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Rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw – zmiany dotyczące powiatów i miast na prawach powiatu 
 

Jednostka 
redakcyjna 

Zmieniana ustawa Brzmienie przepisu Omówienie zmiany 

Art. 26 Prawo geodezyjne 
i kartograficzne 

Art. 42 ust. 4. Osoby wykonujące samodzielne funkcje 
w dziedzinie geodezji i kartografii mogą poświadczać za zgodność 
z oryginałem sporządzone przez siebie kopie protokołów, map 
i innych dokumentów, które podlegają przekazaniu do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz 
z wynikami prac geodezyjnych. 

Dodatkowe uprawnienie dla osób 
wykonujących samodzielne funkcje 
w geodezji i kartografii, elektronizacja.  

Art. 27 Podatek dochodowy od 
osób fizycznych  

1) w art. 52n w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem 
i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4) domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym 
z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom 
pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).”; 
2) po art. 52v dodaje się art. 52w–52zb w brzmieniu: 
„Art. 52w. 1. Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego 
podstawę obliczenia zaliczki, o którym mowa w art. 44 ust. 17 
pkt 1, przysługuje w 2020 r. począwszy od okresu rozliczeniowego, 
w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty 
określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu 
rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub 
zbyta.  

- umożliwienie odliczenia od podstawy 
obliczenia podatku darowizn 
przekazanych na rzecz domu dla matek 
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
noclegowni, schroniska dla osób 
bezdomnych, w tym z usługami 
opiekuńczymi, ośrodka wsparcia, 
rodzinnego domu pomocy, domu 
pomocy społecznej; 
- możliwość skorzystania z ulgi na złe 
długi; 
- odliczenie przez podatników darowizn 
rzeczowych w formie laptopów 
i tabletów (zdatnych do użytku i nie 
starszych niż 3 lata) przekazanych od 
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2. Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę 
wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 44 ust. 6b, mogą 
zmniejszyć zaliczkę, o której mowa w art. 44 ust. 6i, należną za 
miesiąc, w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty 
określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, 
w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta, o: 
1) 17% wartości wierzytelności, o której mowa w ust. 1 
– w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad 
określonych w art. 27 ust. 1 albo  
2) 19% wartości wierzytelności, o której mowa w ust. 1 
– w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad 
określonych w art. 30c. 
3. Jeżeli wartość zmniejszenia zaliczki należnej przysługującego 
na podstawie ust. 2, jest wyższa od tej zaliczki, o nieodliczoną 
wartość zmniejsza się zaliczki należne za kolejne miesiące. 
4. Zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3 dokonuje się, jeżeli do 
dnia terminu płatności zaliczki, określonego w art. 44 ust. 6, 
wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta. 
5. Podatnik, który dokonał zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3, 
jest obowiązany do zwiększenia o dokonane odliczenie zaliczki 
należnej w 2020 r. za miesiąc, w którym wierzytelność została 
uregulowana lub zbyta.  
6. Przepisy ust. 2–5 stosuje się do wierzytelności, o których mowa 
w art. 26i ust. 9, 10, 13 i 18. 
7. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do okresów rozliczeniowych, 
w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie 
o COVID-19. 
Art. 52x. 1. Od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie 
z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2, w celu obliczenia podatku lub 
zaliczki, podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe, których 

1 stycznia 2020 r. do 30 września 2020 r. 
wskazanym w przepisie podmiotom; 
- zaliczenie do kosztów uzyskania 
przychodów kosztu wytworzenia lub 
ceny nabycia rzeczy lub praw, które 
następnie podatnik przekaże w formie 
darowizny w związku z Covid. 
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przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub 
tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 
30 września 2020 r.:  
1) organom prowadzącym placówki oświatowe; 
2) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność 
pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, lub operatorowi 
OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. 
o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 
1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego 
nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki 
oświatowe lub placówkom oświatowym. 
2. Przez placówkę oświatową rozumie się: 
1) podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 
2) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce; 
3) placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej. 
3. Odliczenie stosuje się w przypadku gdy przedmiotem darowizny 
są komputery przenośne kompletne, zdatne do użytku i nie 
starsze niż 3 lata. 
4. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:  
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota 
odpowiadająca 200% wartości darowizny;  
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 
150% wartości darowizny;  
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 
– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.  
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5. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie 
art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 52n oraz art. 11 i art. 57b ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym.  
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do 
darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 6 ust. 2, art. 26 
ust. 6, 6b, 6c, 6f, ust. 7 pkt 2, ust. 13a i 15 oraz art. 45 ust. 3a. 
Art. 52y. W przypadku darowizn, o których mowa w art. 52n i art. 
52x, kwota przekazanej darowizny wykazywanej w zeznaniu, 
o której mowa w art. 26 ust. 6b, odpowiada kwocie określonej 
zgodnie odpowiednio z art. 52n ust. 2 oraz art. 52x ust. 4. 
Art. 52z. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia 
lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem 
darowizn, o których mowa w art. 52n i art. 52x, przekazanych 
w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., 
podmiotom i na cele, o których mowa w tych przepisach, o ile 
koszty te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 
Art. 52za. Do przychodów z pozarolniczej działalności 
gospodarczej nie zalicza się wartości otrzymanych od dnia 
1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. darowizn, o których 
mowa w art. 52n i art. 52x, przez podatników, o których mowa 
w art. 52n ust. 1 pkt 1 i art. 52x ust. 1. 
Art. 52zb. Przepisu art. 23 ust. 1 pkt 19 nie stosuje się do 
zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada 
dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka 
w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu 
wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku 
ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii, 
ogłoszonego z powodu COVID-19.”. 
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Art. 29 Ustawa o podatku 
dochodowym od osób 
prawnych  

1) w art. 38g w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem 
i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4) domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym 
z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom 
pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).”; 
2) po art. 38n dodaje się art. 38o–38u w brzmieniu: 
„Art. 38o. 1. Prawo do zmniejszenia dochodu stanowiącego 
podstawę obliczenia zaliczki, o którym mowa w art. 25 ust. 19 pkt 
1, przysługuje w 2020 r. począwszy od okresu rozliczeniowego, 
w którym upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty 
określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu 
rozliczeniowego, w którym wierzytelność została uregulowana lub 
zbyta. 
2. Podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę 
wpłacania zaliczek, o której mowa w art. 25 ust. 6, mogą 
zmniejszyć zaliczkę należną za miesiąc, w którym upłynęło 30 dni 
od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze 
(rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym wierzytelność 
została uregulowana lub zbyta, o: 
1) 9% wartości wierzytelności – w przypadku małego podatnika 
albo  
2) 19% wartości wierzytelności – w przypadku pozostałych 
podatników. 
3. Jeżeli wartość zmniejszenia zaliczki należnej, przysługującego 
na podstawie ust. 2, jest wyższa od tej zaliczki, o nieodliczoną 
wartość zmniejsza się zaliczki należne za kolejne miesiące. 

