
SEJM 
RZECZYPOSPOLIT EJ POLSKIEJ 

IX kadencja 

Druk nr 2842 

SPRA WOZDANIE 

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W DEREGULACJI 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustaw 
w celu . likwidowania zbędnych barier 
administracyjnych i prawnych wraz 
z autopoprawką (druki nr 2628 i 2628-A) 

Sejm na 66. posiedzeniu Sejmu w dniu 16 listopada 2022 r. - na podstawie art. 39 ust. 2 

regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw 

deregulacji w celu rozpatrzenia. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw deregulacji po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 

posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2022 r. 

wnos1: 

W y s o k i S ej m uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 2 grudnia 2022 r. 

Przewodniczący Komisji 
i sprawozdawca 

(-)Bartłomiej Wróblewski 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia … 

o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i 

prawnych1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 127 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Decyzja wydana w pierwszej instancji, od której uzasadnienia organ 

odstąpił z powodu uwzględnienia w całości żądania strony, jest ostateczna.”; 

2) w art. 127a § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec 

się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który 

wydał decyzję.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 61 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Za zgodą przedsiębiorcy, wyrażoną na piśmie, organizacja 

pozarządowa, której jest członkiem, może na jego rzecz wytoczyć powództwo 

                                                           
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę z 

dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w 

trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków 

i darowizn, ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawę z dnia 28 

września 1991 r. o lasach, ustawę z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych, ustawę z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i 

Gospodarczego, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawę z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach, ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, 

ustawę z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach 

w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących oraz 

ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2052, 

2262, 2270, 2289 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 830, 974, 1098, 1301, 1371, 1692 i 1967. 
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lub przystąpić do niego w toczącym się postępowaniu związanym z prowadzoną 

przez niego działalnością gospodarczą.”; 

2) w art. 62 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Do organizacji pozarządowych wytaczających powództwa na rzecz 

osób fizycznych lub przedsiębiorców stosuje się odpowiednio przepisy o 

prokuratorze wytaczającym powództwo na rzecz oznaczonej osoby, z wyjątkiem 

art. 58 zdanie drugie.”; 

3) art. 531 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 531 § 1. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zamieszcza się w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz podaje publicznie do wiadomości w 

miejscu ostatniego zamieszkania zaginionego, w sposób w tym miejscu przyjęty. 

§ 2. Sąd może dodatkowo zarządzić podanie ogłoszenia publicznie do 

wiadomości w inny sposób, jaki uzna za odpowiedni.”; 

4) art. 607 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 607. Do wniosków dotyczących nieruchomości, dla których 

prowadzony jest zbiór dokumentów, należy dołączyć zaświadczenie o stanie 

prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów.”; 

5) w art. 674: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ogłoszenie zamieszcza się w Monitorze Sądowym i 

Gospodarczym oraz podaje publicznie do wiadomości w ostatnim miejscu 

zwykłego pobytu spadkodawcy, w sposób w tym miejscu przyjęty.”, 

b) uchyla się § 2; 

6) w art. 6933 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Jeżeli wierzyciel lub jego miejsce zamieszkania nie są znane, sąd 

zarządza zamieszczenie ogłoszenia o zezwoleniu na złożenie przedmiotu 

świadczenia do depozytu sądowego na stronie internetowej sądu oraz tablicy 

ogłoszeń w budynku sądu, a także na tablicach ogłoszeń i stronach internetowych 

urzędów obsługujących organy wykonawcze gminy i powiatu ostatniego miejsca 

zamieszkania albo siedziby tego wierzyciela, o ile jest ono znane. Jeżeli wartość 

przedmiotu świadczenia składanego do depozytu sądowego przekracza pięć 

tysięcy złotych sąd zarządza zamieszczenie ogłoszenia również w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym.”; 
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7) w art. 867 § 11 otrzymuje brzmienie: 

„§ 11. Obwieszczenie o licytacji zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w 

budynku sądu rejonowego właściwego dla miejsca licytacji oraz na stronie 

internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Jeżeli wartość ruchomości, objętych 

jednym obwieszczeniem o licytacji, została oszacowana na kwotę wyższą niż 

pięć tysięcy złotych, komornik może zamieścić obwieszczenie o licytacji także 

w dzienniku lub czasopiśmie poczytnym w danej miejscowości. Obwieszczenie 

o licytacji doręcza się stronom i dozorcy zajętych ruchomości.”; 

8) w art. 955 § 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„§ 2. Na wniosek i koszt strony komornik może zarządzić ogłoszenie 

również w inny wskazany przez nią sposób, w szczególności w dzienniku lub 

czasopiśmie poczytnym w danej miejscowości. 

