
 

Konsultacje krajowych aktów prawnych – monitoring legislacji ZPPM 

w okresie od 18 do 24 lutego 2021 roku 

Raport na dzień 24 lutego 2021 roku 

 

I. Projekty aktów prawnych 

W omawianym okresie Rządowe Centrum Legislacji opublikowało 6. projektów ustaw oraz  30. 

projektów rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów oraz poszczególnych 

Ministrów. 

 

W omawianym okresie przeprowadzono konsultacje 2. projektów ustaw i 5. projektów 

rozporządzeń dotyczących podmiotów członkowskich (pracodawcy, przedsiębiorcy, JST) 

zrzeszonych w Związku. Zostały one omówione w tekście poniżej. 

 
Na podstawie opinii i ekspertyz podmiotów członkowskich Związku Pracodawców Polska 
Miedź przygotowano 1. stanowisko Związku do opublikowanych projektów dokumentów 
strategicznych. 
 
Stanowisko Związku Pracodawców Polska Miedź w sprawie pakietu rozwiązań legislacyjnych, 
które wpłyną na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, które zostało 
przesłane do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii 
Link do stanowiska: https://pracodawcy.pl/stanowisko-zwiazku-pracodawcow-polska-miedz-
w-sprawie-pakietu-rozwiazan-legislacyjnych-ktore-wplyna-na-poprawe-warunkow-
prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej/ 
 
Projekty ustaw: 
 
1. Projekt ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym 
postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (numer z 
wykazu UD170) 

 

Projekt ustawy wprowadza upoważnienie dla ministra właściwego do spraw gospodarki do 
określenia, w drodze rozporządzenia, rodzajów działalności sklasyfikowanych według Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD) stanowiących działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą 
skutkami COVID-19. Zakłada się, że na liście znajdą się m.in. rodzaje działalności związane z 
transportem, turystyką, gastronomią, hotelarstwem, kulturą, rozrywką, sprzedażą odzieży lub 
na targowiskach. Przedsiębiorcy wykonujący te rodzaje działalności będą mogli ubiegać się o 
udzielenie kredytów ze 100% dopłatą do oprocentowania. 

Projekt ustawy przewiduje zwiększenie wysokości dopłat do 100% odsetek należnych bankowi 
dla przedsiębiorców, którzy w dniu 31 grudnia 2019 r. wykonywali, jako przeważającą, 
działalność gospodarczą szczególnie dotkniętą skutkami COVID-19 (dodawany ust. 2a w art. 
8 obowiązującej ustawy). W odniesieniu do takich przedsiębiorców możliwa będzie również 
wypłata dopłat przez okres 24 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą. Dopłaty w 
proponowanej wysokości będą stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów 
zawartych od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy, a także do kredytów 
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udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do 
warunków określonych w ustawie. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-doplatach-do-
oprocentowania-kredytow-bankowych-udzielanych-przedsiebiorcom-dotknietym-skutkami-
covid-19-oraz-o-uproszczonym-postepowaniu-o-zatwierdzenie-ukladu-w-zwia/ 
 
2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 

sektorze naftowym (numer z wykazu UD141) 
 

Celem projektu zmieniającego ustawę o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w 
sektorze naftowym (dalej: „projekt ustawy”) jest stworzenie ram prawnych umożliwiających 
realizację polityki rządu w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Projekt ustawy poza celami inwestycyjnymi w sektorze naftowym ma szerszy kontekst, 
ponieważ oddziałuje na przedsiębiorstwa posiadające koncesję na magazynowanie lub 
przeładunek paliw ciekłych oraz posiadające koncesję na wytwarzanie paliw ciekłych, 
koncesję na obrót paliwami ciekłymi, w tym obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, a także 
podmioty przywożące paliwa ciekłe na podstawie wpisu do rejestru podmiotów przywożących. 
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury magazynowej i przesyłowej przełoży się na 
sprawność zaopatrzenia krajowego rynku w ropę naftową i paliwa, w sytuacjach kryzysowych, 
jak również na zwiększenie skali świadczenia usługi magazynowej dla podmiotów 
prowadzących działalność na rynku paliwowym. 