 Zmiany analogiczne jak wyżej  
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4. Zmniejszenia na podstawie ust. 2 i 3 dokonuje się, jeżeli do dnia 
terminu płatności zaliczki wierzytelność nie została uregulowana 
lub zbyta. 
5. Podatnik, który dokonał zmniejszenia na podstawie ust. 2 lub 3, 
obowiązany jest do zwiększenia o dokonane odliczenie zaliczki 
należnej za miesiąc, w którym wierzytelność została uregulowana 
lub zbyta.  
6. Przepisy ust. 2–5 stosuje się: 
1) do wierzytelności, o których mowa w art. 18f ust. 9, 10, 13 i 18, 
oraz 
2) do zaliczek należnych, których termin płatności upływa 
w 2020 r. 
7. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do okresów rozliczeniowych, 
w których podatnik poniósł negatywne konsekwencje 
ekonomiczne z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie 
o COVID-19. 
Art. 38p. 1. Od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 
18 ust. 1, w celu obliczenia podatku lub zaliczki, podatnik może 
odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery 
przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 
1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.: 
1) organom prowadzącym placówki oświatowe; 
2) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego 
w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa 
w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. 
poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego 
przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub 
placówkom oświatowym. 
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2. Przez placówkę oświatową rozumie się: 
1) podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe; 
2) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce; 
3) placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). 
3. Odliczenie stosuje się w przypadku gdy przedmiotem darowizny 
są komputery przenośne kompletne, zdatne do użytku i nie 
starsze niż 3 lata. 
4. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:  
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota 
odpowiadająca 200% wartości darowizny;  
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 
150% wartości darowizny;  
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 
– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.  
5. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie art. 
18 ust. 1 pkt 8 i art. 38g.  
6. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do 
darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 18 ust. 1b, 1c, 
1e–1g, 1k oraz art. 27 ust. 4a. 
Art. 38q. W przypadku darowizn, o których mowa w art. 38g i art. 
38p, kwota przekazanej darowizny wykazywanej w zeznaniu, 
o której mowa w art. 18 ust. 1g, odpowiada kwocie określonej 
zgodnie odpowiednio z art. 38g ust. 2 oraz art. 38p ust. 4. 
Art. 38r. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia 
lub cena nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem 
darowizn, o których mowa w art. 38g i art. 38p, przekazanych 
w terminie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., 
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podmiotom i na cele, o których mowa w tych przepisach, o ile 
koszty te nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. 
Art. 38s. Do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych od 
dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. darowizn, 
o których mowa w art. 38g i art. 38p, przez podatników, o których 
mowa w art. 38g ust. 1 pkt 1 i art. 38p ust. 1. 
Art. 38t. Przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 nie stosuje się do 
zapłaconych kar umownych i odszkodowań, jeżeli wada 
dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoka 
w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwłoka w usunięciu 
wad towarów albo wykonanych robót i usług, powstała w związku 
ze stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19. 
Art. 38u. 1. Do przychodów Agencji Rozwoju Przemysłu Spółki 
Akcyjnej nie zalicza się wartości skarbowych papierów 
wartościowych otrzymanych w 2020 r. na podstawie art. 21b 
ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju 
(Dz. U. poz. 1572 oraz z 2020 r. poz. 569 i 695). 
2. Przepis ust. 1 stosuje się do skarbowych papierów 
wartościowych przekazanych przez ministra właściwego do spraw 
finansów publicznych w związku z działaniami mającymi 
przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19.ˮ. 
 

Art. 30 Prawo budowlane  w art. 30: 
1) uchyla się ust. 5h; 
2) ust. 5i otrzymuje brzmienie: 
„5i. Przepisy ust. 5f i 5g oraz art. 29 ust. 5 stosuje się podczas 
stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski 
żywiołowej.”. 
 

- skreślenie zbędnego ust. 5h (przepis 
był wprowadzony ustawą z 16 kwietnia 
2020);  
- zmiana ust. 5i jest zmianą porządkową; 



 

9 
 

Art. 35 Ustawa 
o zryczałtowanym 
podatku dochodowym 
od niektórych 
przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne 

1) w art. 57b w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem 
i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 
„4) domom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 
noclegowniom, schroniskom dla osób bezdomnych, w tym 
z usługami opiekuńczymi, ośrodkom wsparcia, rodzinnym domom 
pomocy oraz domom pomocy społecznej, o których mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473).”; 
2) po art. 57c dodaje się art. 57d–57g w brzmieniu: 
„Art. 57d. 1. Prawo do zmniejszenia przychodu, o którym mowa 
w art. 11 ust. 4 pkt 1, na podstawie art. 21 ust. 3f przysługuje 
w 2020 r. począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym 
upłynęło 30 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na 
fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu rozliczeniowego, 
w którym wierzytelność została uregulowana lub zbyta.  
2. Przepis ust. 1 stosuje się przy obliczaniu ryczałtu, którego 
termin płatności przypada w 2020 r. 
3. Przepis ust. 1 stosuje się do okresów rozliczeniowych, w których 
podatnik poniósł negatywne konsekwencje ekonomiczne 
z powodu COVID-19, o którym mowa w ustawie o COVID-19. 
Art. 57e. 1. Od przychodu obliczonego na podstawie art. 11 
podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe, których 
przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub 
tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 
30 września 2020 r.: 
1) organom prowadzącym placówki oświatowe; 
2) organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, prowadzącym działalność pożytku publicznego 
w sferze zadań publicznych, lub operatorowi OSE, o którym mowa 
w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci 

Zmiana analogiczne jak w przypadku PIT 
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Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. 
poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego 
przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub 
placówkom oświatowym. 
2. Przez placówkę oświatową rozumie się: 
1) podmioty, o których mowa w art. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 
14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 
z późn. zm. ));  
2) uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695 
i 875); 
3) placówki opiekuńczo-wychowawcze w rozumieniu ustawy 
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821). 
3. Odliczenie stosuje się w przypadku gdy przedmiotem darowizny 
są komputery przenośne kompletne, zdatne do użytku i nie 
starsze niż 3 lata. 
4. W przypadku darowizny, o której mowa w ust. 1, przekazanej:  
1) do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota 
odpowiadająca 200% wartości darowizny;  
2) w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 
150% wartości darowizny;  
3) od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. 
– odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.  
5. Odliczeniu podlegają darowizny nieodliczone na podstawie 
art. 11 i art. 57b i na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 i art. 52n 
ustawy o podatku dochodowym.  
6. Odliczenia z tytułu darowizn, o których mowa w ust. 1, podatnik 
może uwzględniać przy obliczaniu ryczałtu od przychodów 
ewidencjonowanych wpłacanego w trakcie roku podatkowego.  
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7. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym artykule, do 
darowizn stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 oraz art. 21 
ust. 2a.  
Art. 57f. W przypadku darowizn, o których mowa w art. 57b 
i art. 57e, kwota przekazanej darowizny wykazanej w zeznaniu, 
o którym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2, odpowiada kwocie 
określonej odpowiednio w art. 57b ust. 2 oraz art. 57e ust. 4. 
Art. 57g. Do podatników opłacających zryczałtowany podatek 
dochodowy w formie karty podatkowej, którzy nie prowadzą 
pozarolniczej działalności gospodarczej w okresie wynikającym 
z wprowadzenia z powodu COVID-19 czasowego ograniczenia 
prowadzenia tej działalności, zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 
ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 
z późn. zm. ), stosuje się przepisy art. 34 w zakresie przerwy 
w prowadzeniu działalności gospodarczej. W przypadku, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, podatnicy nie mają obowiązku 
zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu 
i zakończeniu przerwy w prowadzeniu pozarolniczej działalności 
gospodarczej.” 