§ 3. W ogłoszeniu, o którym mowa w § 2, podaje się oznaczenie 

nieruchomości, czas i miejsce licytacji, sumę oszacowania i cenę wywołania oraz 

wysokość rękojmi, jaką licytant powinien złożyć.”; 

9) art. 1018 i art. 1019 otrzymują brzmienie: 

„Art. 1018. Ogłoszenie o wszczęciu egzekucji komornik zamieszcza na 

tablicy ogłoszeń w budynku sądu oraz na stronie internetowej Krajowej Rady 

Komorniczej. Komornik może zamieścić ogłoszenie także w dzienniku lub 

czasopiśmie poczytnym w danej miejscowości. 

Art. 1019. Obwieszczenie o licytacji należy co najmniej dwa tygodnie przed 

jej terminem ogłosić publicznie na stronie internetowej sądu oraz tablicy 

ogłoszeń w budynku sądu, a także na stronie internetowej Krajowej Rady 

Komorniczej, jak również przesłać terenowym organom administracji morskiej 

właściwym dla portu, w którym statek się znajduje, oraz dla portu macierzystego 

statku w celu wywieszenia w tych portach. Komornik może zamieścić 

obwieszczenie o licytacji także w dzienniku lub czasopiśmie poczytnym w danej 

miejscowości.”; 

10) w art. 106415 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Postanowienie o wszczęciu egzekucji sąd przesyła do sądu 

właściwego do prowadzenia księgi wieczystej dla nieruchomości wchodzącej w 

skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego. Sąd właściwy do prowadzenia 

księgi wieczystej z urzędu dokonuje wpisu o wszczęciu egzekucji albo składa 
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postanowienie do zbioru dokumentów. W razie wszczęcia egzekucji przeciwko 

przedsiębiorcy podlegającemu wpisowi do właściwego rejestru, sąd przesyła 

postanowienie o wszczęciu egzekucji w celu złożenia do akt rejestrowych. 

Ponadto sąd zarządza zamieszczenie ogłoszenia o wszczęciu egzekucji w 

Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie internetowej Krajowej 

Rady Komorniczej. Sąd może również zarządzić zamieszczenie ogłoszenia w 

dzienniku lub czasopiśmie poczytnym w danej miejscowości właściwej ze 

względu na miejsce położenia nieruchomości wchodzącej w skład 

przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.”; 

11) w art. 106418 w § 2 zdanie trzecie otrzymuje brzmienie: 

„Bieg terminu rozpoczyna się od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Monitorze 

Sądowym i Gospodarczym.”; 

12) w art. 106419 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Sąd zarządzi zamieszczenie ogłoszenia postanowienia, o którym 

mowa w art. 106416 § 1, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz na stronie 

internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Sąd może również zarządzić 

zamieszczenie tego ogłoszenia w dzienniku lub czasopiśmie poczytnym w danej 

miejscowości właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości 

wchodzącej w skład przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2008, 2052, 2269 i 2328 oraz z 2022 r. poz. 1726 i 1768) uchyla się art. 64. 

Art. 4. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 

24, 218 i 1700)  w art. 91 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

„6a. Do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi 

nie jest obowiązany przedsiębiorca, którego zezwolenie na sprzedaż napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 

sprzedaży wygasło z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12 pkt 1–4 albo w 

związku z okolicznościami, o których mowa w art. 491, art. 528 § 1 albo art. 551 

§ 1, 2 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 1467), i który posiadając zezwolenie, o którym mowa w art. 184 

ust. 1, jednorazowo zbywa zinwentaryzowane zapasy napojów alkoholowych.”. 
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Art. 5. W ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1043) w art. 9 w ust. 1 pkt 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1) 36120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 

2) 27090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 

3) 18060 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) art. 46w otrzymuje brzmienie: 

„Art. 46w. Do postępowań przed komisjami dyscyplinarnymi w sprawach 

odpowiedzialności dyscyplinarnej, w zakresie nieuregulowanym w ustawie 

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375), z tym że nie stosuje się 

przepisów o oskarżycielu prywatnym, przedstawicielu społecznym, 

postępowaniu przygotowawczym oraz środkach przymusu, z wyjątkiem 

przepisów o karze pieniężnej.”; 

2) w art. 47b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty 

uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi 

nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym 

miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu tabliczki z 

numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.”, 

b) uchyla się ust. 2, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rada gminy, w drodze uchwały, może wprowadzić obowiązek 

umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub 

nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego, a także nazwy ulicy lub 

placu.”, 

d) uchyla się ust. 4; 

3) w art. 48: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
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„1a. Kto wbrew przepisom art. 47b ust. 1, będąc obowiązanym do 

umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym, nie umieści jej w 

widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo ogrodzeniu w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru 

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W wypadkach określonych w ust. 1 i 1a orzekanie następuje na 

podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2022 r. poz. 672 

i 1726) w art. 37a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą być ustalone na 

podstawie oświadczenia sprzedającego złożonego pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Notariusz 

sporządzający umowę sprzedaży poucza sprzedającego o odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zamiesza o tym wzmiankę w akcie 

notarialnym.”. 

