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Dotyczy: pisma z dnia 17 grudnia 2021 r. znak: XI.815.21.2021.MW

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na wystąpienie z dnia 17 grudnia 2021 r. znak: XI.815.21.2021.MW uprzejmie 

dziękuję za przekazane uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Informuję, iż obecnie trwa analiza uwag 

zgłoszonych w ramach uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i opiniowania.  

Wobec czego uwagi zawarte w piśmie z dnia 17 grudnia 2021 r. zostaną również przeanalizowane 

w ramach tych prac.

Odnosząc się do czasu trwania konsultacji publicznych należy zauważyć, że zgodnie z § 142  ust. 1 

uchwały Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów 

(M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) wyznaczenie terminu krótszego niż 10 dni od udostępnienia 

projektu do zajęcia stanowiska w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania 

projektu rozporządzenia ministra wymaga szczegółowego uzasadnienia. Z uwagi na obszerność 

projektu zadecydowano o wyznaczeniu 30 – dniowego terminu na zgłaszanie uwag, który uznano 

za wystarczający.

W kwestii podmiotów do których przedmiotowy projekt został skierowany zaznaczyć należy , iż 

zdaniem projektodawcy projekt został skierowany do instytucji reprezentujących osoby z różnym 

rodzajem niepełnosprawności celem uzyskania opinii z różnego punktu widzenia. Zaznaczyć przy 

tym należy, iż w konsultacjach publicznych udział może wziąć każdy zainteresowany bez względu 

na fakt skierowania czy też nie pisma z prośbą o opinię,  a uwagi zgłoszone przez takie podmioty są 

tak samo ważne.  Ponadto informuję, że informacja o konsultacjach publicznych przedmiotowego 
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projektu rozporządzenia została przekazana przez Ministerstwo  Funduszy i Polityki Regionalnej 

członkom Rady Dostępności działającej przy tym resorcie. 

Wobec powyższego, raz jeszcze dziękuję za zgłoszone uwagi, jednocześnie informując, iż kolejne 

etapy procesu legislacyjnego przedmiotowego rozporządzenia można śledzić pod linkiem: 

https://legislacja.gov.pl/projekt/12353350 .

Z upoważnienia, z wyrazami szacunku

Małgorzata Getlich
zastępca dyrektora departamentu
/ kwalifikowany podpis elektroniczny /
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