Art. 39 Ustawa o planowaniu 
i zagospodarowaniu 
przestrzennym 

1) po art. 8b w rozdziale 1 dodaje się art. 8c i art. 8d w brzmieniu: 
„Art. 8c. Wnioski lub uwagi dotyczące studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, projektu 
tego studium, miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, projektu tego planu, projektu uchwały ustalającej 
zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic 
reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane, projektu audytu 
krajobrazowego, ramowego studium uwarunkowań i kierunków 

Większe możliwości wykorzystania 
środków komunikacji na odległość  
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zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego, 
projektu tego studium albo planu zagospodarowania 
przestrzennego województwa mogą być wnoszone w formie 
papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej 
lub formularzy zamieszczonych przez organ w Biuletynie 
Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także 
w innych formach jeżeli inne formy złożenia wniosków lub uwag 
określi organ. Wnoszący uwagi lub wnioski podaje swoje imię 
i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby. 
Art. 8d. 1. Organ przygotowujący projekt dokumentu może 
prowadzić dyskusję publiczną również za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną 
transmisję wizji i dźwięku. 
2. W trakcie dyskusji publicznej prowadzonej za pomocą środków 
porozumiewania się na odległość, zapewniających jednoczesną 
transmisję wizji i dźwięku, umożliwia się zadawanie pytań 
i składanie uwag w postaci elektronicznej.”; 
2) w art. 11: 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz 
udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na 
swojej stronie podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały 
o przystąpieniu do sporządzania studium, określając formę, 
miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie 
krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia;”, 
b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
„7) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu 
studium do publicznego wglądu na okres co najmniej 7 dni przed 
dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu, 
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także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej 
na swojej stronie podmiotowej, na okres co najmniej 21 dni oraz 
organizuje w tym czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną nad 
przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami;”; 
3) w art. 17: 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz 
udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na 
swojej stronie podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o 
przystąpieniu do sporządzania planu, określając formę, miejsce 
i termin składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni od 
dnia ogłoszenia;”, 
b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:  
„9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii 
i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza, w sposób określony w pkt 1, 
o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na co najmniej 
7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu, 
także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej 
na swojej stronie podmiotowej, na okres co najmniej 21 dni oraz 
organizuje w tym czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną nad 
przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami;”; 
4) w art. 18: 
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Uwagi do projektu planu należy wnieść w terminie 
wyznaczonym w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 11.”, 
b) uchyla się ust. 3; 
5) w art. 37b w ust. 2: 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) podaje do publicznej wiadomości, w tym przez udostępnienie 
w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, 
informację o podjęciu przez radę gminy uchwały, o której mowa 
w ust. 1;”, 
b) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 
„8) ogłasza w prasie lokalnej, przez obwieszczenie oraz 
udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na 
swojej stronie podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo 
przyjęty na danym terenie o wyłożeniu projektu uchwały, o której 
mowa w art. 37a ust. 1, do publicznego wglądu na co najmniej 
7 dni przed terminem wyłożenia i wykłada ten projekt do 
publicznego wglądu, także przez jego udostępnienie w Biuletynie 
Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na okres co 
najmniej 21 dni; w czasie wyłożenia i przez okres 14 dni po 
zakończeniu okresu wyłożenia zbiera uwagi do tego projektu.”; 
6) w art. 38b w ust. 2: 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) informuje w drodze obwieszczenia oraz udostępnienia 
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 
podmiotowej, o przystąpieniu do sporządzania projektu audytu 
krajobrazowego;”, 
b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) ogłasza w prasie regionalnej, przez obwieszczenie w urzędzie 
marszałkowskim oraz udostępnienie informacji w Biuletynie 
Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, o wyłożeniu 
projektu do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem 
wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu, także 
przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na 
swojej stronie podmiotowej, na okres co najmniej 30 dni;”; 
7) w art. 41 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) ogłasza w prasie ogólnopolskiej, przez obwieszczenie 
w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędzie 
marszałkowskim i urzędzie wojewódzkim oraz udostępnienie 
informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 
podmiotowej, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania 
planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków 
dotyczących planu, nie krótszy niż 3 miesiące od dnia ogłoszenia;”. 
 
Dodatkowo art. 62 w przepisach przejściowych 
Art. 62. Do postępowań wszczętych i niezakończonych na 
podstawie ustaw zmienianych w art. 39 i art. 50 stosuje się 
przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Czynności 
dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozostają 
ważne. Organ może ponowić czynności wykonane przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy, stosując przepisy w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 40 Ustawa o dochodach 
jednostek samorządu 
terytorialnego  

W art. 32 w ust. 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
„Do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może 
uzyskać, zalicza się także skutki finansowe wynikające 
z zastosowania, przewidzianych w przepisach prawa 
podatkowego, ulg podatkowych oraz ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych w postaci umorzenia w całości lub w części 
zaległości podatkowych.”. 
 
Dodatkowo art. 64 w przepisach przejściowych  
Art. 64. 1. Przepisy art. 32 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 40, 
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się po raz 
pierwszy do wyliczenia na rok 2021 części wyrównawczej 
i równoważącej subwencji ogólnej dla gmin oraz wpłat, o których 
mowa w art. 29 ustawy zmienianej w art. 40. 

Nieuwzględnianie przy wyliczaniu 
subwencji i wpłat skutków finansowych 
wynikających ze stosowania, 
przewidzianych w przepisach prawa 
podatkowego, ulg w spłacie zobowiązań 
podatkowych w postaci odroczenia 
zapłaty podatku  i rozłożenia jego 
zapłaty na raty 
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2. W sprawach dotyczących części wyrównawczej, równoważącej 
i regionalnej subwencji ogólnej oraz wpłat, o których mowa w art. 
29, art. 30 i art. 70a ustawy zmienianej w art. 40, ustalonych na 
rok 2020 i lata wcześniejsze stosuje się przepisy obowiązujące 
w tych latach. 