Art. 8. W ustawie z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 

obrachunkowych (Dz. U. z 2022 poz. 1668) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 13 uchyla się pkt 4; 

2) w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odwołanie od opinii wydanej przez skład orzekający w sprawach 

określonych w art. 13 pkt 3 i 5 rozpatrywane jest przez kolegium izby, nie później 

niż w terminie 14 dni od daty jego wniesienia.”. 

Art. 9. W ustawie z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i 

Gospodarczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1795) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

„3b. Opłata za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 

ogłoszenia lub obwieszczenia nie może być wyższa niż 20% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).”; 
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2) w art. 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Prezesi sądów rejonowych oraz organy wykonawcze jednostek 

samorządu terytorialnego zapewniają nieodpłatnie możliwość przeglądania 

Monitora Sądowego i Gospodarczego.”. 

Art. 10. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, 1549 i 1768) w art. 6k po ust. 4c dodaje się 

ust. 4d w brzmieniu: 

„4d. Rada gminy, w drodze uchwały, może zwolnić w części z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wytwarza odpadów określanych jako popioły 

paleniskowe, pyły z kotłów oraz mieszkanki popiołowo-żużlowe.”. 

Art. 11. W ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 955 oraz z 2022 r. poz. 275) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:  

„3a. Za ważną przyczynę posiadania broni dla pozwolenia na broń do celów 

ochrony osobistej, osób i mienia uważa się także chęć wzmocnienia potencjału 

obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariusza 

Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży 

Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariusza 

innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierza zawodowego Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada przydzieloną mu broń służbową, a także 

osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową co najmniej dwa lata.”; 

2) w art. 10b po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Polski związek sportowy nie może warunkować dopuszczenia do 

egzaminu, o którym mowa w ust. 2, dłuższym niż miesięcznym członkostwem 

osoby wnioskującej o dopuszczenie do egzaminu w klubie posiadającym licencję 

tego związku.”; 

3) w art. 15 w ust. 4 wyrazy „art. 10 ust. 2 pkt 1–3” zastępuje się wyrazami „art. 10 

ust. 2 pkt 1 i 2”; 
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4) w art. 15h: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego przysługuje 

odwołanie.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Odwołanie wnosi się na piśmie w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza albo psychologa, który 

wydał orzeczenie, do innego wybranego lekarza upoważnionego albo 

psychologa upoważnionego. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Lekarz albo psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone 

odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań do wybranego przez 

odwołującego się innego lekarza upoważnionego albo psychologa 

upoważnionego w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.”; 

5) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb przeprowadzania i zakres przedmiotowy egzaminu, skład 

komisji egzaminacyjnej oraz stawkę odpłatności za egzamin. Egzamin musi 

składać się z części teoretycznej, dotyczącej znajomości przepisów w zakresie 

zgodnego z prawem posiadania i używania danej broni, oraz z części praktycznej, 

dotyczącej umiejętności posługiwania się tą bronią. Komisja egzaminacyjna 

musi składać się z co najmniej trzech członków, z których przynajmniej jeden 

musi posiadać uprawnienia instruktora strzelań policyjnych lub instruktora 

wyszkolenia strzeleckiego. Stawka odpłatności za egzamin nie może być wyższa 

niż 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2207).”; 

6) w art. 47 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w 

brzmieniu: 

„2. Do postępowania w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy 

stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).”. 
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Art. 12. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 

sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329, 655 i 1457) w art. 54 po § 2 

dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. W terminie określonym w § 2, przed przekazaniem akt sądowi, organ 

sporządza uzasadnienie zaskarżonej decyzji, jeżeli odstąpił od jej uzasadnienia z 

powodu uwzględnienia w całości żądania strony.”. 

Art. 13. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2022 r. poz. 916 i 1726) w art. 83f: 

1) w ust. 4 pkt 1–3 otrzymują brzmienie: 

„1) 90 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu 

srebrzystego; 

2) 75 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz 

platanu klonolistnego; 

3) 60 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.”; 

2) w ust. 6 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „21” zastępuje się wyrazami 

„14”; 

3) w ust. 8 wyrazy „14” zastępuje się wyrazami „7”; 

4) po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu: 

„15a. Odwołanie od decyzji, o której mowa w ust. 8, organ wyższego 

stopnia rozpoznaje w terminie 14 dni od dnia otrzymania akt sprawy od organu 

pierwszej instancji.”. 

