów - wiceprezesa Rady Ministrów; 

2)   ministrowie - sekretarza lub podsekretarza stanu; 

3)   organy, o których mowa w ust. 3 pkt 2-14 - swojego zastępcę. 

8. (uchylony). 
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USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O PRZYGOTOWANIU FINAŁOWEGO TURNIEJU 

MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012 (Dz. U. z 2010 r. poz. 133 

i 857 oraz z 2012 r. poz. 441 i 951) 

 

Art. 24.  

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 zawiera w szczególności: 

1)   linie rozgraniczające teren; 

2)   warunki techniczne realizacji przedsięwzięcia Euro 2012; 

3)   warunki wynikające z prawnie chronionych potrzeb ochrony środowiska, ochrony 

zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz potrzeb obronności państwa; 

4)   wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich; 

5)   zatwierdzenie podziału nieruchomości, o którym mowa w art. 24a ust. 1; 

6)   oznaczenie nieruchomości lub ich części, według katastru nieruchomości, które stają 

się własnością Skarbu Państwa lub właściwej jednostki samorządu terytorialnego; 

7)   określenie terminu wydania nieruchomości lub opróżnienia lokali i innych 

pomieszczeń. 

2. Wojewoda doręcza decyzję o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 

wnioskodawcy oraz wysyła zawiadomienie o jej wydaniu właścicielom lub użytkownikom 

wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany 

w katastrze nieruchomości. Pozostałe strony zawiadamia w drodze obwieszczeń w 

urzędzie wojewódzkim i urzędach gmin właściwych dla lokalizacji przedsięwzięcia Euro 

2012, na stronach internetowych tych gmin oraz urzędu wojewódzkiego, a także w prasie 

lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest 

skuteczne. 

3. W zawiadomieniu o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 

zamieszcza się informację o miejscu, w którym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji. 

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do doręczania i zawiadamiania stron o wydaniu 

decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 wydanej przez organ drugiej 

instancji. 

5. Organem odwoławczym od decyzji wojewody o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 

2012 jest [minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>. 

6. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, nie może być krótszy niż 30 dni od dnia, w którym 

decyzja o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 stała się ostateczna. 
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USTAWA z dnia 3 października 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O 

ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE 

ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (Dz. U. z 

2016 r. poz. 353 i 831) 

 

Art. 52. 

1. Informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51 

ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny 

oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz 

etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie opracowywania projektów dokumentów 

powiązanych z tym dokumentem. 

2. W prognozie oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 51 ust. 1, uwzględnia się 

informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla 

innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego 

przedmiotem postępowania. 

3. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska oraz ministrem właściwym do 

spraw zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wymagania, jakim 

powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, kierując się szczególnymi 

potrzebami planowania przestrzennego na szczeblu gminy oraz uwzględniając: 

1)   formę sporządzenia prognozy; 

2)   zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w prognozie; 

3)   zakres terytorialny prognozy; 

4)   rodzaje dokumentów zawierających informacje, które powinny być uwzględnione w 

prognozie. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. O WSPIERANIU TERMOMODERNIZACJI I 

REMONTÓW (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615) 

 

Art. 18. 

1. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz audytu 

remontowego w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3, a także algorytm oceny 

opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz wzory kart audytu 
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energetycznego i audytu remontowego w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3, mając 

na uwadze zapewnienie wyboru optymalnych wariantów przedsięwzięć oraz poprawności 

wykonywania audytów. 

2. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> określi, w 

drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu energetycznego oraz 

audytu remontowego w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3, a także szczegółowe 

warunki, jakie powinny spełniać podmioty, którym BGK może zlecać wykonanie 

weryfikacji takich audytów, mając na względzie zapewnienie sprawnej i prawidłowej 

weryfikacji audytów. 

 

Art. 26. 

BGK: 

1)  wyodrębnia w swoim planie finansowym plan finansowy Funduszu opracowany w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem 

właściwym do spraw środowiska oraz [ministrem właściwym do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] 

<ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa>  do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, na 

który plan jest opracowywany; 

1a)  przekazuje projekt planu finansowego Funduszu na dany rok do uzgodnienia organom 

wymienionym w pkt 1, do dnia 15 czerwca roku poprzedniego; 

2)   sporządza dla Funduszu odrębny bilans oraz rachunek zysków i strat, wchodzące w skład 

sprawozdania finansowego banku. 