Art. 41 Prawo zamówień 
publicznych 

w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu 
nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na 
stronie internetowej.”. 

Zniesienie obowiązku upubliczniania 
ogłoszenia w siedzibie.  

Art. 42 Ustawa o opłacie 
skarbowej  

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) dokonanie innej niż wydanie decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu czynności urzędowej, wydanie 
zaświadczenia oraz zezwolenia, w sprawach budownictwa 
mieszkaniowego;”; 
2) w załączniku do ustawy w części I: 
a) w kolumnie 3 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „598 zł”, 
b) w kolumnie 4 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego 
terenu, którego wniosek dotyczy”. 

Podniesienie opłaty za wydanie WZ-tki, 
z jednoczesnym wprowadzeniem 
zwolnienia dla właściciela/użytkownika 
wieczystego.   

Art. 49 Ustawa o nieodpłatnej 
pomocy prawnej, 
nieodpłatnym 
poradnictwie 
obywatelskim oraz 
edukacji prawnej 

załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do 
niniejszej ustawy. 

Zmiana wzoru oświadczenia osoby, że 
nie jest w stanie ponieść kosztów 
odpłatnej pomocy prawnej. 

Art. 50 Ustawa o rewitalizacji  w art. 6 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 
„3a. Spotkania i debaty mogą być przeprowadzane również za 
pomocą środków porozumiewania się na odległość, 
zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku. 

Większe wykorzystanie środków 
komunikacji na odległość. 
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3b. Ankiety i wywiady mogą być przeprowadzane również za 
pomocą środków porozumiewania się na odległość.”. 
 
Dodatkowo art. 62 w przepisach przejściowych 
Art. 62. Do postępowań wszczętych i niezakończonych na 
podstawie ustaw zmienianych w art. 39 i art. 50 stosuje się 
przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Czynności 
dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozostają 
ważne. Organ może ponowić czynności wykonane przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy, stosując przepisy w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 52 Ustawa o 
elektromobilności 
i paliwach 
alternatywnych 

1) w art. 60: 
a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „31 grudnia 
2020 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2021 r.”, 
b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „31 grudnia 
2020 r.” zastępuje się wyrazami „30 czerwca 2021 r.”; 
2) w art. 78 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Operator może pomniejszyć liczbę planowanych punktów, 
o której mowa w ust. 2, o liczbę punktów tankowania sprężonego 
gazu ziemnego (CNG) zlokalizowanych na obszarze gminy w dniu 
wejścia w życie ustawy.”. 

Przesuniecie o rok terminów na 
osiągniecie wymagane liczby punktów 
ładowania/tankowania sprężonego gazu 
ziemnego w gminach 

Art. 53 Prawo przedsiębiorców  w art. 51: 
1) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności 
kontrolne mogą być przeprowadzone w sposób zdalny za 
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 
2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695) lub 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 
2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), jeżeli może to usprawnić 

Możliwość przeprowadzania kontroli 
przedsiębiorcy w sposób zdalny 



 

18 
 

prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter 
prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.”; 
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Dokumenty oraz informacje zebrane w toku czynności 
wykonywanych przez organ kontroli z naruszeniem przepisów ust. 
2–3a nie stanowią dowodu w postępowaniu kontrolnym.”. 

Art. 55 Ustawa 
o pracowniczych 
planach kapitałowych 

W art. 7: 
1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Do umów o zarządzanie PPK oraz umów o prowadzenie PPK 
nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. ‒ 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 
288), jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, 
o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.”; (zmiany w ustawie 
o pracowniczych planach kapitałowych w zakresie pkt 1, wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.) 
2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
„4a. Wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo 
zarząd województwa może, w imieniu podmiotów 
zatrudniających, będących jednostkami organizacyjnymi danej 
jednostki samorządu terytorialnego, dokonać wyboru instytucji 
finansowej, z którą te podmioty zatrudniające zawrą umowy 
o zarządzanie PPK. Wybór, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 
dokonywany jest w porozumieniu z przedstawicielami 
zakładowych organizacji związkowych działających w jednostkach 
organizacyjnych objętych wyborem. Przepis ust. 3 zdanie drugie 
i trzecie oraz ust. 4 stosuje się.”; 
3) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Jeżeli na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot 
zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie 
PPK, nie zostanie osiągnięte porozumienie, o którym mowa w ust. 
3, 4 lub 4a, podmiot zatrudniający albo, w przypadku określonym 

Możliwość dokonana wyboru instytucji  
zarządzanie PPK przez organy 
wykonawcze JST w imieniu jednostek 
organizacyjnych 
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w ust. 4a, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo 
zarząd województwa wybiera instytucję finansową, z którą 
podmiot zatrudniający zawrze umowę o zarządzanie PPK, 
z uwzględnieniem ust. 3.”. 

Art. 58 pkt 1 Ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach 
związanych 
z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób 
zakaźnych oraz 
wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych 

w art. 3 dodaje się ust. 3–9 w brzmieniu: 
„3. Wykonywanie pracy zdalnej może zostać polecone, jeżeli 
pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe 
do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. 
W szczególności praca zdalna może być wykonywana przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na 
odległość lub dotyczyć wykonywania części wytwórczych lub usług 
materialnych. 
4. Środki pracy i materiały do pracy potrzebne do wykonywania 
pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia 
pracodawca. 
5. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać 
środków pracy niezapewnionych przez pracodawcę pod 
warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji 
poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy 
przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, 
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. 
6. Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną 
ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, 
uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę 
oraz czas ich wykonania. 
7. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności 
w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu, o którym 
mowa w ust. 6. 
8. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie 
wykonywania pracy zdalnej.  

Uszczegółowienie przepisów o pracy 
zdalnej 
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9. Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy 
zdalnej oraz za wypadki przy tej pracy tylko w zakresie związanym 
z zapewnionymi przez siebie środkami pracy lub materiałami do 
pracy.”; 

Art. 58 pkt 2 j.w. po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu: 
„Art. 3a. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii wójt, burmistrz, prezydent 
miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, może 
polecić:  
1) pracownikowi podległego mu urzędu, tymczasowe 
przeniesienie, 
2) kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej, tymczasowe 
przeniesienie pracownika tej jednostki  
– do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, 
zgodnej z jego kwalifikacjami, w innej jednostce, o której mowa 
w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282), w tej samej lub innej 
miejscowości, na czas określony do 3 miesięcy. W okresie tym 
przysługuje pracownikowi wynagrodzenie stosowne do 
wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego. 
Przeniesienie ma na celu zapewnienie sprawnej realizacji zadań 
jednostki, do której przenoszony jest pracownik. 
2. Przeniesienie pracownika, o którym mowa w ust. 1, 
nie powoduje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą 
dotychczasowym. 
3. Przeniesienia pracownika do pracy w innej jednostce nie można 
dokonać bez zgody pracownika – w przypadku kobiety w ciąży, 
pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 
4 roku życia lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka 
w wieku do lat piętnastu.”; 