Art. 14. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchyla się art. 266. 

Art. 15. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 

699, 1250 i 1726) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 48a: 

a) użyty w ust. 3 i 3a wyraz „iloczyn” zastępuje się wyrazami „3/4 iloczynu”, 

b) po ust. 3b dodaje się ust. 3c w brzmieniu: 

„3c. W przypadku gdy odpady mają być magazynowane w miejscu 

magazynowania odpadów innym niż instalacja, obiekt budowlany lub jego 

część za największą masę odpadów, o której mowa w ust. 3, przyjmuje się 

masę wskazaną we wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 albo 2.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zabezpieczenie roszczeń może mieć formę depozytu, gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, polisy ubezpieczeniowej, zastawu, 

zastawu rejestrowego lub hipoteki.”; 

2) w art. 194 w ust. 1 po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu: 

„3b) magazynowanie odpadów w miejscu magazynowania odpadów innym niż 

instalacja, obiekt budowlany lub jego część, w ilości przekraczającej masę 

wskazaną we wniosku, o którym mowa w art. 42 ust. 1 albo 2;”. 

Art. 16. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich 

Przedsiębiorców (Dz. U. poz. 648) w art. 9 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w 

brzmieniu: 

„6a) brać udział w postępowaniu w sprawach cywilnych z zakresu prawa pracy i 

ubezpieczeń społecznych, o których mowa w części pierwszej w księdze 

pierwszej w tytule VII w dziale III ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, z późn. zm.3)), 

Jeżeli stroną jest przedsiębiorca, który wyraził zgodę na piśmie na udział 

Rzecznika, oraz jeżeli Rzecznik brał udział w postępowaniu 

administracyjnym poprzedzającym to postępowanie sądowe – na prawach 

przysługujących prokuratorowi;”. 

Art. 17. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 

2021 r. poz. 162 i 2015 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) w art. 5 ust. 1 otrzymuje 

brzmienie: 

„1. Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez 

osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w 

żadnym miesiącu 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w 

ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie 

wykonywała działalności gospodarczej.”. 

                                                           
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 

2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 1, 366, 480, 807, 830, 974, 1098, 1301, 

1371, 1692, 1855, 1967, 2127, 2140, 2180, 2339 i 2436. 
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Art. 18. W ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i 

realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1538) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 

„7) teren biologicznie czynny – teren o nawierzchni urządzonej w sposób 

zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 

50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych 

powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie 

mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie; 

8) zabudowa śródmiejska – zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze 

śródmieścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.”; 

2) w art. 3 część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa przeznaczona na działalność 

handlową lub usługową nie będzie mniejsza niż 5% i nie przekroczy 20% 

powierzchni użytkowej mieszkań.”; 

3) w art. 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Warunek niesprzeczności ze studium nie dotyczy terenów: 

1) które w przeszłości były wykorzystywane jako tereny kolejowe, wojskowe, 

produkcyjne lub usług pocztowych, a obecnie funkcje te nie są na tych 

terenach realizowane;  

2) na których jest lub może być zlokalizowany obiekt handlowy o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000 m2; 

3) na których jest zlokalizowany budynek biurowy.”; 

4) w art. 7 w ust. 7 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu: 

„7a) określenie minimalnego udziału powierzchni ogólnodostępnego, 

nieogrodzonego urządzonego terenu wypoczynku oraz rekreacji lub sportu 

lokalizowanego w ramach terenu biologicznie czynnego na terenie 

inwestycji mieszkaniowej;”; 

5) w art. 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Uchwała o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej wygasa, 

jeżeli przed upływem 6 lat od dnia opublikowania uchwały w wojewódzkim 
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dzienniku urzędowym decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji 

mieszkaniowej nie stała się ostateczna.”; 

6) w art. 17: 

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4d w brzmieniu: 

„4a. Dla inwestycji mieszkaniowej określa się: 

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego 

wynoszący co najmniej 25% powierzchni terenu inwestycji 

mieszkaniowej, przy czym co najmniej 50% terenu biologicznie 

czynnego stanowić ma ogólnodostępny, nieogrodzony, urządzony 

teren wypoczynku oraz rekreacji lub sportu, o którym mowa w ust. 4; 

2) minimalną liczbę miejsc postojowych wynoszącą co najmniej 1,5-

krotność liczby mieszkań przewidzianej do realizacji w ramach 

inwestycji mieszkaniowej. 

