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RAPORT LEGISLACYJNY 

ZA OKRES OD 1 DO 31 GRUDNIA 2018 R.  

 

Niniejszy Raport legislacyjny przygotowany został w ramach współpracy z Kancelarią 
Adwokacką Filipa Łukaszewicza w oparciu o umowę o obsługę prawną PRCH. 
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I. INFORMACJE OGÓLNE. 

a) Ustawy uchwalone na grudniowych posiedzeniach Sejmu: 

§ Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach 
osobistych oraz niektórych innych ustaw: 

o uchwalona ustawa dotyczy wdrożenia i powszechnego 
wydawania dowodów osobistych zawierających 
warstwę elektroniczną pozwalającą obywatelowi na 
posługiwanie się uwzględnionymi w niej środkami 
elektronicznymi; 

o ponadto proponuje się wyposażenie dowodu osobistego 
w środek identyfikacji elektronicznej nazywany 
„profilem osobistym” zapewniający wysoki poziom 
zaufania, który będzie dawał możliwość potwierdzenia 
swojej tożsamości w usługach online; 

o w zasadniczym zakresie ustawa wejdzie w życie  
z dniem 4 marca 2019 r.; 

o w dniu 18 grudnia 2018 r. ustawa została podpisana 
przez Prezydenta RP.  

 

§ Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
cywilny: 

o uchwalona ustawa dotyczy zniesienia uprzywilejowania 
instytucji kredytowych w zakresie naliczania odsetek  
od zaległych odsetek; 

o zgodnie z przepisami przejściowymi, do odsetek 
należnych przed dniem wejścia w życie projektowanych 
przepisów, stosowane będą rozwiązania dotychczasowe; 

o ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia; 

o w dniu 21 grudnia 2018 r. ustawa została przekazana 
Prezydentowi RP do podpisu.  
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§ Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o Fundacji Platforma 
Przemysłu Przyszłości: 

o projekt zakłada powołanie Fundacji Platformy 
Przemysłu Przyszłości; 

o zadaniem Fundacji będzie intensywne upowszechnianie 
wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania 
w realiach Przemysłu 4.0.; 

o proponuje się, aby projektowane przepisy weszły  
w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 20 grudnia 2018 r. do Sejmu wpłynęło 
stanowisko Senatu.  

 

§ Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw: 

o projektowana ustawa dotyczy obniżenia skutków 
zwiększenia cen energii elektrycznej dla użytkowników 
końcowych i przedsiębiorców; 

o proponuje się wprowadzenie mechanizmu zwrotu 
przedsiębiorstwom energetycznym różnic w cenach 
energii elektrycznej; 

o planuje się, aby ustawa weszła w życie z dniem 
następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia  
1 stycznia 2019 r.; 

o w dniu 29 grudnia 2018 r. ustawa została podpisana 
przez Prezydenta RP.  
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§ Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy  
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych oraz niektórych innych ustaw: 

o ustawa dotyczy waloryzacji świadczeń emerytalno-
rentowych oraz modyfikacji obecnie obowiązujących 
zasad waloryzacji; 

o ustawa zakłada zwiększenie kwoty najniższej renty  
z tytułu niezdolności do pracy, a także świadczenia 
przedemerytalnego; 

o projektowane przepisy miałyby wejść w życie  
z dniem 1 marca 2019 r.; 

o w dniu 20 grudnia 2018 r. ustawa została przekazana  
do podpisu Prezydenta RP.  
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b) Przedstawione projekty aktów prawnych. 

 

§ Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów  
i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa: 

o projektowana ustawa wprowadza zmiany w zakresie 
składania deklaracji podatkowych dotyczących podatku 
VAT; 

o planuje się, aby zaproponowane rozwiązania stosowane 
były od dnia 1 lipca 2019 r.; 

o aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.  

 

§ Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw: 

o celem projektowanego aktu prawnego jest 
wyeliminowanie dostrzeżonych usterek i błędów 
legislacyjnych, a także dostosowanie regulacji 
procesowych do wyzwań wynikających z postępu 
technologicznego; 

o w tym zakresie proponuje się m.in. doprecyzowania 
zasad orzekania o karze, ułatwień procesowych, 
doprecyzowania zasad udziału pokrzywdzonego  
w rozprawie; 

o planuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie  
po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia; 

o aktualnie ustawa znajduje się na etapie opiniowania.  
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§ Projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę: 

o wprowadzenie procedury wnioskowania  
o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia 
porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia; 

o projektowana ustawa miałaby wejść w życie  
z dniem 1 stycznia 2020 r.; 

o aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.  