 

Art. 27. 

1. BGK składa [ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <ministrowi właściwemu do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa>] , w terminie do końca miesiąca następującego po każdym kwartale, 

informacje o wysokości przyznanych premii, przewidywanych terminach ich przekazania 

oraz o wysokości wypłaconych premii odrębnie dla premii termomodernizacyjnych, premii 

remontowych i premii kompensacyjnych. 

2. Na podstawie informacji uzyskanych z audytów energetycznych BGK składa ministrowi 

właściwemu do spraw środowiska, w okresach rocznych, informację na temat 

planowanych zmian zapotrzebowania na paliwa oraz planowanego zmniejszenia 

zapotrzebowania na energię, przewidywanych w wyniku zrealizowanych przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych. 

3. BGK składa [ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <ministrowi właściwemu do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 
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mieszkalnictwa>, w okresach kwartalnych, sprawozdanie z realizacji planu finansowego 

Funduszu. 

4. BGK składa ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych sprawozdanie z 

realizacji planu finansowego Funduszu w poprzednim roku do dnia 30 kwietnia roku 

następnego. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 lutego 2009 r. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH 

PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE LOTNISK UŻYTKU 

PUBLICZNEGO (Dz. U. z 2015 r. poz. 2143) 

 

Art. 12. 

1. Od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego 

stronie służy odwołanie do [ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <ministra 

właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa>. 

2. Odwołanie strony od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska 

użytku publicznego rozpatruje się w terminie 30 dni, a skargę do sądu administracyjnego w 

terminie dwóch miesięcy. 

3. W postępowaniu odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym nie można uchylić 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w 

całości ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą dotknięta jest tylko część decyzji 

dotycząca nieruchomości lub działki. 

 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 marca 2009 r. O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2139) 

 

Art. 17. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw kultury fizycznej oraz [ministrem właściwym do spraw budownictwa, lokalnego 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa> określi, w drodze rozporządzenia, warunki bezpieczeństwa, jakie powinny 

spełniać stadiony, na których mogą odbywać się mecze piłki nożnej, w szczególności 

dotyczące: 
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1)   rozwiązań technicznych pozwalających na kierowanie przepływem i kontrolę osób 

uczestniczących w meczach piłki nożnej, 

2)   wprowadzenia identyfikacji osób uczestniczących w meczach piłki nożnej, 

3)   ich wyposażenia w infrastrukturę obejmującą, w szczególności zintegrowane stanowiska 

dowodzenia, sposób rozmieszczenia osób uczestniczących w meczu piłki nożnej, system 

kontroli wejść i wyjść, zaplecze parkingowe oraz węzły komunikacyjne 

- uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i sprawnego przebiegu imprez 

masowych oraz bezpieczeństwa osób w nich uczestniczących. 

 

Art. 17a. 

1. Organizator meczu piłki nożnej może udostępnić uczestnikom meczu piłki nożnej miejsca 

stojące pod warunkiem zachowania następujących zasad: 

1)   liczba udostępnionych miejsc stojących nie może przekraczać 25% ogólnej liczby 

miejsc na stadionie, ustalonej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 

przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej; 

2)   jedno miejsce siedzące może zostać przekształcone wyłącznie w jedno miejsce stojące, 

z zachowaniem możliwości przywrócenia stanu poprzedniego; 

3)   organizator meczu piłki nożnej może udostępnić miejsca stojące dla kibiców drużyny 

gospodarzy i drużyny gości, w proporcji 4:1, zapewniając, że udostępnione miejsca 

stojące, przewidziane dla obydwu grup kibiców, pozostaną od siebie odseparowane w 

sposób minimalizujący możliwość wywołania zagrożenia bezpieczeństwa na meczu 

piłki nożnej. 

[2. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

kultury fizycznej oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, wymogi techniczne infrastruktury sektorów, na których udostępniane są 

miejsca stojące, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom 

meczów piłki nożnej.] 

<2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa oraz ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w 

drodze rozporządzenia, wymogi techniczne infrastruktury sektorów, na których 

udostępniane są miejsca stojące, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestnikom meczów piłki nożnej.> 
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USTAWA z dnia 24 kwietnia 2009 r. O INWESTYCJACH W ZAKRESIE TERMINALU 

REGAZYFIKACYJNEGO SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO W ŚWINOUJŚCIU (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 1501, z 2015 r. poz. 1045 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 266) 

 

Art. 5. 

