RAPORT LEGISLACYJNY
ZA OKRES OD 1 DO 31 MAJA 2019 R.
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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.
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ZESTAWIENIE WYBRANYCH DZIAŁAŃ PRCH W ZAKRESIE PUBLIC AFFAIRS.

Nazwa projektu /
organu

Podmiot

Stanowisko w
sprawie nowelizacji
tzw. Megaustawy

Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu

Stanowisko w
sprawie projektu
ustawy o zmianie
niektórych ustaw w
związku z rozwojem
płatności
elektronicznych
Stanowisko w
sprawie projektu
nowelizacji Prawa
budowlanego

Adam Abramowicz
Rzecznik MŚP

Przedmiot regulacji /

Stanowisko PRCH

działalności

Artur Soboń
Ministerstwo
Inwestycji i
Rozwoju

- modyfikacja przepisów
dotyczących dostępu do
nieruchomości;
- wprowadzenie rozwiązań
umożliwiających
wykorzystywanie w Polsce
technologii 5G
- wprowadzenie obowiązku
zapewnienia konsumentom
przez przedsiębiorców
możliwości dokonywania
płatności elektronicznych
(bezgotówkowych)

- wskazanie na zasadność
wprowadzenia przepisów
rozróżniających charakter budynków
komercyjnych od budynków
mieszkalnych

- przyspieszenie procesu
inwestycyjno-budowlanego;
- wprowadzenie możliwości
legalizacji samowoli
budowlanych

- przedstawienie uwag PRCH i
dodatkowych postulatów
legislacyjnych mających na celu
usprawnienie stosowania przepisów
Prawa budowlanego
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- pozytywne odniesienie się do
zaproponowanych zmian;
- wskazanie na działania branży
związane z wykorzystywaniem
innowacyjnych rozwiązań w biznesie
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II.

INFORMACJE OGÓLNE.
a) Ustawy uchwalone na majowym posiedzeniu Sejmu:
§
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Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy
oraz niektórych innych ustaw:
o ustawa dotyczy wprowadzenia zmian ułatwiających
pracownikom realizację uprawnień pracowniczych
związanych z równym traktowaniem pracowników,
ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich,
mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem
przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy;
o projekt został
Prezydenta RP;

przygotowany

przez

Kancelarię

o w zasadniczym zakresie projektowane przepisy wejdą
w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;
o aktualnie projekt oczekuje na podpis Prezydenta RP.

§

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania administracyjnego:
o projektowana
ustawa
zakłada
wprowadzenie
rozwiązania, zgodnie z którym nadanie pisma
w placówce pocztowej operatora świadczącego
pocztowe usługi powszechne w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej będzie zrównane
w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce
pocztowej;
o zaproponowane regulacje
do Senatu RP petycji;

są

efektem

wniesionej

o zakłada się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia;
o aktualnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP.
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§

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy
o pracowniczych planach kapitałowych, ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz ustawy – Prawo
bankowe:
o projektowana ustawa zakłada zniesienie limitu
30-krotności podstawy wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych oraz wprowadzenia szeregu uproszczeń
w ich systemie;
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o ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia;
o aktualnie ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP.

§

Ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw:
o zasadniczym celem przedmiotowej ustawy jest
wzmocnienie ochrony prawnokarnej w zakresie czynów
godzących w takie dobra prawne jak m.in. życie
i zdrowie człowieka;
o ustawa wprowadza zmiany zarówno w części ogólnej
Kodeksu karnego, jak i w jego części szczegółowej;
o do istotnych zmian zawartych w ustawie zaliczyć można
uznanie za osobę pełniącą funkcję publiczną członków
zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, prezesa,
dyrektora lub jego zastępcy, prokurenta, głównego
księgowego lub skarbnika w organizacji krajowej, która
to organizacja może obejmować również organizacje
pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje);
o projektowane przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia;
o aktualnie na rozpatrzenie Sejmu oczekują poprawki
wniesione podczas procedowaniem nad przedmiotową
ustawą w Senacie.
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b) Przedstawione projekty aktów prawnych:
§

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:
o głównym celem projektowanej ustawy jest wzmocnienie
nadzoru publicznego nad działalnością biegłych
rewidentów i firm audytorskich w Polsce;
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o proponuje się wprowadzenie odrębnego organu
nadzoru, a także wyposażenie go w odpowiednie
narzędzia nadzorcze, dochodzeniowe i sankcyjne;
o w zasadniczym zakresie projektowana ustawa wejdzie
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
o aktualnie projekt został skierowany do opiniowania
do jednostek organizacyjnych Sejmu RP.

