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● Odpowiedź Departamentu Planowania
Przestrzennego Ministerstwa Rozwoju, Pracy i
Technologii na pismo PZPK w sprawie zgody na
przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne.
- Odpowiedź nie pokrywa w całości sprawy poruszonej
w piśmie PZPK, ale też nie w pełni pokrywa się retoryką
odpowiedzi Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Nie
mniej jednak uzyskaliśmy informację, że uzyskiwanie
zgód rolnych jest jednym z tematów analizowanych w
Departamencie Planowania Przestrzennego w ramach
prowadzonych obecnie prac nad reformą systemu
planowania przestrzennego. PZPK wystosuje kolejne
pismo ze wskazaniem obszarów problemowych do
uwzględnienia w ramach prac nad reformą planowania
przestrzennego, które zostaną zdefiniowane w ramach
pracy zespołów środowiska oraz legislacji.
- odpowiedź MRPiT będzie zamieszczona na stronie
internetowej PZPK w zakładce „Aktualności”.
● Podsumowanie pierwszego spotkania Komisji
ds. Jakości PZPK
- Poniżej zamieszczamy główne ustalenia z pierwszego
spotkania Komisji ds. Jakości odbytego w dniu 29
października:
- ustalono sposób spotkań - spotkania w formie zdalnej, raz na kwartał, w razie potrzeby częściej,
- członkowie pełnią rolę doradczą (ekspercką),
- członkowie sygnalizują problemy, którymi PZPK powinien się zająć,
- członkowie dokonują rankingowania zgłaszanych spraw,
- komisja jest miejscem wymiany doświadczeń,
Następnie, Członkowie Komisji zgłosili do PZPK najistotniejsze problemy w sferze funkcjonowania
w obszarze jakości kruszyw. Dokonali również oceny procedury badawczej reaktywności alkalicznej
kruszyw.
Finalnie, w podsumowaniu stanowiska Związku, chcemy zorganizować zdalne spotkanie PZPK
(komisja jakości - osoby zainteresowane) - GDDKiA - autorzy RiD.

● Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - na inwestycje
samorządowe trafią dodatkowe 3 mld zł.
- Informujemy, że na stronach Ministerstwa Infrastruktury
ukazał się komunikat dotyczący przyjęcia przez Sejm
opracowanego przez MI projektu ustawy o zmianie ustawy
o Funduszu Dróg Samorządowych oraz niektórych innych
ustaw. Dofinansowanie zwiększone o 3 mld zł, spowoduje,
że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (wcześniej Fundusz
Dróg Samorządowych) będzie miał do dyspozycji kwotę 39
mld zł.
Jak czytamy na stronach Ministerstwa: Projekt ustawy zakłada rozszerzenie katalogu zadań mogących

uzyskać dofinansowanie z RFRD o:
• zadania obwodnicowe w ciągu dróg wojewódzkich,
• zadania miejskie – polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich,
powiatowych i gminnych zarządzanych przez prezydenta miasta na prawach powiatu, będącego
siedzibą wojewody lub sejmiku województwa,
• zadania polegające na poprawie bezpieczeństwa pieszych na przejściach.
Więcej informacji w sprawie projektu dostępnych jest na stronie MI:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog---na-inwestycje-samorzadowe-trafia-dodatkowe-3-mld-zl

● Posiedzenie Rady Ekspertów
przy Ministrze Infrastruktury - kluczowe ustalenia.
- W dniu 19 listopada br odbyło się posiedzenie Rady
Ekspertów przy Ministrze Infrastruktury. Głównymi tematami
dyskusji były: certyfikacja firm budowlanych, sytuacja na
rynku inwestycji drogowych, nowa ustawa Prawo zamówień
publicznych, nowe Szczególne Warunki Kontraktu oraz
finansowanie inwestycji rządowych
W dyskusji zorganizowanej w formie spotkania online wzięli udział m.in. Barbara Dzieciuchowicz,
Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Tomasz Żuchowski, szef GDDKiA, którzy
wspólnie współprzewodniczą Radzie, a także Hubert Nowak, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych,
Jan Styliński, Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Andrzej Maciążek, Wiceprezes
Polskiej Izby Ubezpieczeń, Jarosław Waszkiewicz, Dyrektor Departamentu Dróg Publicznych w
Ministerstwie Infrastruktury, członkowie Rady Ekspertów oraz zaproszeni goście.
Spotkanie Rady Ekspertów przy MI zakończyło przedstawienie budżetu na inwestycje drogowe oraz na
bieżące utrzymanie dróg oraz raportu z działań GDDKiA na rzecz zagospodarowania destruktu. W roku
2019 roku GDDKiA zainicjowała rozmowy z ówczesnym Ministerstwem Środowiska, deklarując ze
swej strony gotowość do współpracy zmierzającej finalnie do wprowadzenia regulacji pozwalającej na
pełne wykorzystanie destruktu asfaltowego.
Więcej na stronach internetowych GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/40183/Posiedzenie-Rady-Ekspertow-przy-Ministrze-Infrastruktury-kluczowe-ustalenia