1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu, na wniosek inwestora, 

wydaje właściwy miejscowo wojewoda. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji 

inwestycji w zakresie terminalu może odnosić się do całości lub części zadania 

inwestycyjnego, o którym mowa w art. 2 ust. 2. 

2. Wojewoda wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do tej części inwestycji 

w zakresie terminalu realizowanej przez danego inwestora, która jest zlokalizowana na 

obszarze danego województwa. 

3. Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach lokalizacji inwestycji w 

zakresie terminalu jest [minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>. 

4. Wojewoda niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o 

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz o wydaniu 

takiej decyzji. 

 

Art. 7. 

1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu wydaje się w terminie 

miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 6 ust. 1. W przypadku 

niewydania decyzji w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym, [minister właściwy do 

spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> wymierza wojewodzie, w 

drodze postanowienia, co do którego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, 

karę w wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar stanowią dochód budżetu 

państwa. 

2. Karę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w 

ust. 1. W przypadku nieuiszczenia kary, o której mowa w ust. 1, podlega ona ściągnięciu w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3. Do terminu, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

 

Art. 29. 

Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w niniejszym rozdziale jest [minister 

właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego 
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oraz mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> 

 , z zastrzeżeniem art. 27 ust. 2. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. O INFRASTRUKTURZE INFORMACJI 

PRZESTRZENNEJ (Dz. U. z 2010 r. poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951) 

 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   danych przestrzennych - rozumie się przez to dane odnoszące się bezpośrednio lub 

pośrednio do określonego położenia lub obszaru geograficznego; 

2)   infrastrukturze informacji przestrzennej - rozumie się przez to opisane metadanymi zbiory 

danych przestrzennych oraz dotyczące ich usługi, środki techniczne, procesy i procedury, 

które są stosowane i udostępniane przez współtworzące infrastrukturę informacji 

przestrzennej organy wiodące, inne organy administracji oraz osoby trzecie; 

3)   interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych - rozumie się przez to 

możliwość łączenia zbiorów danych przestrzennych oraz współdziałania usług danych 

przestrzennych, bez powtarzalnej interwencji manualnej, w taki sposób, aby wynik był 

spójny, a wartość dodana zbiorów i usług danych przestrzennych została zwiększona; 

4)   metadanych infrastruktury informacji przestrzennej - rozumie się przez to informacje, 

które opisują zbiory danych przestrzennych oraz usługi danych przestrzennych i 

umożliwiają odnalezienie, inwentaryzację i używanie tych danych i usług; 

5)   obiekcie przestrzennym - rozumie się przez to abstrakcyjną reprezentację przedmiotu, 

zjawiska fizycznego lub zdarzenia związanego z określonym miejscem lub obszarem 

geograficznym; 

6)   organie administracji - rozumie się przez to: 

a)  organ administracji rządowej lub organ jednostki samorządu terytorialnego, 

b)  inny podmiot, gdy jest powołany z mocy prawa lub upoważniony na podstawie 

porozumień do wykonywania zadań publicznych dotyczących środowiska; 

7)   organie wiodącym - rozumie się przez to: 

a)  [ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <ministra właściwego do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa>, w zakresie tematu danych przestrzennych, o którym mowa w 

rozdziale 3 pkt 4 załącznika do ustawy, 

b)  ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w zakresie tematów danych 

przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 8 załącznika do ustawy, w części 

dotyczącej morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego Rzeczypospolitej 

Polskiej, oraz rozdziale 3 pkt 15 i 16 załącznika do ustawy, 
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c)  ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w zakresie 

tematu danych przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 9 załącznika do 

ustawy, w części dotyczącej zabytków nieruchomych w rozumieniu ustawy z dnia 23 

lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, 

z późn. zm.), 

d)  ministra właściwego do spraw rolnictwa, w zakresie tematu danych przestrzennych, o 

którym mowa w rozdziale 3 pkt 9 załącznika do ustawy, 

e)  ministra właściwego do spraw środowiska, w zakresie tematów danych 

przestrzennych, o których mowa w rozdziale 1 pkt 9 oraz rozdziale 3 pkt 12-14 i 19 

załącznika do ustawy, z zastrzeżeniem lit. c, 

f)  ministra właściwego do spraw zdrowia, w zakresie tematu danych przestrzennych, o 