Projekt oddziałuje także na przedsiębiorstwa posiadające koncesję na dystrybucję albo 
przesyłanie energii elektrycznej lub paliw gazowych. Na rzecz przedsiębiorstw 
energetycznych, wodociągowo-kanalizacyjnych lub telekomunikacyjnych, po uzyskaniu ich 
zgody w tym zakresie, będzie możliwe ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości. W 
takim przypadku podmioty, o których mowa powyżej, pokrywają koszt odszkodowania oraz 
koszty ustalenia jego wysokości. Ponadto przedsiębiorstwo energetyczne będzie wydawało 
inwestorowi warunki przyłączenia do sieci również wówczas, gdy inwestor nie będzie posiadał 
tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, co przyczyni się do przyspieszenia 
przygotowania i prowadzenia inwestycji. Funkcjonujące już w obrocie prawnym rozwiązanie, 
ułatwi wyżej wymienionym przedsiębiorstwom prowadzenie inwestycji towarzyszących 
strategicznym inwestycjom w sektorze naftowym. 

W ramach dodatkowych ułatwień przewidzianych projektem ustawy, które oprócz 
dotychczasowych rozwiązań, będą miały zastosowanie dla nowych strategicznych inwestycji 
naftowych, uproszczenie oraz przyspieszenie trybu dopełniania wymagań Prawa 
geologicznego i górniczego w zakresie: 

a) wprowadzenia obowiązku opiniowania decyzji lokalizacyjnej dla terenów górniczych przez 
właściwy organ górniczy, co ma przyspieszyć wydanie decyzji i ułatwić realizację strategicznej 
inwestycji naftowej na późniejszych etapach jej realizacji, 

b) wprowadzenia obowiązku informowania stron postępowania koncesyjnego tylko poprzez 
obwieszczenia zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach organów 
administracji oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Proponuje się 
wyłączenie obowiązku pisemnego zawiadamiania każdej strony samodzielnie, gdy ich liczba 
przekracza 10, 

c) skrócenie z 2 lat do 6 miesięcy, na wzór działalności geologicznej i górniczej dotyczącej 
węglowodorów, okresu, w jakim gmina ma obowiązek wprowadzić do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru dokumentowanego złoża kopaliny (soli 
kamiennej), 
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d) wydłużenie z 3 do 5 lat ważności odpowiednio prawa pierwszeństwa do ustanowienia 
użytkowania górniczego wymaganego do realizacji tych inwestycji oraz prawa do informacji 
geologicznej niezbędnej do prowadzenia działalności wymaganej do realizacji tych inwestycji, 

e) ustalenie krótkich i efektywnych terminów rozpatrzenia wniosków o wydanie koncesji na 
otworowe wydobywanie soli kamiennej oraz koncesji na bezzbiornikowe magazynowanie 
substancji oraz każdej zmiany tych koncesji (odpowiednio 60 dni – koncesja wydobywcza oraz 
60 dni – koncesja na magazynowanie), 

f) wydłużenie z roku do 2 lat okresu, w jakim ważność zachowuje umowa użytkowania 
górniczego w przypadku braku uzyskania stosowanej koncesji powiązanej z tym tytułem do 
górotworu. 
 
Projekt ustawy na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-przygotowaniu-
i-realizacji-strategicznych-inwestycji-w-sektorze-naftowym/ 
 
Projekty rozporządzeń: 
 
1. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych (numer z wykazu 260) 
 

Podstawową przyczyną zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 września 2016 r. 
w sprawie zgłoszeń celnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2262 oraz z 2020 r. poz. 1 i 969) jest 
dostosowanie krajowych przepisów do zmian zawartych w rozporządzeniu delegowanym 
Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 w odniesieniu do szczegółowych zasad dotyczących 
niektórych przepisów unijnego kodeksu celnego (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015. W związku 
z rozwijającym się handlem e-commerce, odpowiednie organy Unii Europejskiej opracowały 
nowe podejście do tego zagadnienia, co zostało wyrażone przede wszystkim w zmianach 
dyrektyw dotyczących podatku VAT. Zasadnicza zmiana polega na tym, że podatek VAT 
będzie należny od towarów przywożonych do Unii zakupionych w ramach sprzedaży na 
odległość bez względu na ich wartość (obecnie obowiązujące przepisy unijne przewidują 
możliwość zwolnienia z podatku VAT przesyłek o wartości do 22 euro). 

Rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie zredukowanego zestawu danych 
podawanych w zgłoszeniach celnych przesyłek o małej wartości i przesyłek pocztowych oraz 
umożliwienie składania zbiorczych zgłoszeń celnych, mając na uwadze wolumen tego rodzaju 
przesyłek. Jednocześnie wprowadzone są narzędzia kontrolne poprzez wprowadzenie 
obowiązku prowadzenia ewidencji dla przesyłek, od których pobierany jest podatek VAT. 
Powyższe zapewni szybszy przepływ tego rodzaju towarów. W zakresie związanym ze 
stosowaniem formularzy 302 i UE 302 są to zmiany porządkujące zagadnienie i dostosowujące 
do rozwiązań zawartych w przepisach unijnych. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mffipr-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-zgloszen-celnych/ 
 
2. Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wniosków o objęcie w danym 

roku budżetowym dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze 
użyteczności publicznej (numer z wykazu 111). 

 

Celem projektowanego rozporządzenia jest umożliwienie dalszego stosowania przepisów 
ustawy o Funduszu po jej nowelizacji oraz dostosowanie przepisów aktu wykonawczego do 
zmienianych w zakresie procedury oceny wniosków o objęcie w danym roku budżetowym 
dopłatą z Funduszu przepisów ww. ustawy. Proponowane rozwiązania poza powtórzeniem 
aktualnie obowiązujących regulacji wykonawczych precyzują stosowanie przez wojewodę w 
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ramach oceny wniosków kryterium zapewnienia dostępności komunikacyjnej terenów objętych 
przedsięwzięciami lub inwestycjami powiązanymi z przedsięwzięciem infrastrukturalnym, o 
których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu 
tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla 
bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2020 r. poz. 50, z późn. zm.), 
a także uzgadniają w wyniku tego uzupełnienia wartości dotychczasowych przeliczników dla 
poszczególnych kryteriów oceny. 

Projektowany dokument rządowy służy określeniu szczegółowej procedury stosowania w 
ramach oceny wniosków kryteriów wskazanych ustawowo przez powtórzenie aktualnie 
obowiązujących regulacji w tym zakresie oraz uzupełnienie ich o sposób postępowania w 
przypadku kryterium zapewnienia dostępności komunikacyjnej terenów objętych działaniami 
promieszkaniowymi i określenia w wyniku tego uzupełnienia wartości dotychczasowych 
przeliczników dla poszczególnych kryteriów oceny. W tym zakresie projekt przewiduje 
dokonywanie oceny przez pryzmat tego kryterium na podstawie liczby przystanków 
komunikacyjnych i dworców na liniach komunikacyjnych w przewozach autobusowych o 
charakterze użyteczności publicznej, zlokalizowanych w odległości nie większej niż 500 m od 
terenów objętych działaniami promieszkaniowymi oraz stosowanie w odniesieniu do tego 
kryterium przelicznika o wartości 0,05. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mi-w-sprawie-wnioskow-o-
objecie-w-danym-roku-budzetowym-doplata-z-funduszu-rozwoju-przewozow-autobusowych-
o-charakterze-uzytecznosci-publicznej/ 
 
3. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania 

doręczeń elektronicznych w postępowaniach upadłościowych (numer z wykazu A419). 
 

Projektowane rozporządzenie określa tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w 
postępowaniach upadłościowych. Doręczenie pisma za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego będzie następowało poprzez odebranie na koncie w systemie 
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. W przypadku nieodebrania pisma w 
terminie 14 dniu od dnia umieszczenia go na koncie pismo uznaje się za doręczone w dniu 
następującym po upływie tego terminu. 