4b. Obowiązek zapewnienia minimalnego udziału ogólnodostępnego, 

nieogrodzonego, urządzonego terenu wypoczynku oraz rekreacji lub sportu 

w ramach terenu biologicznie czynnego, o którym mowa w ust. 4a pkt 1, nie 

dotyczy: 

1) inwestycji mieszkaniowych obejmujących swoim zakresem budowę, 

przebudowę lub zmianę sposobu użytkowania budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych; 

2) inwestycji mieszkaniowych zlokalizowanych w obszarze zabudowy 

śródmiejskiej; 

3) udostępnienia urządzonego terenu wypoczynku oraz rekreacji lub 

sportu na terenie inwestycji towarzyszącej – pod warunkiem spełnienia 

przez ten teren, wymogów, o których mowa w ust. 4. 

4c. Lokalizacja ogólnodostępnego, nieogrodzonego, urządzonego 

terenu wypoczynku oraz rekreacji lub sportu w ramach terenu biologicznie 

czynnego, o którym mowa w ust. 4a pkt 1, na terenie inwestycji 

mieszkaniowej zapewnia spełnienie wymogów, o których mowa w ust. 4. 

4d. Dla inwestycji mieszkaniowej zlokalizowanej w obszarze 

zabudowy śródmiejskiej określa się: 
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1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego, 

wynoszący co najmniej 12,5% powierzchni terenu inwestycji 

mieszkaniowej; 

2) minimalną liczbę miejsc postojowych co najmniej równą liczbie 

mieszkań przewidzianej do realizacji w ramach inwestycji 

mieszkaniowej.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Wymogi, o których mowa w ust. 1, 2, 4 i 4a, można spełnić 

zarówno w oparciu o infrastrukturę istniejącą w dniu składania wniosku o 

ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, jak i w oparciu o 

infrastrukturę planowaną do realizacji.”; 

7) w art. 19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W lokalnych standardach urbanistycznych, o których mowa w ust. 1, 

rada gminy może określić liczby miejsc postojowych niezbędnych dla obsługi 

realizowanej inwestycji mieszkaniowej większe niż określone w art. 17 ust. 4a 

pkt 2 lub art. 17 ust. 4d pkt 2 lub obowiązek zapewnienia dostępu do sieci 

ciepłowniczej na zasadach wynikających z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723).”. 

Art. 19. W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

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

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.4)) art. 100 otrzymuje 

brzmienie: 

„Art. 100. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego profil zaufany, o 

którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 

2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), zachowuje ważność do końca trzeciego miesiąca, 

licząc od miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego lub stan 

                                                           
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 695, 1086, 1262, 1478, 

1747, 2157 i 2255, z 2021 r. poz. 1535 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 64, 202, 1561, 1692, 1730 i 1967. 
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epidemii albo zniesiono stan nadzwyczajny, jednocześnie nie ogłaszając ani nie 

wprowadzając żadnego z tych stanów.”. 

Art. 20. 1. Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydaniem decyzji w pierwszej 

instancji, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

dotychczasowym.  

2. Do decyzji wydanych w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, przepisu 

art. 127 § 1a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się. 

Art. 21. Do postępowań cywilnych wszczętych i niezakończonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 2, w 

brzmieniu dotychczasowym, z wyjątkiem art. 61 § 3 ustawy zmienianej w art. 2, który 

stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 22. 1. Do postępowań w sprawie wydania pozwolenia na broń wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 11, stosuje się przepis art. 15h 

ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym. 

2. Do postępowań w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie art. 11, stosuje się przepis art. 47 

ustawy zmienianej w art. 11, w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 23. Do postępowań sądowoadministracyjnych wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepis 

art. 54 § 2a ustawy zmienianej w art. 12, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jeżeli 

organ, za pośrednictwem którego wniesiono skargę, nie przekazał jeszcze akt 

wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu. 

Art. 24. Do postępowań w sprawie usunięcia drzew lub krzewów, które rosną na 

nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele 

niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wszczętych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy 

ustawy zmienianej w art. 13, w brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 25. Do postępowań w sprawach cywilnych wszczętych i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej 

w art. 16, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
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Art. 26. 1. Do postępowań w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji 

mieszkaniowej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej 

ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem art. 8 ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 18, który stosuje się w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Do uchwał o lokalizacji inwestycji mieszkaniowej, które w dniu wejścia 

w życie niniejszej ustawy nie wygasły, stosuje się przepis art. 8 ust. 3 ustawy 

zmienianej w art. 18, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 27. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem: 

1) art. 11, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

2) art. 13 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2023 r.; 

2) art. 5 i art. 17, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2023 r. 
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