§

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o społecznej inspekcji
pracy:
o celem
projektu
jest
uzależnienie
udzielenia
społecznemu inspektorowi pracy informacji oraz
okazania mu dokumentów, w przypadkach gdy
wiązałoby się to z udostępnieniem danych osobowych
pracownika, od uzyskania zgody tego pracownika;
o planuje się, aby projektowana ustawa weszła w życie
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
o aktualnie projekt został skierowany do opiniowania
do jednostek organizacyjnych Sejmu RP.
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§

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych:
o projekt zakłada zniesienie obowiązku opłaty składek
emerytalnych i rentowych przez przedsiębiorców;
o zakłada się wprowadzenie dobrowolności w wyborze
zasad oskładkowania;
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o projektowana ustawa miałaby wejść w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia;
o aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania
w jednostkach organizacyjnych Sejmu.

§

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo
upadłościowe oraz niektórych innych ustaw:
o projektowana
ustawa
zakłada
wprowadzenia
rozwiązania
usprawniającego
działanie
modelu
upadłości konsumenckiej, tj. poprzez umożliwienie
ogłoszenia upadłości osoby nieprowadzącej działalności
gospodarczej w uproszczonej procedurze, bez
wyznaczania sędziego-komisarza;
o projektowane przepisy miałyby wejść w życie
w zasadniczym zakresie po upływie 6 miesięcy od dnia
ogłoszenia;
o aktualnie projekt został skierowany do I czytania
na posiedzeniu Sejmu.
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§

Rządowy projekt ustawy o systemie instytucji rozwoju:
o projekt zakłada stworzenie zintegrowanego systemu
instytucji rozwoju (Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju),
który będzie działał na podstawie spójnej strategii
zgodnej z polityką gospodarczą Rady Ministrów;
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o projektowane przepisy będą stosowane po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia;
o aktualnie projekt został skierowany do I czytania
na posiedzeniu Sejmu.

§

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu
ograniczenia zatorów płatniczych:
o projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań mobilizujących
dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców
i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty
w ustalonym terminie, jak również do zniechęcenia
do
narzucania
przez
nich
nieuzasadnionych,
wydłużonych terminów zapłaty;
o w zasadniczym zakresie projektowana ustawa wejdzie
w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
o aktualnie projekt został skierowany do I czytania
na posiedzeniu Sejmu.
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§

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku
z przeniesieniem środków z otwartych funduszy emerytalnych
na indywidualne konta emerytalne:
o projekt zakłada przekształcenie otwartych funduszu
emerytalnych (OFE) w towarzystwa funduszy
inwestycyjnych (TFI);
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o dodatkowo, przewiduje się wprowadzenie tzw. opłaty
przekształceniowej w łącznej wysokości 15%;
o szacuje się, że projektowane rozwiązania mogą wiązać
się ze zwiększeniem budżetu państwa w 2020 r.
o ponad 8 mld zł;
o w zasadniczym zakresie projektowana ustawa wejdzie
w życie z dniem 1 listopada 2019 r.
o aktualnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień
międzyresortowych i konsultacji publicznych.