Możliwość tymczasowego  przenoszenia 
pracowników samorządowych do innych 
jednostek (uwaga przepis w obecnym 
brzmieniu dotyczy tylko gmin) 
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Art. 58 pkt 5 j.w. art. 12b otrzymuje brzmienie: 
„Art. 12b. 1. Jeżeli do utrzymania ciągłości działania istotnych 
usług służących bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu 
COVID-19, w szczególności w zakresie telekomunikacji, łączności 
publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energetyki, 
handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania 
ścieków, porządku publicznego, obronności, niezbędne jest 
projektowanie, budowa, przebudowa, zmiana sposobu 
użytkowania, remont, utrzymanie lub rozbiórka obiektów 
budowlanych, art. 12 stosuje się odpowiednio. 
2. W przypadku robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, 
w informacji, o której mowa w art. 12 ust. 2 i 3, zawiera się 
ponadto: 
1) uzasadnienie okoliczności, iż roboty te są niezbędne do 
utrzymania ciągłości istotnych usług i służą bezpośrednio 
przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19;  
2) oświadczenie inwestora o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane, o którym mowa w art. 32 
ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –Prawo budowlane. 
3. W przypadku niemożności złożenia oświadczenia, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 2, z powodu trwałego braku możności 
uzyskania zgody właściciela, użytkownika wieczystego lub 
zarządcy nieruchomości na wykonanie robót budowlanych lub 
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o których 
mowa w ust. 1, lub w sytuacji trwałego braku możliwości kontaktu 
z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub zarządcą 
nieruchomości, w informacji, o której mowa w art. 12 ust. 2 i 3, 
należy podać również uzasadnienie tej okoliczności. 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, organ administracji 
architektoniczno-budowlanej niezwłocznie zawiadamia 
właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcę nieruchomości 

Celem jest nałożenie na inwestora 
obowiązku informowania organu 
administracji architektoniczno-
budowlanej o skorzystaniu 
z uproszczenia procedury inwestycyjnej 
przewidzianego w art. 12b. Ponadto 
w przypadku np. sieci 
telekomunikacyjnych czy 
energetycznych obiekty wchodzące w 
skład tych sieci usytuowanie są 
zazwyczaj na terenie 
nieruchomości/obiekcie, który nie jest 
własnością operatora – zatem w tych 
przypadkach wprowadzono dodatkowy 
wymóg wykazywania prawa do 
dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 
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o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 
przez udzielenie zezwolenia na wykonanie określonych robót 
budowlanych lub zmianę sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego, o których mowa w ust. 1, oraz na zajęcie 
nieruchomości w celu ich wykonania, w drodze decyzji. Po upływie 
7 dni od dnia zawiadomienia o zamiarze ograniczenia sposobu 
korzystania z nieruchomości organ administracji architektoniczno-
budowlanej powtarza zawiadomienie. 
5. Po upływie 7 dni od dnia powtórnego zawiadomienia, o którym 
mowa w ust. 4, organ administracji architektoniczno-budowlanej 
wydaje decyzję o ograniczeniu sposobu korzystania 
z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na wykonanie 
określonych robót budowlanych lub zmianę sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego, o których mowa w ust. 1, oraz na zajęcie 
nieruchomości w celu ich wykonania. Decyzja podlega 
natychmiastowemu wykonaniu. 
6. Zawiadomień, o których mowa w ust. 4, nie stosuje się: 
1) w przypadku, gdy niezwłoczne rozpoczęcie robót budowlanych 
lub zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego, o których 
mowa w ust. 1, jest niezbędne dla utrzymania ciągłości działania 
istotnych usług służących bezpośrednio przeciwdziałaniu i 
zwalczaniu COVID-19 lub w celu zapobieżenia znacznej szkodzie; 
2) w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie 
prawnym. 
7. Na inwestorze na rzecz, którego wydane zostało zezwolenie, 
o którym mowa w ust. 5, ciąży obowiązek przywrócenia 
nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po 
wykonaniu robót budowlanych lub zmianie sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego, o których mowa w ust.1. Jeżeli 
przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest 
niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, 
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stosuje się odpowiednio art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, 
284, 471 i 782). Jeżeli wykonanie robót budowlanych lub zmiana 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego uniemożliwiło dalsze 
prawidłowe korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy 
albo w sposób zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem, 
stosuje się odpowiednio art. 124 ust. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami.”; 

Art. 58 pkt 7  Art. 15gc. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu 
COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie 
przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika 
i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego 
niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach 
kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu. 
 

Pracodawca jednostronnie może 
nakazać pracownikom wykorzystanie 
zaległych urlopów 

Art. 58 pkt 8  w art. 15j: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego, o której 
mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami, za rok 2020 wnosi się w terminie 
do dnia 31 stycznia 2021 r.”, 
b) uchyla się ust. 2, 
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Opłatę, o której mowa w ust. 1, wnosi się w terminie do dnia 
31 stycznia 2021 r. także w przypadku ustalenia wcześniejszego 
terminu zapłaty na podstawie art. 71 ust. 4 zdanie trzecie ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.”, 
d) uchyla się ust. 4 i 5; 
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Art. 58 pkt 9  po art. 15j dodaje się art. 15ja–15je w brzmieniu: 
„Art. 15ja. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu 
Państwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wykorzystywanej do 
prowadzenia działalności gospodarczej, należna za 2020 r. od 
przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, organizacji 
pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie oraz państwowej osoby prawnej w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19, podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do 
liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia 
epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod 
warunkiem: 
1) zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości 
staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, 
wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, przed 
upływem terminu, o którym mowa w art. 15j ust. 1; 
2) braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, 
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 
2019 r. 
Art. 15jb. Nie pobiera się czynszu najmu i dzierżawy oraz 
należności za użytkowanie przypadających Skarbowi Państwa za 
okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 r. następujących po 