Przewiduje się, że nadawca pisma po doręczeniu pisma na konto za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, otrzyma elektroniczne potwierdzenie doręczenia pisma, które zawiera: 
oznaczenie doręczonego pisma, chwilę jego odbioru, właściciela konta, któremu doręczono 
pismo, uprawnionego użytkownika, który odebrał pismo. 

W przypadku nieodebrania pisma nadawca otrzyma informację, że pismo uznano za 
doręczone w trybie art. 1311 § 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575). Jednocześnie nadawca uzyska 
informację o terminie umieszczenia pisma na koncie z oznaczeniem doręczonego pisma. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-trybu-i-
sposobu-dokonywania-doreczen-elektronicznych-w-postepowaniach-upadlosciowych/ 
 
4. Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu dokonywania 

doręczeń elektronicznych w postępowaniach restrukturyzacyjnych (numer z wykazu 
A420). 

 
Projektowane rozporządzenie określa tryb i sposób dokonywania doręczeń elektronicznych w 
postępowaniach restrukturyzacyjnych. Doręczenie pisma za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego będzie następowało poprzez odebranie na koncie w systemie 
teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe. W przypadku nieodebrania pisma w 
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terminie 14 dniu od dnia umieszczenia go na koncie, pismo uznaje się za doręczone w dniu 
następującym po upływie tego terminu. 
Przewiduje się, że nadawca pisma po doręczeniu pisma na konto za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego, otrzyma elektroniczne potwierdzenie doręczenia pisma, które 
zawiera: oznaczenie doręczonego pisma; chwilę jego odbioru; właściciela konta, któremu 
doręczono pismo; uprawnionego użytkownika, który odebrał pismo. 
W przypadku nieodebrania pisma nadawca otrzyma informację, że pismo uznano za 
doręczone w trybie art. 1311 § 2 zdanie trzecie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575). Jednocześnie nadawca uzyska 
informację o terminie umieszczenia pisma na koncie z oznaczeniem doręczonego pisma. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap) i opiniowania (4 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-trybu-i-
sposobu-dokonywania-doreczen-elektronicznych-w-postepowaniach-restrukturyzacyjnych/ 
 
5. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (numer z wykazu MZ 
1125) 

 

Projekt rozporządzenia wprowadza zmianę ponoszonych przez świadczeniobiorcę 
częściowych kosztów wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym za jeden 
dzień pobytu ponoszonych przez świadczeniobiorcę, określonych w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia. Wzrost odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie ponoszonej przez 
świadczeniobiorcę korzystającego z uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego kształtuje się w 
przedziale 14,70 zł – 58,80 zł za 21-dniowy turnus. 
 
Projekt rozporządzenia na etapie konsultacji publicznych (3 etap). 
Link do konsultacji: https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-
rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-lecznictwa-
uzdrowiskowego/ 
 
II. Ogłoszone akty prawne (Dziennik Ustaw RP)  

W analizowanym okresie opublikowano trzydzieści osiem aktów prawnych, tzn. ustawy, 

rozporządzenia Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i poszczególnych ministrów, 

obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego. Z powyższych publikacji w 

zainteresowaniu pracodawców i przedsiębiorców znaleźć się mogą następujące akty prawne: 

 

1/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lutego 2021 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów skarbowych i izb administracji 

skarbowej w zakresie akcyzy 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 23 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 342). 

 Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie właściwości Urzędu Skarbowego w 

Wałbrzychu, zgodnie z rozporządzeniem właściwość obejmuje powiaty: 

dzierżoniowski, kamiennogórski, karkonoski, kłodzki, lwówecki, świdnicki, wałbrzyski, 

ząbkowicki oraz miasta: Jelenia Góra i Wałbrzych 

  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-trybu-i-sposobu-dokonywania-doreczen-elektronicznych-w-postepowaniach-restrukturyzacyjnych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-ms-w-sprawie-trybu-i-sposobu-dokonywania-doreczen-elektronicznych-w-postepowaniach-restrukturyzacyjnych/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-lecznictwa-uzdrowiskowego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-lecznictwa-uzdrowiskowego/
https://pracodawcy.pl/projekt-rozporzadzenia-mz-zmieniajacego-rozporzadzenie-w-sprawie-swiadczen-gwarantowanych-z-zakresu-lecznictwa-uzdrowiskowego/