● Ukazały się nowe numery czasopism branżowych:

● NBI 6 (93) listopad – grudzień 2020
http://www.nbi.com.pl/nbi-6-93-listopad-grudzien-202

● „Budownictwo, Technologie, Architektura”
Wydanie 4(92)/2020
https://www.bta-czasopismo.pl/archiwum/wydanie-492-2020

● Ciekawe artykuły w czasopismach branżowych oraz prasie codziennej:
Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi artykułami, na temat:
- Przydatność przestrzeni podziemnej
http://www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2020/6_93_2020/pdf/14-Przydatnosc-przestrzeni-podziemnej.pdf

- Budownictwo w Polsce 2021:
http://www.nbi.com.pl/assets/NBI-pdf/2020/6_93_2020/pdf/25-Budownictwo-w-Polsce-2021.pdf
Z ciekawostek:

„Magazyn Przemysłowy”

- Materiały, które same sterują swoimi właściwościami:
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/materialy-ktore-same-steruja-swoimi-wlasciwosciami
- Dźwięki pomogą kontrolować jakość połączeń klejonych:
https://www.magazynprzemyslowy.pl/artykuly/dzwieki-pomoga-kontrolowac-jakosc-polaczen-klejonych

„Gazeta Prawna:
● PPK w firmie? Kilka wskazówek jak oszczędzić czas i mieć pewność, że wysłane pliki są poprawne:
https://www.gazetaprawna.pl/ppk/artykuly/1496985,ppk-w-firmie-kilka-wskazowek-jak-oszczedzic-czas-i-miec-pewnosc-ze-wyslane-pliki-sa-poprawne.html

● Nowa tarcza finansowa PFR. Pomoc dla 40 najbardziej dotkniętych branż
https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1497337,tarcza-finansowa-2-0-pfr-dla-branz.html
„Wydawnictwo Nowy Przemysł”:
● Hałdy roślinnym poligonem doświadczalnym:
https://www.wnp.pl/gornictwo/haldy-roslinnym-poligonem-doswiadczalnym,433618.html
●Nowelizacja prawa budowlanego. To trzeba wiedzieć:
https://www.wnp.pl/budownictwo/nowelizacja-prawa-budowlanego-to-trzeba-wiedziec,434389.html

● GDDKiA unieważniła przetargi dotyczące dwóch obwodnic
https://www.portalsamorzadowy.pl/prawo-i-finanse/uniewazniono-przetargi-na-dokumentacje-obwodnic-przemysla-i-miejsca-piastowego,234107.html

„Rzeczpospolita”:
● Od 5 grudnia 2020 roku znika obowiązek wożenia ze sobą prawa jazdy
https://www.rp.pl/Prawo-drogowe/311249908-Od-5-grudnia-2020-roku-znika-obowiazek-wozenia-ze-soba-prawa-jazdy.html

● Od cyfryzacji procedur budowlanych nie ma już odwrotu
https://www.rp.pl/Budowa-i-remont/311269894-Od-cyfryzacji-procedur-budowlanych-nie-ma-juz-odwrotu.html

Konsultacje społeczne


informujemy, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji, rozpoczęły się konsultacje społeczne
dotyczące następujących projektów:

- rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//521/12340602/12740794/12740795/dokument475783.pdf
- Informujemy również, że na stronach Sejmu RP, dostępny jest również poselski projekt ustawy
o zmianie ustawy o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz niektórych innych ustaw:
http://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/24FFA5C4ACB98ED6C125862500596945/%24File/765.pdf

Kalendarium
● Konsultacje projektów Wytycznych Technicznych, dotyczących dróg oraz obiektów
inżynierskich.
-Trwają konsultacje projektów Wytycznych Technicznych, dotyczących dróg oraz obiektów
inżynierskich. Wytyczne Techniczne mają stanowić część nowego systemu Wzorców i Standardów,
które minister właściwy do spraw transportu będzie rekomendował do stosowania w drogownictwie.
Terminarz najlbiższych webinariów konsultacyjnych:
-Webinarium dotyczące BIM -1 grudnia 2020 r., godz. 10:00

Lista dokumentów do opiniowania znajduje się na stronie ministerstwa:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/o-wzorcach-i-standardach (lewa strona WR-D, WR-M)

● ZAPIS webinarium Pracodawców RP nt.: „budując dla pokoleń – jak zadbać o przyszłość
twojej firmy i rodziny” z dnia 26-11-2020.
Polecamy zapoznanie się z zapisem kolejnego webinarium Pracodawców RP na temat: „Budując dla
pokoleń – jak zadbać o przyszłość Twojej firmy i rodziny”.
Zapis dostępny jest na stronie:
https://pracodawcyrp.pl/wideo/zapis-webinarium-budujac-dla-pokolen-jak-zadbac-o-przyszlosc-twojej-firmy-i-rodziny