 

§ Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym i innych ustaw: 

o zasadniczym celem przedstawionego projektu jest 
obniżenie stawki podatku akcyzowego i podatku  
od towarów i usług (z 23% do 5%) na energię 
elektryczną, a w konsekwencji zapobieżenie 
gwałtownemu wzrostowi cen za energię elektryczną; 

o projektowane przepisy miałyby wejść w życie  
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

o projekt wpłynął do Sejmu w dniu 13 grudnia 2018 r.  

 

§ Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku 
akcyzowym: 

o projekt zakłada obniżenie podatku akcyzowego  
na energię elektryczną; 

o zakłada się, że przygotowany projekt wejdzie w życie  
z dniem 1 stycznia 2019 r.; 

o projekt wpłynął do Sejmu w dniu 13 grudnia 2018 r.  
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§ Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego: 

o projekt dotyczy wykonania postulatu wskazanego  
w jednej z petycji, która wpłynęła do Senatu; 

o zasadniczym celem projektowanych regulacji jest 
określenie terminu dokonania czynności procesowej, 
jeżeli koniec tego terminu przypada na dzień uznany 
przez ustawę za dzień wolny od pracy; 

o projektowana ustawa miałaby wejść w życie  
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

o projekt wpłynął do Sejmu w dniu 17 grudnia 2018 r. 

 

§ Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego: 

o projekt dotyczy wykonania postulatu wskazanego  
w jednej z petycji, która wpłynęła do Senatu; 

o zasadniczym celem projektowanych regulacji jest 
wprowadzenie rozwiązania, zgodnie z którym nadanie 
pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego 
pocztowe usługi powszechne w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej było zrównane  
w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce 
pocztowej;  

o planuje się, aby projektowane rozwiązania 
obowiązywały po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

o projekt wpłynął do Sejmu w dniu 17 grudnia 2018 r.  

  



Polska Rada Centrów Handlowych / Polish Council of Shopping Centres 
ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa 
tel./fax: +48 22 629 23 81, e-mail: prch@prch.org.pl 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000227312, NIP 534-22-89-555, Regon 140066364 

 

 

8 

§ Przedstawiony przez Prezydenta RP projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks spółek handlowych: 

o projekt zakłada usprawnienie procedur organizacyjnych 
w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 

o proponuje się wprowadzenie możliwości 
przeprowadzenia zgromadzenia wspólników przy 
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 
(wideokonferencji); 

o zakłada się, że projektowana ustawa wejdzie w życie  
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

o projekt wpłynął do Sejmu w dniu 14 grudnia 2018 r.  

 

§ Poselski projekt ustawy o Sieci Badawczej Łukasiewicz: 

o projekt zakłada określenie zasad utworzenia oraz 
funkcjonowania Sieci Badawczej Łukasiewicz; 

o głównym celem Sieci będzie prowadzenie prac 
badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki 
kraju i komercjalizacja ich wyników; 

o planuje się, aby projektowana ustawa w zasadniczym 
zakresie weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.; 

o w dniu 28 grudnia 2018 r. projekt skierowano  
do I czytania na posiedzeniu Sejmu.  
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§ Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności 
przemysłowej: 

o projekt dotyczy wdrożenia do polskiego porządku 
prawnego rozwiązań obowiązujących na poziomie 
unijnym; 

o proponuje się wprowadzenie rozwiązań, które 
ujednolicą w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej przepisy dotyczące ochrony znaków 
towarowych; 

o zakłada się m.in. rezygnację z obowiązku graficznego 
przedstawiania znaku towarowego, czy też modyfikację 
zasad udzielania licencji i uprawnień licencjobiorcy; 

o ustawa miałaby wejść w życie z dniem 14 stycznia 
2019 r.; 

o w dniu 14 grudnia 2018 r. projekt został skierowany 
do I czytania w Komisji Gospodarki i Rozwoju.  
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c) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także 
informacje bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie. 

 

§ Interpelacja nr 28452 w sprawie zwolnienia przedsiębiorców 
rozpoczynających działalność z opłat za wpis do KRS (autor: 
Paweł Pudłowski, Nowoczesna): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
treści interpelacji.  

 

§ Interpelacja nr 28451 w sprawie opłat skarbowych  
od poświadczenia zgodności z oryginałem pełnomocnictwa 
(autor: Paweł Pudłowski, Nowoczesna): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację.  

 

§ Interpelacja nr 28447 w sprawie daniny solidarnościowej 
(autor: Paweł Pudłowski, Nowoczesna): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację.  