którym mowa w rozdziale 3 pkt 5 załącznika do ustawy, 

g)  Głównego Geodetę Kraju, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których 

mowa w rozdziale 1 pkt 1-7, rozdziale 2 pkt 1-3 oraz rozdziale 3 pkt 2, 3, 6, 8 i 11 

załącznika do ustawy, 

h)  Głównego Geologa Kraju, w zakresie tematów danych przestrzennych, o których 

mowa w rozdziale 2 pkt 4 oraz rozdziale 3 pkt 20 i 21 załącznika do ustawy, 

i)  Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, w zakresie tematu danych przestrzennych, 

o którym mowa w rozdziale 3 pkt 7 załącznika do ustawy, 

j)  Głównego Konserwatora Przyrody, w zakresie tematów danych przestrzennych, o 

których mowa w rozdziale 3 pkt 17 i 18 załącznika do ustawy, 

k)  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w zakresie tematów danych 

przestrzennych, o których mowa w rozdziale 3 pkt 1 i 10 załącznika do ustawy, 

l)  Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w zakresie tematu danych 

przestrzennych, o którym mowa w rozdziale 1 pkt 8 załącznika do ustawy, w części 

dotyczącej elementów hydrograficznych wraz z podjednostkami hydrograficznymi i 

regionami wodnymi, z wyłączeniem morskich wód wewnętrznych i morza 

terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej; 

8)   osobie trzeciej - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, niebędącą organem administracji; 

9)   rejestrze publicznym - rozumie się przez to rejestr, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.
4)

); 

10)  usługach danych przestrzennych - rozumie się przez to usługi będące operacjami, które 

mogą być wykonywane przy użyciu oprogramowania komputerowego na danych 

zawartych w zbiorach danych przestrzennych lub na powiązanych z nimi metadanych; 

11)  zbiorze danych przestrzennych - rozumie się przez to rozpoznawalny ze względu na 

wspólne cechy zestaw danych przestrzennych. 
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USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. O SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ (Dz. U. z 2016 r. poz. 713, 

904 i 960) 

 

Art. 191. 

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z [ministrem właściwym do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa]  

<ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa> określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

przydziału i opróżniania lokali mieszkalnych i kwater tymczasowych, a także szczegółowe 

warunki odpłatności za zajmowanie kwater tymczasowych, uwzględniając wzór wniosku o 

przydział lokalu mieszkalnego i kwatery tymczasowej, a także rodzaj dokumentu przyjęcia 

przez funkcjonariusza lokalu mieszkalnego lub kwatery tymczasowej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. O NARODOWYM CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 900) 

 

Art. 12. 

1. W skład Rady wchodzi: 

1)   dziesięciu członków powołanych spośród kandydatów wskazanych przez środowiska 

naukowe, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, aktywnie 

prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe; 

2)   dziesięciu członków powołanych spośród aktywnych zawodowo kandydatów 

wskazanych przez środowiska społeczno-gospodarcze i finansowe; 

3)   dziesięciu członków wskazanych przez ministrów właściwych do spraw: gospodarki, 

informatyzacji, nauki, rolnictwa, rozwoju regionalnego, środowiska, transportu, 

wewnętrznych, zdrowia oraz przez Ministra Obrony Narodowej, spośród osób 

będących pracownikami administracji rządowej, do których kompetencji należą 

sprawy nauki. 

2. Kandydatem na członka Rady może być osoba, która: 

1)   korzysta z pełni praw publicznych; 

2)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo 

skarbowe; 

3)   posiada wiedzę i niezbędne doświadczenie zawodowe w zakresie działalności 

badawczo-rozwojowej i działalności innowacyjnej. 

3. W pracach Rady może uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciel Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz po jednym przedstawicielu wyznaczonym przez ministrów 

właściwych do spraw: [budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa>, finansów publicznych, pracy, rodziny oraz 



- 56 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

zabezpieczenia społecznego, spośród osób będących pracownikami administracji 

rządowej, do których kompetencji należą sprawy nauki. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, uczestniczą w pracach Rady, jeżeli przedmiotem 

posiedzenia są sprawy wchodzące w zakres zadań wyznaczających je ministrów. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 maja 2010 r. O WSPIERANIU ROZWOJU USŁUG I SIECI 

TELEKOMUNIKACYJNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 880, 1045, 1777 i 2281) 

 

Art. 50. 