§

Projekt ustawy o zatrudnieniu wspomaganym:
o projekt zakłada wprowadzenie instytucji zatrudnienia
wspomaganego,
będącego
formą
aktywizacji
zawodowej osób niepełnosprawnych;
o zatrudnienie
wspomagane
polegać
będzie
na zindywidualizowanym procesie wdrażania osoby
niepełnosprawnej na rynek pracy;
o projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem
1 stycznia 2020 r.;
o aktualnie projekt znajduje się na etapie uzgodnień
międzyresortowych,
opiniowania
i
konsultacji
publicznych.
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§
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych
innych ustaw:
o proponuje się w projekcie stworzenie podstaw
prawnych dla funkcjonowania rejestru danych
kontaktowych (RDK), który będzie rejestrem centralnym
prowadzonym przez ministra właściwego do spraw
informatyzacji;
o RDK gromadzić będzie takie dane obywatela jak: adres
e-mail, numer telefonu kontaktowego oraz –
w przyszłości – elektroniczny adres do doręczeń;
o projekt zakłada także wprowadzenie możliwości
pobrania odpisu aktu stanu cywilnego przez obywatela
za pomocą dedykowanej do tego celu usługi
elektronicznej;
o w zasadniczym zakresie projektowana ustawa wejdzie
w życie z dniem 28 października 2019 r.;
o aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.
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§
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług
oraz niektórych innych ustaw:
o zasadniczym celem projektowanych regulacji jest
wprowadzenie
obowiązkowego
stosowania
mechanizmu podzielonej płatności w pewnych
sektorach gospodarki;
o split payment obowiązywać będzie w transakcjach
przekraczających kwotę 15.000 zł i dotyczących m.in.
telefonów dla sieci komórkowych, odbiorników
telewizyjnych, części i akcesoriów do pojazdów
silnikowych, biżuterii i jej części;
o projektowana ustawa wejdzie w życie z dniem
1 września 2019 r.;
o w ocenie projektodawców zaproponowane rozwiązania
przyczynią się do dalszego uszczelnienia systemu
podatkowego;
o aktualnie projekt znajduje się na etapie konsultacji
publicznych.
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c) Projekty aktów prawnych wpisane do Wykazu prac legislacyjnych
i programowych Rady Ministrów
§
11

Projekt
ustawy
o
szczególnej
odpowiedzialności
odszkodowawczej podmiotu dominującego:
o projekt zakłada utworzenie instrumentów prawnych
umożliwiających ochronę spółki zależnej, jej wspólników
(akcjonariuszy) mniejszościowych oraz wierzycieli przed
nieekwiwalentnym obciążeniem ryzykiem spółki
zależnej przez podmiot dominujący, bez wymiernych
korzyści;
o projekt wprowadzi także możliwość dochodzenia
roszczeń
odszkodowawczych
wobec
podmiotu
dominującego zarówno przez samą spółkę zależną, jak i
przez wierzycieli oraz wspólników (akcjonariuszy)
mniejszościowych;
o planuje się, że projekt zostanie przyjęty przez Radę
Ministrów w II kwartale 2019 r.
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d) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także
informacje bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie:
§
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Interpelacja nr 31720 w sprawie podwyżek cen prądu dla osób
prowadzących działalność gospodarczą (autor: Małgorzata
Chmiel, Prawo i Sprawiedliwość):

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji.

§

Interpelacja nr 31554 w sprawie wątpliwości dotyczących
nowych zasad korzystania z usługi elektronizacji doręczeń
w ramach urzędowej elektronicznej wymiany korespondencji
(autor: Aldona Młyńczak, Platforma Obywatelska-Koalicja
Obywatelska):

o przedmiotowe zapytanie dotyczy kosztów, a także
poziomu bezpieczeństwa przekazywanej korespondencji
w ramach projektowanej państwowej usługi
e-doręczenia;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację.

§

Interpelacja nr 31446 w sprawie testu przedsiębiorcy (autor:
Stanisław Tyszka, Kukiz15):

o przedmiotowe zapytanie dotyczy aktualnych planów
Rady Ministrów w zakresie wprowadzenia tzw. „testu
przedsiębiorcy” i ewentualnych skutków dla sektora
MŚP w sytuacji jego wprowadzenia;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację.
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§

Interpelacja nr 31398 w sprawie administracji skarbowej (autor:
posłowie Platformy Obywatelskiej-Koalicji Obywatelskiej):

o przedmiotowe zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy
podatkowej dotyczącej terminu zwrotu podatku VAT;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację.
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§

Interpelacja nr 31340 w sprawie cen prądu (autor: Michał Jaros,
Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska):

o przedmiotowe
zapytanie
obowiązujących w 2019 r.;

dotyczy

cen

prądu

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

§

Zapytanie nr 9141 w sprawie informacji o wyborze roku
podatkowego (autor: Stanisław Pięta, Prawo i Sprawiedliwość):

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

§

Zapytanie nr 9140 w sprawie obowiązku składania deklaracji
CIT-8 przez niektórych podatników (autor: Stanisław Pięta,
Prawo i Sprawiedliwość):

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

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

III.

