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U S T AWA
z dnia ……….2017 r.
o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw
Art. 1. W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U. z 2015 r. poz. 696 i 1777 oraz z 2016 r. poz. 1920) wprowadza się następujące zmiany:
(…)
„Rozdział 4a
Organ właściwy w sprawach partnerstwa publiczno-prywatnego
(…)
Art. 16c. 1. Realizacja inwestycji przez podmiot publiczny, w tym objętych
programami rozwoju, o których mowa w art. 15 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, z późn.
zm.1) wymaga wydania niewiążącej opinii ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego, zwanej dalej „opinią”, jeżeli planowana kwota finansowania z budżetu
państwa tych inwestycji jest równa lub przekracza 300 000 000 zł, z wyjątkiem ust. 2.
2. Opinia nie jest wymagana jeżeli inwestycja:
1) będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777 oraz z 2016 r. poz.
1920), albo
2) będzie realizowana na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o
umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1920), albo
3) będzie współfinansowana ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lub 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, z
późn. zm.), albo
4) dotyczy obronności lub bezpieczeństwa, w tym obejmuje zamówienia publiczne,
o których mowa w art 131a ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3. Podmiot publiczny nie może w celu uniknięcia stosowania ust. 1 dzielić
inwestycji na kilka inwestycji.
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4. Opinię, o której mowa w ust. 1 i ust. 3, wydaje się na wniosek podmiotu
publicznego, zawierający uzasadnienie wskazanego we wniosku sposobu realizacji
inwestycji.
Art. 16d. 1. Podmiot publiczny składa wniosek o wydanie opinii w dwóch
egzemplarzach oraz załącza w postaci elektronicznej:
1)

opis planowanej inwestycji;

2)

wskazanie sposobu realizacji inwestycji, wraz z uzasadnieniem;

3)

ocenę efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publicznoprywatnego w porównaniu do efektywności jego realizacji w inny sposób;

4)

opis sposobu finansowania inwestycji obejmujący w szczególności przewidywaną
wysokość środków z budżetu państwa przeznaczonych w poszczególnych okresach
budżetowych na realizację przedsięwzięcia;

5)

kopie aktów właściwych organów zatwierdzających realizację inwestycji lub inne
podobne akty, w szczególności plany inwestycyjne;

6)

opis głównych rozwiązań technicznych i technologicznych
2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może, przed wydaniem

opinii, o której mowa w art. 16c ust. 1 zwrócić się do ministra właściwego ds. finansów
publicznych o wydanie opinii o planowanym przez wnioskodawcę sposobie realizacji
inwestycji, uwzględniającej wpływ planowanych wydatków z budżetu państwa na
bezpieczeństwo finansów publicznych.
3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może, wyznaczając
odpowiedni termin, zwrócić się do podmiotu publicznego o poprawienie, wyjaśnienie
lub uzupełnienie wniosku i jego załączników.
4. Od złożenia wniosku nie pobiera się opłat.
Art. 16e. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje opinię w
przedmiocie sposobu realizacji inwestycji w sposób wskazany we wniosku, podając
uzasadnienie prawne i faktyczne, biorąc pod uwagę korzyść dla interesu publicznego, w
szczególności zakładaną jakość wykonywania zadań podmiotu publicznego i oszczędne
wykorzystanie zasobów oraz możliwość finansowania przedsięwzięcia ze środków
budżetu państwa.
3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego zwraca wniosek podmiotowi
publicznemu, podając uzasadnienie prawne i faktyczne, jeżeli wniosek lub załączona
dokumentacja zawiera braki albo nie zawiera danych niezbędnych do wydania opinii.
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3. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego wydaje opinię w
przedmiocie sposobu realizacji inwestycji w terminie 60 dni od dnia otrzymania
wniosku.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3, ulega przedłużeniu o czas nie dłuższy niż 30
dni, jeżeli wystąpi o to minister właściwy do spraw finansów publicznych. Minister
właściwy do spraw rozwoju regionalnego niezwłocznie zawiadamia podmiot publiczny
o przedłużeniu terminu.
5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego niezwłocznie po wydaniu
opinii:
1)

przesyła wnioskodawcy opinię;