1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej wydaje, na wniosek 

inwestora, wojewoda. 

2. Na wniosek inwestora, wojewoda wydaje decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci 

szerokopasmowej w odniesieniu do części zamierzenia inwestycyjnego na obszarze 

danego województwa. 

3. Wojewoda niezwłocznie przesyła do wiadomości [ministra właściwego do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] <ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> oraz wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) gminy, na której obszarze jest lokalizowana regionalna sieć 

szerokopasmowa, kopie decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej. 

4. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> prowadzi 

rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej. 

5. Do postępowania w sprawach o ustalenie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. Przepisu art. 31 § 4 

Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. W przypadkach określonych w 

art. 97 § 1 pkt 1-3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie zawiesza się 

postępowania. 

6. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej 

roboty budowlane: 

1)   polegające na rozbudowie lub przebudowie sieci, jeżeli nie powodują zmiany sposobu 

zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz zmiany formy 

architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających 

przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, lub 

2)   niewymagające pozwolenia na budowę. 
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Art. 58. 

1. Od decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej stronie służy 

odwołanie do [ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <ministra właściwego do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>. 

2. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej zawiera 

zarzuty odnoszące się do decyzji, określa istotę i zakres żądania będącego przedmiotem 

odwołania oraz wskazuje dowody uzasadniające to żądanie. 

3. W przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję wydaną w sprawie 

ustalenia lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, wstrzymanie wykonania tej 

decyzji na wniosek skarżącego sąd może uzależnić od złożenia przez skarżącego kaucji na 

zabezpieczenie roszczeń inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji. W 

przypadku uznania skargi za zasadną w całości lub w części kaucja podlega zwrotowi. W 

zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie w sprawach kaucji stosuje się 

odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania cywilnego o zabezpieczeniu roszczenia. 

4. Kaucja, o której mowa w ust. 3, w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej 

działalności gospodarczej wynosi od 500 zł do 5000 zł, a dla innych podmiotów od 5000 zł 

do 50 000 zł. Sąd, ustalając wysokość kaucji, bierze pod uwagę sytuację osobistą i 

majątkową skarżącego, wartość nieruchomości objętej decyzją w sprawie ustalenia 

lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, wartość i zakres inwestycji oraz interes 

społeczny. 

5. W postępowaniu przed organem odwoławczym oraz przed sądem administracyjnym nie 

można uchylić decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej w całości 

ani stwierdzić jej nieważności, gdy wadą jest dotknięta tylko część decyzji dotycząca 

odcinka regionalnej sieci szerokopasmowej. 

6. Nie stwierdza się nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci 

szerokopasmowej, jeżeli wniosek o stwierdzenie nieważności tej decyzji został złożony po 

upływie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, a inwestor rozpoczął 

budowę regionalnej sieci szerokopasmowej. Przepis art. 158 § 2 Kodeksu postępowania 

administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

7. W przypadku uwzględnienia skargi na decyzję o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci 

szerokopasmowej, sąd administracyjny po upływie 14 dni od dnia rozpoczęcia budowy 

regionalnej sieci szerokopasmowej może jedynie stwierdzić, że decyzja narusza prawo z 

przyczyn określonych w art. 145 lub 156 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art. 81. 

1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 62, 

zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie art. 40 ust. 7 ustawy, o której mowa w art. 62, w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 
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2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane pozostają w mocy do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych i 

mogą być zmieniane na podstawie tych przepisów. 

3. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> w 

rozporządzeniu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

budowlane, określi szczegółowe warunki techniczne wykonania obowiązku, o którym 

mowa w art. 30 ust. 6, w terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 lipca 2010 r. O SZCZEGÓLNYCH ZASADACH PRZYGOTOWANIA 

DO REALIZACJI INWESTYCJI W ZAKRESIE BUDOWLI PRZECIWPOWODZIOWYCH 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 966 i 1777) 

 

Art. 5. 

1. Do postępowania w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji 

stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z zastrzeżeniem przepisów 

niniejszej ustawy. 

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania 

administracyjnego w stosunku do wojewody, w sprawach o wydanie decyzji o pozwoleniu 

na realizację inwestycji jest [minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <minister 

właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa>. 

