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INFORMACJA

Pismo

Przekazuję pismo DAB-I.0212.3.2018 stanowiące odpowiedź na pisma z dnia 26 września 2018 r. (znak: 
IV.7000.44.2015.JL) dotyczące braku wytycznych w upoważnieniu ustawowym, zawartym w art. 11 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) do wydania rozporządzenia w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Załączniki:
1. Pismo DAB-1.0212.3.2018.(2316156_1755653).pdf
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Pan
Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Dotyczy: braku wytycznych w upoważnieniu ustawowym, zawartym w art. 11 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) 
do wydania rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników 
szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia 

i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi.

Szanowny Panie Rzeczniku,

w nawiązaniu do pisma z dnia 26 września 2018 r. (znak: IV.7000.44.2015.JL), 

wskazującego na konieczność podjęcia stosownej inicjatywy legislacyjnej mającej na celu 
prawne uregulowanie materii objętej zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 12 marca 1996 r. tj. uzupełnienia upoważnienia do wydania rozporządzenia 
zawartego w art. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -  Prawo budowlane, uprzejmie 

informuję, iż w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju rozpoczęły się prace nad nowelizacją 
ustawy -  Prawo budowlane, w ramach których art. 11, zawierający upoważnienie 
do wydania ww. aktu wykonawczego, zostanie uzupełniony o stosowne wytyczne.

Ponadto informuję, iż pismem z dnia 1 października br. (znak: DAB-II.410.77.2018 A W)
M nisterstwo Inwestycji i Rozwoju zwróciło się z prośbą do resortu zdrowia o współpracę 
i przekazanie ewentualnych propozycji uzupełnienia przedmiotowego przepisu ustawy.

Z poważaniem

Artur Soboń

/podpisano elektronicznie/
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