
Projekt z dnia 28 marca 2019 r.

RM-
U C H W A Ł A  N R . . .      

R A D Y  M I N I S T R Ó W

z dnia   ........   2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program 

wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju (Dz.U. z 2018 r. poz. 1307 i 1669) Rada Ministrów postanawia, co 

następuje:

§ 1. W uchwale nr 122/2011 Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie przyjęcia 

programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla 

gospodarki polskiej na lata 2011-2023”, zmienionej uchwałą nr 39/2012 Rady Ministrów z 

dnia 20 marca 2012 r., uchwałą nr 143/2013 Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2013 r., 

uchwałą nr 143/2014 Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2014 r., uchwałą nr 212/2014 Rady 

Ministrów z dnia 27 października 2014 r., uchwałą nr 60/2016 Rady Ministrów z dnia 8 

czerwca 2016 r., uchwałą Rady Ministrów nr 141/2017 z dnia 15 września 2017 r., uchwałą 

nr 181/2017 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2017 r. oraz uchwałą nr 3/2018 Rady 

Ministrów z dnia 3 stycznia 2018 r., zwanej dalej „uchwałą”, wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: 

 „w sprawie przyjęcia programu rozwoju pod nazwą „Program wspierania inwestycji 

o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030””;

2) w § 1: 

 w ust. 1 wyrazy „na lata 2011-2020” zastępuje się wyrazami „na lata 2011-2030”,

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

 „3. Program zostanie zrealizowany do dnia 31 grudnia 2030 r.”;

4) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. Do wniosków o udzielnie wsparcia złożonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszej uchwały stosuje się przepisy dotychczasowe.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZES RADY MINISTRÓW

      za zgodność pod względem
prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
        Anna Popielarczyk-Drzał
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego
        /podpisano elektronicznie/
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