
      

 

MONITOR POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 29 czerwca 2020 r. 

Poz. 572 

 

ZARZĄDZENIE NR 56  

PREZESA RADY MINISTRÓW  

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie Rady Mieszkalnictwa 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie Rady Mieszkalnictwa (M.P. 

poz. 129 i 1282) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W skład Rady wchodzą: 

1) przewodniczący Rady – minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzen-

nego oraz mieszkalnictwa; 

2) pozostali członkowie Rady: 

a) minister właściwy do spraw aktywów państwowych, 

b) minister właściwy do spraw budżetu, 

c) minister właściwy do spraw finansów publicznych, 

d) minister właściwy do spraw instytucji finansowych, 

e) minister właściwy do spraw klimatu, 

f) minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

g) minister właściwy do spraw pracy, 

h) minister właściwy do spraw rodziny, 

i) minister właściwy do spraw rolnictwa, 

j) minister właściwy do spraw środowiska, 

k) minister właściwy do spraw transportu, 

l) minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, 

m) przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów w randze sekretarza stanu, 

n) przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu odpowiedzialnego za sprawy 

mieszkalnictwa, 

o) Prezes Rządowego Centrum Legislacji, 

p) Prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości, 

q) Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, 

r) Prezes Zarządu PFR Nieruchomości S.A.; 

3) sekretarz Rady – osoba zatrudniona w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, pla-

nowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wyznaczona przez przewodniczącego Rady.”; 
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2) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wydatki związane z działalnością Rady, a także powołanych grup roboczych i zespołów doradczych, są  

pokrywane z budżetu państwa z części 18 – budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz miesz-

kalnictwo, której dysponentem jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania prze-

strzennego oraz mieszkalnictwa.”; 

3) § 10 otrzymuje brzmienie: 

„§ 10. Obsługę organizacyjną oraz kancelaryjno-biurową prac Rady zapewnia komórka organizacyjna właściwa 

do spraw mieszkalnictwa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki 
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