2)

przesyła ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych kopię opinii.
6. Podmiot publiczny może złożyć kolejny wniosek o wydanie opinii w przypadku

zmiany treści załączników wskazanych w art. 16d ust. 1.
7. Art. 16e ust. 5 pkt. 2 nie ma zastosowania do opinii o której mowa w art. 16c
ust. 3.
Art. 16f. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego nie ujawnia opinii
bez pisemnej zgody podmiotu publicznego. Jeżeli opinia podlega udostępnieniu w trybie
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1764, z 2017 r. poz. 933), obowiązanym do jej udostępnienia jest podmiot
publiczny.
2. Treść opinii nie może być podstawą roszczeń wobec Skarbu Państwa i innych
osób uczestniczących w jej wydaniu.
Art. 16g. 1. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, w celu realizacji
zadań określonych w niniejszym rozdziale, może, w każdym czasie, zwrócić się do
podmiotu publicznego o informacje dotyczące wykonywania umowy o partnerstwie
publiczno-prywatnym, a podmiot publiczny jest obowiązany niezwłocznie takich
informacji udzielić. Jeżeli udzielenie informacji nie jest możliwe w terminie 30 dni od
dnia otrzymania żądania informacji, podmiot publiczny zawiadamia o tym ministra
właściwego do spraw rozwoju regionalnego, podając przyczynę i wskazując dodatkowy
termin ich udzielenia.
2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego nie ujawnia informacji
pozyskanych w związku z wydaniem opinii, jeżeli groziłoby to ujawnieniem tajemnicy
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przedsiębiorstwa, jak również innych tajemnic podlegających ochronie na podstawie
odrębnych przepisów.”;
(…)
Art. 24 Realizacja inwestycji nie wymaga opinii, o której mowa w art. 16c ust. 1, jeżeli
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie z
dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
2016 poz. 353) została wydana przed upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
(…)
Art. 26. 1. Limit wydatków ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na
okres 10 lat wykonywania niniejszej ustawy, w zakresie wydatków budżetu państwa, wynosi:
1)

w roku 2018 – 560 tys. złotych

2)

w roku 2019 – 645 tys. złotych;

3)

w roku 2020 – 645 tys. złotych;

4)

w roku 2021 – 645 tys. złotych;

5)

w roku 2022 – 645 tys. złotych;

6)

w roku 2023 – 645 tys. złotych;

7)

w roku 2024 – 645 tys. złotych;

8)

w roku 2025 – 645 tys. złotych;

9)

w roku 2026 – 645 tys. złotych;

10) w roku 2027 – 645 tys. złotych.
2. Łączny limit wydatków jednostek sektora finansów publicznych na okres 10 lat, w
zakresie wydatków budżetu państwa, wyniesie 6 365 tys. złotych.
3. W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczenia przyjętego na dany rok
budżetowy limitu wydatków określonego w ust. 1, stosuje się mechanizm korygujący
polegający na zmniejszeniu wysokości kosztów realizacji zadań publicznych wykonywanych
na rzecz obywateli, w szczególności przez:
1)

ograniczenie publikacji wydawanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego;

2)

ograniczenie liczby szkoleń i konferencji organizowanych przez ministra do spraw
rozwoju regionalnego oraz w których uczestniczą pracownicy urzędu obsługującego
ministra do spraw rozwoju regionalnego;
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3)

ograniczenie działalności ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego
związanej z przygotowywaniem i upowszechnianiem przykładowych wzorów umów o
partnerstwie publiczno-prywatnym, wytycznych oraz innych dokumentów stosowanych
przy planowaniu i realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego,

4)

ograniczenie wparcia doradczego dla uczestników rynku partnerstwa publicznoprywatnego.
4. Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o których

mowa w ust. 1, oraz odpowiedzialnym za wdrożenie mechanizmów korygujących, o których
mowa w ust. 3, jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.
(…)

