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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

 

KOMISJI GOSPODARKI I ROZWOJU ORAZ KOMISJI OCHRONY 

ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH  

I LEŚNICTWA 

 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - 

Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o 

Inspekcji Handlowej (druk nr 3522) 

 
Sejm na 86. posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3784 do  

Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i 

Leśnictwa w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisje: Gospodarki i Rozwoju oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r. 

wnoszą: 

W y s o k i  S e j m  raczy następujące poprawki: 

1) tytułowi ustawy nadać brzmienie: 

„Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw1)”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

2) po art. 1 dodać art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 

fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, 1358, 1394, 1495, 1622, 1649 i 

1655) w art. 21 w ust. 1 pkt 129a otrzymuje brzmienie: 

„129a) świadczenia, w szczególności dotacje oraz kwoty umorzonych 

pożyczek, otrzymane ze środków Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich 

funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na 

                                                 

1) Niniejszą ustawą zmienia się:  ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, 

ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  oraz ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

Inspekcji Handlowej. 



 

przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia, w 

tym otrzymane ze środków udostępnionych bankom zgodnie z 

art. 411 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz.1396, z późn. zm.);”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

3) po art. 1a dodać art. 1b w brzmieniu: 

„Art. 1b. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.  z 2019 r. poz. 

1186, 1309 i 1524) w art. 33 w ust. 2 w pkt 8 kropkę zastępuje się 

średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia 

projektowanego budynku do istniejącej sieci ciepłowniczej, 

zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 

i 730), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny; klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 3 i 4 należy głosować łącznie 

4) po art. 1b dodać art. 1c w brzmieniu: 

„Art. 1c. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 

r. poz. 755, 1435, 1517, 1520, 1524 i 1556) w art. 7b: 

1) ust. 1–3 otrzymują brzmienie:  

„1. Podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, który nie 

jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w 

indywidualne źródło ciepła, zlokalizowanego na terenie, na którym 

istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z systemu 

ciepłowniczego lub chłodniczego, zapewnia efektywne energetycznie 

wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii przez przyłączenie 

obiektu do sieci ciepłowniczej, o ile istnieją techniczne i ekonomiczne 

warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła do 

tego obiektu z sieci ciepłowniczej.  

2. Przez system ciepłowniczy lub chłodniczy rozumie się sieć 

ciepłowniczą lub chłodniczą oraz współpracujące z tą siecią 

urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania lub odbioru ciepła 

lub chłodu. 

3.  Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli: 

1) ceny ciepła stosowane przez przedsiębiorstwo energetyczne 

zajmujące się wytwarzaniem ciepła i dostarczające ciepło do sieci 

ciepłowniczej, o której mowa w ust. 1, są równe lub wyższe od 

obowiązującej średniej ceny sprzedaży ciepła, o której mowa w 

art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c, dla źródła ciepła zużywającego tego 

samego rodzaju paliwo albo 

2) planowane jest dostarczanie ciepła z indywidualnego źródła ciepła 

w obiekcie, które charakteryzuje się współczynnikiem nakładu 

nieodnawialnej energii pierwotnej nie wyższym niż 0,8 lub pompy 

ciepła lub ogrzewania elektrycznego.”; 

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 



 

 

 „3a. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 2, określa się zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce 

energetycznej budynków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1984 oraz z 2019 r. 

poz. 730). 

3b. W odniesieniu do obiektów zasilanych z więcej niż jednego 

indywidualnego źródła ciepła, na potrzeby określenia współczynnika 

nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, o którym mowa w ust. 3 

pkt 2, dla całości ciepła dostarczanego do obiektu, stosuje się 

odpowiednio metodologię zawartą w przepisach wydanych na 

podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 545, 1030 i 1210).”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

5) po art. 2 dodać art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) w art. 41 ust. 12a otrzymuje brzmienie: 

„12a. Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym 

rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z 

wyłączeniem lokali użytkowych, lokale mieszkalne w budynkach 

niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji 

Obiektów Budowlanych w dziale 12, oraz obiekty sklasyfikowane 

w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 – 

wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi 

zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla 

ludzi starszych i niepełnosprawnych, a także mikroinstalację, o 

której mowa w art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. 

zm.) funkcjonalnie z nimi związaną, z zastrzeżeniem ust. 12b.”.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

Warszawa, dnia 11 września 2019 r. 

 

 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa 

Sprawozdawca 

 

 

/-/Anna Paluch 

Przewodniczący Komisji 
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