 

2/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o wszczęcie uproszczonego postępowania 

legalizacyjnego  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 23 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 338). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 53a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane i określa wzór formularza wniosku o wszczęcie 

uproszczonego postępowania legalizacyjnego, w tym w formie dokumentu 

elektronicznego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

 

3/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza wniosku o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu 

zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 22 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 335). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 34 ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane i określa wzór formularza wniosku o wydanie odrębnej 

decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu 

architektoniczno-budowlanego, w tym w formie dokumentu elektronicznego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r. 

4/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 

szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 19 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 325). 

 Rozporządzenie wprowadza zmiany do załącznika nr 1 rozporządzenia w sprawie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy, a także w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części C 

„Mikroklimat” pkt 1 „Mikroklimat gorący”. Ponadto rozporządzenia określa następujące 

wartości w przedziale czasowym wskazanym w kacie prawnym: 1. Do dnia 19 maja 

2021 r. wartość NDS 4-toliloaminy wynosi 8 mg/m3 . 2. Do dnia 19 maja 2021 r. dla 3-

metylobutan-1-olu wartość NDS wynosi 200 mg/m3 , a wartość NDSCh wynosi 400 

mg/m3 . 3. Do dnia 19 maja 2021 r. dla trichlorku fosforylu wartość NDS wynosi 1 

mg/m3 , a wartość NDSCh wynosi 2 mg/m3 . 4. Do dnia 20 lutego 2023 r. wartość NDS 

spalin emitowanych z silników Diesla – frakcji respirabilnej wynosi 0,5 mg/m3 . 5. Do 

dnia 20 lutego 2026 r. dla sektora górnictwa podziemnego i budowy tuneli wartość NDS 

spalin emitowanych z silników Diesla – frakcji respirabilnej wynosi 0,5 mg/m3 .  



 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r. 

 

5/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy wniosków o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz praw i obowiązków wynikających 

ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 19 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 322). 

 Rozporządzenie określa wzory formularzy wniosków o przeniesienie: decyzji o 

pozwoleniu na budowę, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o 

której mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a także 

praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł 

sprzeciwu, – w tym w formie dokumentu elektronicznego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

6/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 

r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w 

postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 19 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 320). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 7a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i określa szczegółowy sposób i 

tryb współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w 

postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych, w tym szczegółowy zakres 

informacji dotyczących czynności egzekucyjnych i innych czynności podejmowanych 

przez te podmioty, a także zdarzeń mających wpływ na egzekwowany obowiązek 

zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie, kosztów 

upomnienia i kosztów egzekucyjnych. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 roku. 

 

7/ Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lutego 2021 

r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na 

podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego 

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 18 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 318). 

 Rozporządzenie przedłuża do dnia 20 sierpnia 2021 r. terminy przekazania zaliczek na 

podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od 

podatników przez płatników w styczniu 2021 przewidzianych w art. 38 ust. 1 ustawy z 



dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku zaliczek 

na podatek dochodowy, o których mowa w art. 31 tej ustawy; art. 42 ust. 1 ustawy – w 

przypadku zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, 

o których mowa odpowiednio w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy, od dokonanych świadczeń z 

tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy, oraz 

z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.  

Przedłużenie terminów dotyczy płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje 

ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.3) ), prowadzących pozarolniczą 

działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 

2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodem 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 

47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 

56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 

77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 

85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 

93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z lub 96.04.Z.  

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 

8/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie 

określenia wzoru formularza zgłoszenia rozbiórki  

 Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 18 lutego 2021 roku (Dz.U. 

z 2021, poz. 314). 

 Rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 31 ust. 1e ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane i określa wzór formularza zgłoszenia rozbiórki, w tym w 

formie dokumentu elektronicznego. 

 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 