MONITORING DLA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ HANDLEM.
a) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także
informacje bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie.
§
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Interpelacja nr 31830 w sprawie automatów do zużytych
opakowań, tzw. butelkomatów (autor: Marek Wójcik, Platforma
Obywatelska-Koalicja Obywatelska):

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji.

§

Interpelacja nr 31457 w sprawie automatów do zwrotu
plastikowych butelek (autor: Jarosław Gonciarz, Prawo
i Sprawiedliwość):

o przedmiotowe zapytanie dotyczy planowanych przez
Ministerstwo
Środowisko
działań
dotyczących
automatów umożliwiających zwrot plastikowych
butelek;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację.

§

Interpelacja nr 31049 w sprawie ustawy o zakazie handlu
w niedziele i święta (autor: Mirosława Nykiel, Platforma
Obywatelska-Koalicja Obywatelska):

o przedmiotowa interpelacja dotyczy projektowanej
nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedziele;
o w ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej, projektowane zmiany mogą przyczynić się
do poprawy konkurencyjności małych sklepów
w stosunku do dużych sieci handlowych.
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b) Inne informacje.
§
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W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się
informacje dotyczące wznowienia prac legislacyjnych
związanych z nowelizacją ustawy o ograniczeniu handlu
w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.
Najprawdopodobniej
po
przeprowadzonych
wyborach
do Parlamentu Europejskiego wznowione zostaną prace
parlamentarne dotyczące uszczelnienia i doprecyzowania
przepisów ww. ustawy, w szczególności w zakresie
funkcjonowania placówek handlowych będących jednocześnie
placówkami pocztowymi w niedziele i święta.

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

IV.

MONITORING DLA PODMIOTÓW ZWIĄZANYCH Z RYNKIEM NIERUCHOMOŚCI
KOMERCYJNYCH
a) Wniesione projekty ustaw
§

16

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu
rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych oraz niektórych
innych ustaw:
o projektowana ustawa zakłada usunięcie istniejących
barier administracyjno-prawnych, które stanowią
przeszkodę w budowie sieci usług telekomunikacyjnych
nowoczesnej technologii (5G);
o proponuje się m.in. modyfikację zasad udzielania
dostępu telekomunikacyjnego do nieruchomości;
o dodatkowo, zakłada się zwiększenie możliwości
wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej
na cele telekomunikacyjne;
o w zasadniczym zakresie projektowane rozwiązania
stosowane będą po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;
o aktualnie projekt został skierowany do opiniowania
do jednostek organizacyjnych Sejmu.
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a) Przedstawione projekty aktów prawnych
§

17

Projekt ustawy o zmianie
termomodernizacji i remontów:

ustawy

o

wspieraniu

o projekt zakłada wprowadzenie dodatkowej premii
przyznawanej właścicielowi budynku wielkopłytowego
z trójwarstwowymi ścianami zewnętrznymi;
o proponuje się aktualizację zasad przyznawania premii
termomodernizacyjnej;
o dodatkowo, projekt przewiduje nowy instrument
wsparcia przedsięwzięć remontowych w formie premii
dla jednostek samorządu terytorialnego;
o projektowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia;
o aktualnie projekt znajduje się na etapie opiniowania.
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b) Projekty aktów prawnych wpisane do Wykazu prac legislacyjnych
i programowych Rady Ministrów
§
18