 

§ Interpelacja nr 28444 w sprawie nieuzasadnionego 
utrzymywania podwyższonych stawek VAT (autor: Paweł 
Pudłowski, Nowoczesna): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację.  
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§ Interpelacja nr 28373 w sprawie przypadków naruszenia 
zasad współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi 
(autor: Monika Wielichowska, Platforma Obywatelska): 

o przedmiotowe zapytania dotyczy opublikowanego 
niedawno raportu, z którego wynikają przypadku 
naruszenia zasad współpracy ministerstw  
z organizacjami pozarządowymi w trwającej kadencji 
Sejmu; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację.  

 

§ Interpelacja nr 28349 w sprawie zmian sprzedawcy energii 
elektrycznej (autor: Adam Andruszkiewicz, Wolni i Solidarni): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy stanowiska 
Ministerstwa Energii w zakresie liczby podmiotów, 
które dokonały zmiany sprzedawcy energii elektrycznej 
w październiku 2018 r.; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację.  

 

§ Interpelacja nr 28329 w sprawie projektu dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych (autor: Adam Andruszkiewicz, Wolni i Solidarni): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy stanowiska 
Ministerstwa Cyfryzacji w zakresie projektu ustawy  
o dostępności cyfrowej stron; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację.  
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§ Interpelacja nr 28318 w sprawie uczestnictwa polskich 
przedsiębiorców w unijnym procesie legislacyjnym (autor: 
Maria Małgorzata Janyska, Krystyna Sibińska, Platforma 
Obywatelska): 

o przedmiotowa interpelacja dotyczy planów 
Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii  
w zakresie powstania organizacji – Business Poland 
House, które będzie umożliwiać polskim 
przedsiębiorcom udział w unijnym procesie 
legislacyjnym; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację.  

 

§ Interpelacja nr 28310 w sprawie podwyżek cen energii 
elektrycznej (autor: Zbigniew Chmielowiec, Prawo  
i Sprawiedliwość): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy planów Ministerstwa 
Energii w zakresie możliwych podwyżek cen energii 
elektrycznej w 2019 r.; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację.  

 

§ Interpelacja nr 28294 w sprawie alarmującego raportu ZUS 
(autor: Józef Lassota, Platforma Obywatelska): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy prawdopodobnego 
deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację.  
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§ Interpelacja nr 28094 w sprawie umów o pracę na czas 
określony (autor: Adam Andruszkiewicz, Wolni i Solidarni): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy skutków 
wprowadzenia zmian w prawie mających na celu 
wyeliminowanie umów o pracę na czas określony; 

o w odpowiedzi na interpelację, Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło wyczerpującą 
analizę przepisów prawnych regulujących kwestię 
dopuszczalności zawierania umów o pracę na czas 
określony.  

 

§ Zapytanie nr 8184 w sprawie ustalenia wysokości świadczenia 
emerytalnego (autor: Józef Lassota, Platforma Obywatelska): 

o zapytanie dotyczy możliwości weryfikacji przez 
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
dokonanych w indywidualnej sprawie wyliczeń; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na zapytanie.   
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II. MONITORING DLA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ HANDLEM. 

a) Projekty aktów prawnych wniesione do Sejmu w grudniu 2018 r.  

 

§ Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o dniach wolnych 
od pracy: 

o przedłożony projekt zakłada rozszerzenie katalogu dni 
wolnych od pracy o Wielki Piątek oraz Wigilię Bożego 
Narodzenia; 

o co istotne, przyjęcie projektowanych regulacji rozszerzy 
również zakres obowiązywania ograniczeń prowadzenia 
handlu i wykonywania czynności związanych  
z handlem, o których mowa w ustawie o zakazie 
handlu; 

o wstępnie zakładano, że projektowana ustawa wejdzie  
w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.; 

o aktualnie projekt został skierowany do I czytania  
w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.  
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b) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także 
informacje bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie. 

 

§ Interpelacja nr 28171 w sprawie szkodliwości dalszego 
ograniczania handlu w niedziele (autor: grupa posłów 
Platformy Obywatelskiej): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy doprecyzowania 
wyłączenia spod ograniczenia zakazu handlu  
w niedziele w zakresie handlu wyrobami tytoniowymi 
(por. art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o ograniczeniu handlu); 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację.  
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c) Inne informacje. 

 

§ W dniu 5 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie sejmowej 
Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji, którego 
przedmiotem było zaopiniowanie projektu ustawy o zmianie 
ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz  
w niektóre inne dni.  

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli zarówno przedstawiciele 
przedsiębiorców, jak i pracowników, a także Główny Inspektor 
Pracy, który jednak nie zabrał głosu w dyskusji.  