Zmniejszenie obciążeń wynikających 
z zawartych umów użytkowania 
wieczystego, a także w związku 
z oddaniem na ich rzecz nieruchomości 
w najem, dzierżawę lub użytkowanie 
(zmniejszenie opłat). 
Uwaga wprowadzany przepis będzie 
miał negatywny wpływ na wysokość 
dochodów powiatów, którego 
prawdopodobnie nie zniweluje 
zwiększenie wysokości naliczanego 
% dochodu z tyt. zarządzania mieniem 
skarb państwa.  
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miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1, 
z tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych na 
okres co najmniej trzech miesięcy w odniesieniu do nieruchomości 
należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, wykorzystywanej do prowadzenia działalności 
gospodarczej, od przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, 
organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, oraz państwowej osoby prawnej w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 
u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie 
wystąpienia COVID-19, pod warunkiem: 
1) zgłoszenia wnoszenia należności z pominięciem należności za 
wskazany we wniosku okres kolejnych trzech miesięcy staroście 
lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym 
zadania z zakresu administracji rządowej, lub kierownikowi 
państwowej jednostki organizacyjnej, na rzecz której ustanowiono 
trwały zarząd na podstawie art. 45 ust. 1 lub art. 60 ust. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przed 
upływem terminu do ich wniesienia; 
2) braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, 
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 
2019 r.  
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Art. 15jc. 1. Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa 
w art. 15ja i art. 15jb, rozumie się spadek sprzedaży towarów lub 
usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów 
w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 
2020 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, 
o którym mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1, w porównaniu 
do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy 
kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 
30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, 
w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna 
się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż 
pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub  
2) nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów 
z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, 
przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia 
poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa 
w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1, w porównaniu do obrotów 
z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po 
sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres 
porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, 
to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca 
kalendarzowego.  
2. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 
i art. 15jb pkt 1, podmiot, o którym mowa w art. 15ja i art. 15jb, 
oświadcza:  
1) o wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych w wysokości, 
o której mowa w ust. 1, w związku z zaistnieniem okoliczności, 
o których mowa w art. 15ja lub art. 15jb;  
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2) o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, 
składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, 
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz 
Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 
2019 r.; 
3) że wykorzystuje nieruchomość do prowadzenia działalności 
gospodarczej. 
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest składane pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
4. Na żądanie właściwego organu podmiot, o którym mowa w art. 
15ja i art. 15jb, przedstawia w terminie 30 dni dokumenty 
potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w ust. 2, 
art. 15ja, art.15jb, lub warunków udzielenia pomocy, o której 
mowa w art. 15zzzh ust. 2. 
5. Nieprzedstawienie w terminie dokumentów, o których mowa 
w ust. 4, niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 3, lub 
stwierdzenie przez właściwy organ, iż nie zostały spełnione 
przesłanki, o których mowa w ust. 2, art. 15ja, art.15jb, lub 
warunki udzielenia pomocy, o której mowa w art. 15zzzh ust. 1, 
stanowi podstawę do dochodzenia opłaty, o której mowa 
w art. 15ja, lub należności, o których mowa w art. 15jb, w pełnej 
wysokości. 
Art. 15jd. Rada gminy, rada powiatu lub sejmik województwa 
może podjąć uchwałę o odpowiednim stosowaniu przepisów 
art. 15ja–15jc w odniesieniu do opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego lub czynszu najmu i dzierżawy oraz 
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należności za użytkowanie nieruchomości należących 
odpowiednio do gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego 
zasobu nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  
Art. 15je. Przepisy art. 15jb–15jd stosuje się do należności z tytułu 
umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych w okresie 
poprzedzającym wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego 
i stanu epidemii z powodu COVID-19.”; 

Art. 58 pkt 10  po art. 15q dodaje się art. 15qa–15qd w brzmieniu: 
„Art. 15qa. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem 
sprzedaży wydane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277), 
których ważność upływa w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zachowują 
ważność przez dodatkowy okres 6 miesięcy od dnia utraty 
pierwotnego terminu ważności zezwolenia, pod warunkiem 
wniesienia proporcjonalnej opłaty za wydanie zezwolenia przed 
upływem pierwotnego terminu ważności zezwolenia. 
Art. 15qb. Do dnia 31 grudnia 2020 r. zarządy województwa mogą 
wykorzystać środki z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 1 
ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, również na działania związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 
wywołanych nim sytuacji kryzysowych. 
Art. 15qc. Do dnia 31 grudnia 2020 r. wójt (burmistrz, prezydent 
miasta) może wykorzystać dochody z opłat za zezwolenia wydane 
na podstawie art. 18 lub art. 181 ustawy z dnia 26 października 
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 111 tej 

Zmiana sposoby przeznaczenia 
wpływów z tzw. korkowego  
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ustawy również na działania związane z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim 
sytuacji kryzysowych. 
Art. 15qd. Do dnia 31 grudnia 2020 r. samorząd województwa 
może powierzyć powiatowi, w drodze porozumienia, prowadzenie 
zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 oraz wywołanych nim sytuacji 
kryzysowych. Przepisy dotyczące porozumień między samorządem 
województwa a powiatem stosuje się odpowiednio.”; 

Art. 58 pkt 11 
i 12 

 11) w art. 15r: 
a) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane 
z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, wpływają na 
należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, w 
uzgodnieniu z wykonawcą dokonuje zmiany umowy, o której 
mowa w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych, w szczególności przez:”, 
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 
„4a. W przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z 
wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ust. 1, mogą wpłynąć 
na należyte wykonanie umowy, o której mowa w ust. 1, 
zamawiający, w uzgodnieniu z wykonawcą, może dokonać zmiany 
umowy zgodnie z ust. 4.”; 
12) po art. 15r dodaje się art. 15r1 w brzmieniu: 
„Art. 15r1. 1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 
90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, 
zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na 
wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub 
z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić 

Zmiana dotyczy umów zawartych 
w trybie Prawa zamówień publicznych.  
Odejście od fakultatywności 
dokonywania zmiany umowy na rzecz jej 
obligatoryjności, w sytuacji gdy 
zamawiający stwierdzi, że okoliczności 
związane z epidemią COVID-19 
wskazane przez wykonawcę mają wpływ 
na należyte wykonanie umowy. 
Fakultatywność dokonania zmiany 
umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego zostanie zachowana 
w przypadkach stwierdzenia przez 
zamawiającego, że okoliczności 
wskazane przez wykonawcę mogą mieć 
wpływ na należyte wykonanie umowy. 
Ograniczenie możliwości potrącania kar 
umownych. 
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zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, 
o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło 
w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii. 
2. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, bieg terminu 
przedawnienia roszczenia zamawiającego, o którym mowa w ust. 
1, oraz terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Upływ 
terminów, o których mowa w zdaniu pierwszym, może nastąpić 
nie wcześniej niż po upływie 120 dni od dnia odwołania tego ze 
stanów, który obowiązywał jako ostatni.”; 

Art. 58 pkt 15  po art. 15v dodaje się art. 15va i art. 15vb w brzmieniu: 
„Art. 15va. 1. Do zamówień publicznych udzielanych na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące wadium, 
z uwzględnieniem ust. 2. 
2. Zamawiający może żądać od wykonawców wniesienia wadium, 
o którym mowa w art. 45 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
– Prawo zamówień publicznych. Przepisu art. 45 ust. 1 tej ustawy 
nie stosuje się. 
Art. 15vb. 1. Do zamówień publicznych udzielanych na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
stosuje się przepisy tej ustawy dotyczące umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, z uwzględnieniem ust. 2–8. 
2. Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu 
części umowy w sprawie zamówienia publicznego, lub udziela 
zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów w 
sprawie zamówienia publicznego zawieranych na okres dłuższy niż 
12 miesięcy. 