3. Wojewoda niezwłocznie zawiadamia organ wyższego stopnia o złożeniu wniosku o 

wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji oraz o wydaniu tej decyzji. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 października 2010 r. O REZERWACH STRATEGICZNYCH (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1229 i 1926 oraz z 2016 r. poz. 266) 

 

Art. 61. 

1. Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, pozostające w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy we władaniu Agencji Rezerw Materiałowych, stają się z tym dniem 

własnością Agencji. 
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2. Nabycie własności nieruchomości, o których mowa w ust. 1, następuje nieodpłatnie i 

ograniczone jest do nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań statutowych 

Agencji. 

3. Nabycie własności nieruchomości, o których mowa w ust. 1, stwierdza właściwy wojewoda 

w drodze decyzji. 

4. Organem odwoławczym od decyzji, o której mowa w ust. 3, jest [minister właściwy do 

spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>. 

5. Decyzja ostateczna w sprawie, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę ujawnienia praw 

do nieruchomości w księdze wieczystej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. – KODEKS WYBORCZY (Dz. U. poz. 112, z późn. zm.) 

 

Art. 186. 

§ 1. Lokale obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w art. 16 § 1 pkt 3, zapewnia 

wójt, z tym że w każdej gminie co najmniej 1/2 lokali obwodowych komisji wyborczych 

powinna być dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

§ 2. [Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>, po 

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz 

Państwowej Komisji Wyborczej, określi, w drodze rozporządzenia, warunki techniczne, 

jakim powinien odpowiadać lokal obwodowej komisji wyborczej, tak aby został 

dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2167 i 2359 oraz z 2016 r. poz. 266) 

 

Art. 9. 

1. Minister właściwy do spraw energii monitoruje realizację krajowego celu w zakresie 

oszczędnego gospodarowania energią, o którym mowa w art. 4 ust. 1, na podstawie badań 

statystycznych przeprowadzonych zgodnie z programem badań statystycznych statystyki 

publicznej, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce 

publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.), oraz danych dotyczących ilości 
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uzyskiwanej oszczędności energii wynikającej ze sporządzonych audytów efektywności 

energetycznej. 

2. Minister właściwy do spraw energii, [minister właściwy do spraw transportu oraz minister 

właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <Minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> we współpracy 

z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego przygotowują, zgodnie ze swoją 

właściwością, propozycje badań statystycznych, niezbędnych do monitorowania 

krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią. 

 

Art. 11. 

1. Minister właściwy do spraw energii, minister właściwy do spraw transportu oraz [minister 

właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>: 

1)   organizują kampanię promującą stosowanie środków poprawy efektywności 

energetycznej, w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii; 

2)   prowadzą działania informacyjno-edukacyjne oraz szkoleniowe o dostępnych 

środkach poprawy efektywności energetycznej. 

1a. Minister właściwy do spraw energii prowadzi działania informacyjno-edukacyjne o 

zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię w rozumieniu ustawy z dnia 14 

września 2012 r. o informowaniu o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące 

energię oraz o kontroli realizacji programu znakowania urządzeń biurowych (Dz. U. poz. 

1203 oraz z 2015 r. poz. 1069). 

2. Minister właściwy do spraw energii: 

1)   monitoruje stosowanie środków poprawy efektywności energetycznej; 

2)   zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw energii: 

a)  informacje o instrumentach służących finansowaniu środków poprawy 

efektywności energetycznej oraz sposobie ich pozyskiwania, 

b)  wytyczne dotyczące sposobu uwzględniania kryterium efektywności 

energetycznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
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USTAWA z dnia 29 czerwca 2011 r. O PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI INWESTYCJI 

W ZAKRESIE OBIEKTÓW ENERGETYKI JĄDROWEJ ORAZ INWESTYCJI 

TOWARZYSZĄCYCH (Dz. U. poz. 789, z późn. zm.) 

 

Art. 4. 

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej 

może być wydana na wniosek inwestora, który spełnia wymagania, o których mowa w art. 

22 ust. 3 pkt 1 i 2. 

2. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej 

wydaje właściwy miejscowo wojewoda. 

3. W przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej realizowanej na 

obszarze dwóch lub więcej województw, decyzję o ustaleniu lokalizacji wydaje wojewoda, 

na którego obszarze właściwości znajduje się największa część nieruchomości 

przeznaczonych na realizację inwestycji. 

4. Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach lokalizacji inwestycji w 

zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej jest [minister właściwy do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>. 

 

Art. 33. 

1. Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w niniejszym rozdziale jest [minister 

właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>, z 

zastrzeżeniem art. 31 ust. 2. 

2. Strona niezadowolona z przyznanego jej odszkodowania na podstawie przepisów 

niniejszego rozdziału, w terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji o odszkodowaniu, 

może wnieść powództwo do sądu powszechnego. Wniesienie powództwa nie wstrzymuje 

wykonania decyzji. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 listopada 2012 r. – PRAWO POCZTOWE (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 

r. poz. 1830) 

 

Art. 40. 

1. Właściciel lub współwłaściciele: 

1)   nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny, 

2)   budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość 
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- są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone 

w przepisach wydanych na podstawie ust. 5. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany: 

1)   w budynkach jednorodzinnych - przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej 

przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części 

nieruchomości; 

2)   w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale - 

przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych 

skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali 

mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres. 

3. Operator wyznaczony ma prawo instalowania i użytkowania na obszarach wiejskich lub 

obszarach o rozproszonej zabudowie własnych oddawczych skrzynek pocztowych, po 

uzgodnieniu z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), na warunkach 

uzgodnionych z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym 

nieruchomości. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zainstalowania przez operatora wyznaczonego 

własnych oddawczych skrzynek pocztowych zgodnie z ust. 3. 

5. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z [ministrem właściwym do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] <ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> określi, w drodze 

rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe 

oraz ich usytuowanie, jak również warunki dostępu dla operatorów pocztowych, mając na 

uwadze zapewnienie: 

1)   bezpieczeństwa obrotu pocztowego; 

2)   dostępu do oddawczych skrzynek pocztowych dla operatorów pocztowych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 września 2013 r. O POMOCY PAŃSTWA W NABYCIU 

PIERWSZEGO MIESZKANIA PRZEZ MŁODYCH LUDZI (Dz. U. z 2015 r. poz. 1865) 

 

Uwaga: użyte w art. 18, w art. 18a w ust. 1, w art. 19, w art. 21 w ust. 8, w art. 36 w 

ust. 3 oraz w art. 37 w ust. 8 w różnych przypadkach wyrazy [minister 

właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa] zastępuje się użytymi w odpowiednich 

przypadkach wyrazami <minister właściwy do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> 
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USTAWA z dnia 5 czerwca 2014 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO GEODEZYJNE 

I KARTOGRAFICZNE ORAZ USTAWY O POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM W 

ADMINISTRACJI (Dz. U. poz. 897) 

 

Art. 15. 

1. W latach 2014-2023 maksymalny limit wydatków będący skutkiem finansowym wejścia w 

życie niniejszej ustawy wynosi: 

1)   dla Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, na zadanie 

związane z rozszerzeniem zakresu informacyjnego ewidencji gruntów i budynków o 

informację, czy wyróżniony w tej ewidencji obszar gruntu, w całości lub w części, 

objęty jest formą ochrony przyrody wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody : 

a)  w 2014 r. - 0 zł, 

b)  w 2015 r. - 150 000 zł, 

c)  w 2016 r. - 1 050 000 zł, 

d)  w 2017 r. - 1 200 000 zł; 

2)   dla jednostek samorządu terytorialnego - w 2014 r. w wysokości 1 000 000 zł na 

zadanie związane z dostosowaniem systemów teleinformatycznych, za pomocą 

których organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzą państwowy zasób 

geodezyjny i kartograficzny, do zmienionych przepisów dotyczących pobierania i 

ustalania opłat. 

2. [Minister właściwy do spraw administracji publicznej] <Minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> 

monitoruje, w oparciu o kwartalne informacje przekazywane przez Głównego Geodetę 

Kraju, wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oraz w razie 

potrzeby wdraża mechanizm korygujący polegający na wydłużeniu okresu uzupełnienia 

danych ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w art. 4, maksymalnie do 5 lat. 