Poprzedzona wymianą argumentów wielu zainteresowanych 
podmiotów Komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy 
projekt.  

 

§ W opinii publicznej pojawiły się sygnały, z których wynika, że 
prace legislacyjne zmierzające do uszczelnienia zakazu 
handlu w niedziele zostały celowo wstrzymane.  

Wskazać w tym miejscu bowiem należy, że niezwłocznie  
po wniesieniu projektu nowelizacji ustawy o zakazie handlu 
przystąpiono do dalszych prac sejmowych. Niemniej jednak,  
po przeprowadzeniu posiedzenia sejmowej Komisji Polityki 
Społecznej i Rodziny, prace te zwolniły tempa na tyle, że  
do końca 2018 r. na żadnym z posiedzeń Sejmu nie zajęto się 
sprawozdaniami przyjętymi przez zainteresowane komisje.  

Na chwilę obecną brak jest informacji, w jakim terminie 
projekt ponownie trafi pod obrady Sejmu.  
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III. MONITORING DLA PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM 
NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH.  

a) Ustawy uchwalone na grudniowych posiedzeniach Sejmu: 

 

§ Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy  
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów 
zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów: 

o zasadniczym celem uchwalonej ustawy jest 
doprecyzowanie przepisów zakładających 
przekształcenie dotychczasowego prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności gruntów; 

o proponuje się m.in. wprowadzenie dodatkowych 
rozwiązań związanych z wydawaniem zaświadczeń  
o przekształceniu, a także składania oświadczeń  
o zamiarze wnoszenia opłat przekształceniowych; 

o zakłada się, że przedmiotowa ustawa wejdzie w życie  
z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

o w dniu 17 grudnia 2018 r. projekt został przekazany  
do podpisu Prezydentowi RP.  
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§ Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy  
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych 
innych ustaw: 

o uchwalona ustawa zakłada wprowadzenie rozwiązań, 
które umożliwią termomodernizację jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych zamieszkiwanych przez osoby 
dotknięte problemem ubóstwa energetycznego  
i wymianę lub likwidację niespełniających standardów 
emisyjnych urządzeń grzewczych w postaci kotłów  
na paliwo stałe; 

o zakłada się, że zaproponowane rozwiązania wejdą  
w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 20 grudnia 2018 r. ustawa została podpisana 
przez Prezydenta RP.   
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b) Przedstawione projekty aktów prawnych. 

 

§ Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych  
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 

o projekt dotyczy podwyższenia wysokości bonifikaty  
od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntów 
stanowiących własność Skarbu Państwa, osobom 
fizycznym będącym właścicielami budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych 
spółdzielniom mieszkaniowym do 98%; 

o projekt miałby wejść w życie po upływie 30 dni  
od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 20 grudnia 2018 r. projekt został wniesiony  
do Sejmu.  

 

§ Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów: 

o projekt dotyczy wzrostu wysokości zaktualizowanej 
wysokości opłaty rocznej, która nie będzie mogła 
przekraczać sumy zwiększeń lub zmniejszeń cen lokali 
mieszkalnych w danym województwie; 

o zaproponowane rozwiązania miałyby wejść w życie  
z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 

o w dniu 21 grudnia 2018 r. projekt został wniesiony  
do Sejmu. 
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§ Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami: 

o projekt dotyczy wykonania wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego w zakresie dotyczącym praw 
poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy  
co do dochodzenia zwrotu wywłaszczonej 
nieruchomości; 

o projekt miałby wejść w życie po upływie 14 dni  
od dnia ogłoszenia; 

o w dniu 14 grudnia 2018 r. projekt skierowano  
do I czytania w Komisji Infrastruktury oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.  

 

§ Projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw: 

o głównym celem projektowanych zmian jest 
umożliwienie realizacji inwestycji nowoczesnych sieci 
telekomunikacyjnych, w tym sieci 5G; 

o w tym zakresie proponuje się m.in.: 

§ obniżenie kosztów budowy i eksploatacji 
nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych; 

§ przyspieszenie postępowań przed Prezesem 
UKE; 

§ zwiększenie możliwości lokalizowania 
infrastruktury telekomunikacyjnej; 

o w zasadniczym zakresie projektowane rozwiązania 
miałby być stosowane po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia; 

o aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji 
publicznych (do 3 stycznia 2019 r.).  
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§ Projekt ustawy o dostępności: 

o podstawowym założeniem projektowanych regulacji 
jest poprawa dostępności przestrzeni publicznej dla 
osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie  
im udziału w życiu społecznym na zasadzie równości  
z innymi osobami; 

o projekt zakłada m.in.: 