Zniesienie obowiązku żądania wniesienia 
wadium w postępowaniach 
o szacunkowej wartości powyżej progów 
unijnych 
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3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2: 
1) zamawiający określa w umowie procent wynagrodzenia 
wypłacanego za wykonanie poszczególnych jej części. Procentowa 
wartość ostatniej części wynagrodzenia nie może wynosić więcej 
niż 50% wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy; 
2) zaliczka nie może być mniejsza niż 5% wysokości wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 
4. W przypadku, o którym mowa w art. 143a ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, 
zamawiający może wskazać w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia procentową wartość ostatniej części wynagrodzenia, 
która nie może wynosić więcej niż 50% wysokości wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się 
w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej 
w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania 
zamawiającego wynikającego z umowy. 
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można ustalić 
w wysokości większej niż określona w ust. 5, nie większej jednak 
niż 10% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej 
wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego 
z umowy, jeżeli jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia lub 
wystąpieniem ryzyka związanego z realizacją zamówienia, co 
zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
7. Zamawiający może dokonać częściowego zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wykonaniu 
części zamówienia, jeżeli przewidział taką możliwość 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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8. Do zamówień, o których mowa w art. 131a ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, nie stosuje się 
przepisów ust. 2 i 3.”; 
 
Dodatkowo art. 69 w przepisach przejściowych: 
Art. 69. 1. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 
o których mowa w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych, wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia w życie art. 15va i art. 15vb ustawy zmienianej 
w art. 58, stosuje się przepisy dotychczasowe. 
2. Do umów w sprawie zamówienia publicznego, o których mowa 
w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych, zawartych: 
1) przed dniem wejścia w życie art. 15vb ustawy zmienianej w art. 
58, 
2) nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie art. 15vb ustawy 
zmienianej w art. 58, w następstwie postępowań o udzielenie 
zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie tego 
przepisu 
– stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 58 pkt 20  po art. 15zo dodaje się art. 15zoa–15zoe w brzmieniu: 
„Art. 15zoa. 1. W roku 2020 jednostka samorządu terytorialnego, 
dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację, o której 
mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych, o kwotę: 
1) planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu 
realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 
w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi 
lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1–4 i 7 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

Zwiększenie możliwości zadłużania się 
jednostek samorządu  
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2) planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem 
wystąpienia COVID-19. 
2. Ubytkiem w dochodach jednostki samorządu terytorialnego 
będącym skutkiem wystąpienia COVID-19, o którym mowa w ust. 
1 pkt. 2, jest zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica 
między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu, 
o której mowa w ust. 1, a planowanymi dochodami wykazanymi 
przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 
2020 r. 
3. Przez dochody, o których mowa w ust. 2, rozumie się dochody 
podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3, art. 22 ust. 3 i art. 24 
ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego, powiększone o opłatę miejscową 
i uzdrowiskową. 
4. Na koniec roku budżetowego 2020 ocena spełnienia zasady 
określonej w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych następuje z uwzględnieniem wykonanych wydatków 
bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych 
z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ubytku w wykonanych 
dochodach, będącego skutkiem wystąpienia COVID-19. 
Art. 15zob. 1. Ograniczenia określonego w art. 243 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie 
spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, nie stosuje 
się do wykupów papierów wartościowych, spłaty rat kredytów 
i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 
emitowanych lub zaciągniętych w 2020 r. do równowartości kwoty 
ubytku w wykonanych dochodach jednostki będącego skutkiem 
wystąpienia COVID-19. Przepis art. 15zoa ust. 2–4 stosuje się 
odpowiednio. 
2. Ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu jednostki 
samorządu terytorialnego: 
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1) na lata 2020–2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki 
podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu; 
w tym zakresie nie ma zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 
14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500); 
2) na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki 
podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. 
w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. 
3. Zaciągnięcie zobowiązań, o których mowa w ust. 1, nie może 
zagrażać realizacji zadań publicznych przez jednostkę samorządu 
terytorialnego w roku budżetowym i latach następnych. 
Regionalna izba obrachunkowa, wydając opinię o możliwości 
spłaty tych zobowiązań, ocenia w szczególności wpływ 
planowanych zobowiązań na realizację zadań publicznych. 
Art. 15zoc. 1. Na koniec roku budżetowego 2020 łączna kwota 
długu jednostki samorządu terytorialnego nie może przekroczyć 
80% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku 
budżetowym. 
2. W trakcie roku budżetowego 2020 łączna kwota długu jednostki 
samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może 
przekraczać 80% planowanych w danym roku budżetowym 
dochodów tej jednostki. 
3. Relacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być niezachowane 
jedynie w przypadku, gdy jednostka samorządu terytorialnego 
spełnia ograniczenie w zakresie spłaty zobowiązań jednostki 
samorządu terytorialnego, określone w art. 243 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych bez 
zastosowania wyłączenia określonego w art. 15zob ust. 1. 
Art. 15zod. W roku 2020 raty części oświatowej, wyrównawczej, 
równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej mogą być 
przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego w terminach 
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wcześniejszych niż określone w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. 
Art. 15zoe. 1. W maju i czerwcu 2020 r. jednostki samorządu 
terytorialnego mogą nie wpłacać do budżetu państwa rat wpłat, 
o których mowa w art. 29, art. 30 i art. 70a ustawy z dnia 
13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego. Od niewpłaconych kwot nie nalicza się odsetek. 
2. Kwoty niewpłacone na podstawie ust. 1 jednostki samorządu 
terytorialnego wpłacają w równych częściach w miesiącach 
lipiec-grudzień 2020 r., wraz z ratami należnymi za te miesiące.”; 

Art. 58 pkt 23  art. 15zzb: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie 
sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, 
przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie 
dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów 
z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 
poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie 
miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 
danego miesiąca kalendarzowego.”, 
b) uchyla się ust. 7, 
c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a–7c w brzmieniu: 
„7a. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, 
na podstawie danych dołączonych do wniosku, o których mowa 
w ust. 10 pkt 5 i 6.  

Przepis ma zatem na celu 
wyeliminowanie konieczności 
comiesięcznego przedkładania 
oświadczenia i zestawienia wynagrodzeń 
pracowników i dokonywanie wypłat 
dofinansowania na podstawie już raz 
złożonego wraz z wnioskiem 
zestawienia.   
Zmieniono również zwrot „po 1 stycznia 
2020 r.” na „po 31 grudnia 2019 r.”. 
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7b. Przedsiębiorca jest obowiązany poinformować powiatowy 
urząd pracy o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 10 
pkt 5 i 6, mających wpływ na wysokość wypłacanego 
dofinansowania w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania 
informacji o jej wystąpieniu.  
7c. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 10 pkt 5 
i 6, mających wpływ na wysokość dofinansowania powiatowy 
urząd pracy ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem 
zmian zgłoszonych przez przedsiębiorcę.”; 

Art. 58 pkt 24  w art. 15zzc ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie 
sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 
dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, 
przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie 
dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów 
z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku 
poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie 
następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy 
dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie 
miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień 
danego miesiąca kalendarzowego.”; 

Zmieniono również zwrot „po 1 stycznia 
2020 r.” na „po 31 grudnia 2019 r.”. 