Projekt ustawy o kooperatywach mieszkaniowych:
o projekt zakłada wprowadzenie kompleksowych regulacji
prawnych dotyczących kooperatyw mieszkaniowych;
o proponuje
się
określenie
szczególne
zasady
przeznaczania działek gminnych pod takie inwestycje;
o wskazać należy, że na obecnym etapie prac
legislacyjnych projekt nie przewiduje instrumentu
finansowego wsparcia tego rodzaju przedsięwzięć;
o planuje się, że przedmiotowy projekt zostanie przyjęty
przez Radę Ministrów w III kwartale 2019 r.
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c) Inne informacje
§
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W przestrzeni publicznej pojawiły się informacje dotyczące
prowadzonych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prac
legislacyjnych
nad
opracowaniem
nowego
„Prawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”. Projekt ten
znajduje się na etapie pre-konsultacji i uzgodnień
wewnętrznych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Co istotne, projekt może wprowadzać istotne zmiany w zakresie
umieszczania w przestrzeni publicznej szyldów i reklam,
dotyczące m.in. obowiązku dostosowywania powierzchni
reklamowych do obowiązujących obecnie wymogów, czy też
rezygnacji z ujednoliconego podejścia do tych kwestii w aktach
prawa miejscowego.
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d) Interpelacje, zapytania, pytania i oświadczenia poselskie, a także
informacje bieżące rozpatrywane w analizowanym okresie
§
20

Interpelacja nr 31831 w sprawie przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (autor: Marek
Wójcik, Platforma-Obywatelska-Koalicja Obywatelska):

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji.

§

Interpelacja nr 31775 w sprawie wydłużenia możliwości
umarzania świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych
certyfikatów,
dotyczących
świadectw
przetargowych
i przejściowych (autor: Marta Kubiak, Prawo i Sprawiedliwość):

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji.

§

Interpelacja nr 31759 w sprawie realizacji rządowego programu
„Czyste Powietrze” (autorzy: posłowie Platformy ObywatelskiejKoalicji Obywatelskiej):

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji.

§

Interpelacja nr 31722 w sprawie kosztów realizacji Narodowego
Programu Mieszkaniowego (autor: Cezary Grabarczyk,
Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska):

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji.

§

Interpelacja nr 31712 w sprawie świadectw efektywności
energetycznej (autor: Jacek Falfus, Prawo i Sprawiedliwość):

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji.
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§

Interpelacja nr 31672 w sprawie projektów ustaw
o architektach, o inżynierach budownictwa oraz przepisów
wprowadzających ustawę o architektach i ustawę o inżynierach
budownictwa (autor: posłowie Kukiz 15):

o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
treści interpelacji.

21

§

Interpelacja nr 31558 w sprawie kosztów dla Skarbu Państwa
generowanych przez programu „Mieszkanie Plus” (autor:
Aldona
Młyńczak,
Platforma
Obywatelska-Koalicja
Obywatelska):

o przedmiotowe
zapytanie
dotyczy
kosztów
funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację.

§

Interpelacja nr 31491 w sprawie niejasności przepisów Prawa
budowlanego (autor: Paweł Pudłowski, Nowoczesna):

o przedmiotowe
zapytanie
dotyczy
przebiegu
postępowania administracyjnego w przedmiocie
wydania decyzji pozwolenia na budowę;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację.
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§

Interpelacja nr 31411 w sprawie projektu ustawy Prawo
budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 8 kwietnia 2019
r. (autor: Anna Wasilewska, Platforma Obywatelska-Koalicja
Obywatelska):

o przedmiotowe zapytanie dotyczy sytuacji prawnej
podmiotów chcących przyłączyć się do istniejącej sieci
wodociągowej
lub
kanalizacyjnej
w
świetle
projektowanych przepisów Prawa budowlanego;

22

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

§

Interpelacja nr 31352 w sprawie kontrowersyjnych przepisów
projektu nowelizacji ustawy Prawo budowlane (autor: Grzegorz
Lipiec, Kukiz15):

o przedmiotowe zapytanie dotyczy pojawiających się
wątpliwości
interpretacyjnych
związanych
z projektowanymi przepisami odnoszącymi się
do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia
robót budowlanych;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację.

§

Zapytanie nr 9120 w sprawie inicjatywy zmiany ustawy
o efektywności energetycznej (autor: Beata Małecka-Libera,
Platforma Obywatelska-Koalicja Obywatelska):

o przedmiotowe zapytanie dotyczy planów Ministerstwa
Energii w zakresie nowelizacji ustawy z dnia 20 maja
2016 r. o efektywności energetycznej;
o na dzień sporządzenia niniejszego Raportu brak jest
odpowiedzi na interpelację.
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