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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych 

innych ustaw (druk nr 154) 

 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa przyjęta przez Sejm 13 lipca 2012 r. wprowadza zmianę nazwy działu 

administracji rządowej: „budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa” 

na: „budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz 

mieszkalnictwo” (art. 1 ustawy nowelizującej – ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej, Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, z późn. zm.). Pozostałe 

uregulowania stanowią konsekwencje tej zmiany w innych ustawach (zawierają zmianę 

nazwy organu oraz dotyczą zakresu jego kompetencji, a także upoważnień do wydania aktów 

wykonawczych, art. 2–51 ustawy nowelizującej). Projektodawca uzasadnia proponowane 

zmiany celowością wprowadzenia do systemu uregulowań umożliwiających sprawne 

i skuteczne inicjowanie oraz przygotowywanie decyzji strategicznych w zakresie polityki 

przestrzennej i polityki miejskiej w ramach szeroko pojętej i spójnej polityki rozwoju.  

Sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego, dotychczas objęte działem 

„budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa”, na poziomie lokalnym – 

pozostawiono w tym dziale (jednocześnie uwidaczniając zmianę zakresu spraw w zmianie 

nazwy działu), zaś kwestie zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym 

i regionalnym oraz sprawy polityki miejskiej przeniesiono do działu „rozwój polityki 

regionalnej”.  

Ustawa zawiera niezbędne przepisy przejściowe oraz przepisy dostosowujące 

związane z przejściem pracowników oraz przekazaniem dokumentacji, dotyczącej planowania 

i zagospodarowania przestrzennego na poziomie krajowym i regionalnym, ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju regionalnego. 
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Zasadniczy termin wejścia w życie ustawy został określony na 1 stycznia 2013 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy stanowił przedłożenie rządowe, które wpłynęło do Sejmu 24 kwietnia 

2012 r. Zostało ono skierowane do rozpatrzenia w Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych. Przygotowane przez podkomisję sprawozdanie Komisja przyjęła 28 czerwca 

br. Zmianą w stosunku do projektu jest okres vacatio legis (proponowany w projekcie 

na 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyłączeniem przepisu dotyczącego członków korpusu służby 

cywilnej, zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 

budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, który miał wchodzić w życie 

z dniem ogłoszenia). Komisja wskazała konkretny dzień wejścia w życie ustawy 

(tj.  1 stycznia 2013 r.) oraz rozszerzyła zakres przepisów wchodzących w życie wcześniej, 

z tym że w sprawozdaniu przyjęto konkretną datę (1 grudnia 2012). Ponadto wydłużono 

z dwóch do trzech lat, od dnia wejścia życie ustawy, termin przedstawienia dokonania przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego pierwszego przeglądu i analizy zasad, 

sposobu i warunków funkcjonowania instytucji, procedur i instrumentów w zakresie 

kształtowania ładu przestrzennego.  

Podczas drugiego czytania na 18. posiedzeniu Sejmu zgłoszono wniosek 

o odrzucenie projektu ustawy oraz 3 poprawki. Jedna z nich została wniesiono w celu 

zapewnienia zgodności przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.) z art. 92 ust. 1 Konstytucji, który 

w upoważnieniu do aktu wykonawczego wymaga zawarcia wytycznych do jego treści 

(a w konsekwencji należało utrzymać w mocy dotychczasowe rozporządzenie do czasu 

wydania nowego, co powoduje poprawka druga). Trzecia poprawka skraca okres vacatio legis 

dla przepisów, które miały wejść w życie z dniem 1 grudnia br., ustalając ten termin na dzień 

następujący po dniu ogłoszenia. Sejmowa Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych 

rekomendowała Sejmowi poprawki do przyjęcia.  

W trzecim czytaniu na 18. posiedzeniu Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie oraz 

przyjął wszystkie 3 poprawki.  

 

III. Uwagi  

1. W art. 18 zmieniającym ustawę o dodatkach mieszkaniowych dodano wytyczną, 

której brakowało. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego oraz praktyką 

legislacyjną, wytyczne nie muszą być nazbyt szczegółowe i można je rekonstruować z innych 
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przepisów niż bezpośrednio zawarte w upoważnieniu do wydania rozporządzenia. Mają 

jednak wspomagać odczytywanie intencji ustawodawcy i wydaje się, że przyjęta wytyczna 

(mając na względzie czytelność danych w nich zawartych tj. we wzorach dotyczących sposobu 

przeprowadzenia wywiadu środowiskowego wydanych przez ministra) jest nieco za wąska, 

jeżeli ma odnosić się do sposobu przeprowadzenia tego wywiadu. Ponadto pozostawienie 

w przepisie wyrazów a w szczególności otwiera katalog spraw do uregulowania 

w rozporządzeniu, można więc wnosić, że jeszcze jakieś sprawy można (lub trzeba) 

uregulować. Powstaje wątpliwość, czy zakres tych spraw jest dostatecznie jasny. Szerokie 

ujęcie delegacji co do treści rozporządzenia z jednej strony, a wąska wytyczna z drugiej 

strony, zawarta w redakcji przyjętej w art. 7 ust. 15 ustawy, o której mowa w art. 18, 

powoduje pytanie o dostateczność precyzji przepisu upoważniającego.  

 

2. W art. 57 ust. 2 nałożono na dotychczasowego pracodawcę członków korpusu 

służby cywilnej zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 

budownictwa, gospodarki przestrzennej mieszkaniowej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia 

ustawy (tj. jeszcze przed 1 stycznia 2013 r., czyli wejściem w życie ustawy) zawiadomienie 

ich na piśmie o zmianach jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy. Jakie 

właściwie zmiany należy mieć na uwadze, poza wskazaniem pracodawcy i terminu? Jeżeli 

jasna jest struktura organizacyjna i podział wykonywanych zadań w urzędzie, wskaże się tym 

samym pracowników, którzy wykonują przenoszone zdania i zmienią pracodawcę. 

Co wówczas, gdy poza przekazanym zadaniami pracownik wykonuje inne zadania? 

 

 

Bożena Langner 

Główny legislator 