§ przyznanie dodatkowych kompetencji  
w zakresie dostępności ministrowi właściwemu 
do spraw rozwoju regionalnego; 

§ ustanowienie Rady Dostępności jako organu 
opiniodawczo-doradczego ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego w kwestiach 
związanych z dostępnością; 

§ wprowadzenie procedury akredytacji  
i certyfikacji; 

§ określenie procedury skargowej, polegającej  
na przyznaniu każdemu możliwości 
poinformowania podmiotu publicznego o braku 
dostępności do obiektu, informacji lub usługi; 

o projektowane przepisy miałby być stosowane  
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia; 

o aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji 
publicznych (do 25 stycznia 2019 r.).  
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c) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także 
informacje bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie. 

 

§ Interpelacja nr 28459 w sprawie stanu wdrożenia programu 
„Mieszkanie Plus” oraz przyczyn widocznej zapaści w jego 
realizacji (autor: Władysław Kosiniak-Kamysz, Polskie 
Stronnictwo Ludowe): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
treści interpelacji.  

 

§ Interpelacja nr 28415 w sprawie przedłużenia terminu 
ważności świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych 
certyfikatów (autor: Tomasz Piotr Nowak, Platforma 
Obywatelska): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
treści interpelacji.  

 

§ Interpelacja nr 28200 w sprawie zmian w ustawie  
o Krajowym Zasobie Nieruchomości (autor: Adam 
Andruszkiewicz, Wolni i Solidarni): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy planowanych zmian 
legislacyjnych w ustawie o Krajowym Zasobie 
Nieruchomości; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację.  

 

§ Interpelacja nr 28181 w sprawie likwidacji użytkowania 
wieczystego dla przedsiębiorców, fabryk i galerii handlowych 
(autor: Adam Andruszkiewicz, Wolni i Solidarni): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy planowanych zmian 
legislacyjnych, których skutkiem będzie likwidacja 
użytkowania wieczystego dla przedsiębiorców; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację.  
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§ Interpelacja nr 28088 w sprawie przedłużenia terminu 
ważności świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych 
certyfikatów (autor: Wojciech Buczak, Prawo  
i Sprawiedliwość): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy planowych zmian 
legislacyjnych w zakresie przedłużenia terminu 
ważności świadectw efektywności energetycznej; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację.  

 

§ Interpelacja nr 28056 w sprawie podatku od nieruchomości 
(autor: Kazimierz Plocke, Platforma Obywatelska): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy możliwości 
zakwalifikowania wartości nieruchomości jako kosztu 
uzyskania przychodu; 

o na dzień sporządzania niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na interpelację.  

 

§ Zapytanie nr 8199 w sprawie zmian w Prawie energetycznym 
i zniesienia bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych 
(autor: grupa posłów Platformy Obywatelskiej): 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
treści zapytania.  

 

§ Zapytanie nr 8139 w sprawie terminu ważności białych 
świadectw energetycznych (autor: Beata Małecka-Libera, 
Platforma Obywatelska): 

o przedmiotowe zapytanie dotyczy planowanych przez 
Ministerstwo Energii działań zmierzających  
do wydłużenia terminu ważności białych certyfikatów; 

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest 
odpowiedzi na zapytanie.  
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d) Inne informacje.  

§ W dniu 19 grudnia 2018 r. odbyło się robocze spotkanie 
Członków PRCH dotyczące ustawy o wspieraniu rozwoju 
usługi i sieci telekomunikacyjnych (tzw. Megaustawy).  

W trakcie spotkanie uczestnikom przedstawione zostały 
zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty zapewniania 
przez właścicieli (zarządców i użytkowników wieczystych) 
nieruchomości komercyjnych dostępu do nieruchomości 
przedsiębiorcom telekomunikacyjnym.  

Ponadto, zaprezentowane zostały najważniejsze cele 
procedowanej aktualnie nowelizacji Megaustawy, a także 
omówiono kształt planowanego stanowiska PRCH w zakresie 
tego projektu.  

 

§ W ostatnim czasie wiceminister inwestycji i rozwoju 
zapowiedział rozszerzenie „przekształcenia” prawa 
użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności tych 
gruntów również na nieruchomości wykorzystywane m.in. 
przez fabryki i galerie handlowe.  

Obecnie brak jest konkretnych informacji w tym zakresie. 
Niemniej jednak, celem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jest 
przygotowanie odpowiedniego projektu do końca trwającej 
kadencji Sejmu, tj. do końca października 2019 r.  

 