Art. 58 pkt 26  po art. 15zzzg dodaje się art. 15zzzga w brzmieniu: 
„Art. 15zzzga. 1. Od wpływów i odsetek, o których mowa w art. 23 
ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, osiąganych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. 
do dnia 31 grudnia 2020 r. potrąca się 50% środków, które 
stanowią dochód powiatu, na obszarze którego są położone 
nieruchomości, o których mowa w tym przepisie. 

Zwiększenie % udziały dochodów 
powiatów z tyt. zarządzania mieniem 
Skarbu Państwa.  
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2. Do wpływów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, 568 i 695), przepis ust. 1 
stosuje się odpowiednio.”; 

Art. 58 pkt 28   „Art. 15zzzia. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii zawiesza się wynikające z 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284 i 782): 
1) wykonywanie obowiązku zgłaszania prac geodezyjnych 
i przekazywania wyników prac geodezyjnych dotyczących 
wytyczenia budynku lub sieci uzbrojenia terenu; 
2) pobieranie opłat, wydawanie licencji oraz wystawianie 
Dokumentów Obliczenia Opłaty za udostępnianie zbiorów danych: 
a) ortofotomapy, 
b) państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, 
grawimetrycznych i magnetycznych, 
c) szczegółowych osnów geodezyjnych, 
d) dotyczących działek ewidencyjnych w zakresie ich 
identyfikatorów i geometrii, 
e) dotyczących budynków w zakresie ich identyfikatorów, 
geometrii i rodzaju według Klasyfikacji Środków Trwałych. 
2. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii: 
1) zgłoszenie prac geodezyjnych może nastąpić po ich rozpoczęciu, 
jednak nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia 
rozpoczęcia tych prac; 
2) o wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej 
informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym 
następującym po dniu sporządzenia protokołu; 

1) zwolnienie z opłat części materiałów 
państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego, co pozwoli na 
sprawniejszą realizację prac 
geodezyjnych i  ułatwienie realizacji 
procesu inwestycyjnego w warunkach 
epidemii; 
2) wprowadzenie jako terminu na 
zgłoszenie prac 10 dni roboczych; 
3) wyeliminowanie konieczności 
zgłaszania tyczenia obiektów 
budowlanych; 
4) możliwość klauzulowania materiałów 
bezpośrednio przez wykonawcę prac 
geodezyjnych po pozytywnej weryfikacji 
operatu. 
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3) wykonawca prac geodezyjnych, których celem jest geodezyjna 
inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych lub 
sporządzenie mapy do celów projektowych, po uzyskaniu 
informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na 
dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego 
wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, 
oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. 
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, jest równoważne 
z uwierzytelnieniem dokumentów opracowanych na podstawie 
wykonanych prac geodezyjnych na potrzeby postępowań 
administracyjnych, postępowań sądowych lub czynności 
cywilnoprawnych. 
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, składa się pod 
rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia 
w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. 
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 
5. Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, zawiera 
dane identyfikujące zgłoszenie prac geodezyjnych, w tym nazwę 
organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał 
zgłoszenie prac geodezyjnych, wykonawcę prac geodezyjnych, 
imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika 
prac geodezyjnych, a także numer oraz datę sporządzenia 
dokumentu potwierdzającego wynik pozytywnej weryfikacji. 
 
Dodatkowo art. 70 w przepisach przejściowych  
Art. 70. Do zgłoszeń prac geodezyjnych dotyczących wytyczenia 
budynku lub sieci uzbrojenia terenu, o których mowa 
w art. 15zzzia ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 58, 
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dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 58 pkt 28  Art. 15zzzib. 1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo 
stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, dodatek 
mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 
r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), może 
zostać przyznany z mocą wsteczną. 
2. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną 
wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku 
mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od 
dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19. 
3. Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli 
osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku 
o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień 
złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.  
4. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym 
wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego 
wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę. 
5. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą 
wsteczną, okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się 
o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca 
następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek 
mieszkaniowy. 
6. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za 
okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał 
dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji. 
7. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą 
wsteczną, dodatek mieszkaniowy za miesiące poprzedzające 

Zmiany w zasadach przyznawania 
dodatków mieszkaniowych  



 

40 
 

pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku 
wypłaca się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja 
o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna.”; 

Art. 58 pkt 30 i 
31 

 w art. 15zzzzzo w ust. 1 wyrazy „zadań administracji rządowej” 
zastępuje się wyrazami „zadań jednostek sektora finansów 
publicznych”; 
w art. 15zzzzzp w ust. 1 po wyrazach „lub wojewodę” dodaje się 
wyrazy „oraz w innych jednostkach sektora finansów publicznych, 
o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych”; 

Rozciągnięcie przepisów o redukcji 
zatrudnienia na jednostki sektora 
finansów publicznych 

Art. 58 pkt 34  uchyla się art. 31zk i art. 31zl; Zmiana dostosowująca związana 
z wprowadzeniem art. 15zoa–15zoc. 

Art. 58 pkt 39  po art 31zy10 dodaje się art. 31zy11 w brzmieniu: 
„Art. 31zy11. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 dopuszcza się 
wykorzystywanie w procesie budowlanym map do celów 
projektowych oraz map zawierających wyniki geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej opatrzonych przez wykonawcę 
prac geodezyjnych oświadczeniem, złożonym pod rygorem 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, 
o pozytywnym wyniku weryfikacji tych map przez właściwy organ 
Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.”; 

Zmiana powiązana propozycja zmiany 
Prawa geodezyjnego i kartograficznego, 
na podstawie której wykonawca prac 
geodezyjnych będzie uprawniony do 
opatrzenia opracowania wykonanego na 
rzecz zamawiającego oświadczeniem 
o uzyskaniu pozytywnego wyniku 
weryfikacji. 

Art. 58 pkt 41   „Art. 31zzca. 1. Rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić 
z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. lub 
przedłużyć termin na jej wniesienie.  
2. W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, 
o której mowa w ust. 1, może przyznać zwrot określonej części 
opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo 
opłatę za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.  

Ustawowe upoważnienie rady gminy do 
uchwalenia zwolnienia z opłaty za 
korzystanie z zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia w miejscu sprzedaży bądź 
przedłużenia terminu na jej wniesienie. 
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3. Termin wniesienia opłaty należnej w 2020 r. może zostać 
przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r. 
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży. 

 