3. [Minister właściwy do spraw administracji publicznej] <Minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> 

monitoruje, w oparciu o kwartalne informacje przekazywane przez Głównego Geodetę 

Kraju, wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, oraz w razie 

potrzeby wdraża mechanizm korygujący polegający na ograniczeniu działań, o których 

mowa w ust. 1 pkt 2, mając na względzie konieczność naliczania i pobierania opłat za 

udostępnianie materiałów zasobu oraz za czynności, o których mowa w art. 40b ust. 1 

ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

4. [Minister właściwy do spraw administracji publicznej] <Minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa> 

może określić, w drodze rozporządzenia, okres, o którym mowa w ust. 2, mając na 

względzie niedopuszczalność przekroczenia lub zagrożenie przekroczenia maksymalnego 

limitu wydatków określonego w ust. 1 pkt 1. 
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USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. O CHARAKTERYSTYCE ENERGETYCZNEJ 

BUDYNKÓW (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151) 

 

Uwaga: użyte w art. 15, w art. 18 w ust. 1, w art. 19, w art. 20 w ust. 1 w pkt 3 i w 

ust. 2, w art. 21, w art. 24 w ust. 2, w art. 25, w art. 26, w art. 30, w art. 31 w 

ust. 1 i 3, w art. 33 w ust. 1, w art. 36 w ust. 1, w art. 37, w art. 39 w ust. 1 i 4 

oraz w art. 40 w różnych przypadkach wyrazy [minister właściwy do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa] zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach 

wyrazami <minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. O PRZYGOTOWANIU I REALIZACJI 

STRATEGICZNYCH INWESTYCJI W ZAKRESIE SIECI PRZESYŁOWYCH (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1265 i 1753 oraz z 2016 r. poz. 266) 

 

Art. 5. 

1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, na 

wniosek inwestora, wydaje właściwy miejscowo wojewoda. 

2. Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej może odnosić się do całości lub części tej inwestycji. 

3. W przypadku strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na 

obszarze dwóch lub więcej województw, decyzję o ustaleniu lokalizacji tej inwestycji 

wydaje wojewoda, na którego obszarze właściwości znajduje się najdłuższy objęty 

wnioskiem odcinek sieci przesyłowej realizowanej w ramach tej inwestycji. 

4. Organem wyższego stopnia w stosunku do wojewody w sprawach dotyczących 

strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej jest [minister właściwy do spraw 

budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz 

mieszkalnictwa] <minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa>. 

 

Art. 6. 

1. Decyzję o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej wydaje 

się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1. W 

przypadku niewydania decyzji w tym terminie, [minister właściwy do spraw budownictwa, 

lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] 

<minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa> wymierza wojewodzie, w drodze postanowienia, 

co do którego przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, karę pieniężną w 
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wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z tytułu kar pieniężnych stanowią 

dochód budżetu państwa. 

2. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie, o którym 

mowa w ust. 1, stanie się ostateczne. W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej podlega 

ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

3. Do terminu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci 

przesyłowej, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się terminów przewidzianych w 

przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia 

postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn 

niezależnych od organu. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. O REWITALIZACJI (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) 

 

<Art. 16a. 

Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, kryteria i wskaźniki dla 

obszarów rewitalizacji umożliwiające finansowanie gminnych programów rewitalizacji 

ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub budżetu państwa, 

uwzględniając występowanie na tych obszarach negatywnych zjawisk, o których mowa 

w art. 9 ust. 1.> 

 

Art. 29. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1, gdy lokator nie opróżnił lokalu w terminie, 

o którym mowa w art. 28 ust. 2, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może wystąpić do 

wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji nakazującej opróżnienie lokalu. 

2. Wojewoda wydaje decyzję nakazującą opróżnienie lokalu w terminie 30 dni od dnia 

złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta 

miasta decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli jest to uzasadnione 

interesem gospodarczym gminy. 

3. Od decyzji nakazującej opróżnienie lokalu, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, 

stronie służy odwołanie do [ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa] <ministra 

właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa>. 

4. Do postępowania w sprawie wydania decyzji o opróżnieniu lokalu prowadzonego na 

podstawie przepisów ustawy, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2013 r. poz. 267, z późn. zm.). 



- 66 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

5. Do egzekucji obowiązku wynikającego z decyzji, o której mowa w ust. 2, stosuje się 

przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Egzekucję obowiązku 

wynikającego z decyzji przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia doręczenia lokatorowi 

zawiadomienia o wszczęciu postępowania egzekucyjnego, do lokalu zamiennego w 

rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, wskazanego w tym 

wniosku. 

 

 


