
Wersja 28.12.2018 r. 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

R A D Y  M I N I S T R Ó W  

z dnia <data wydania aktu> r. 

w sprawie szczegółowego zakresu danych na potrzeby wykazu adresowo-

mieszkaniowego, przewidzianych do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia przez 

gminy w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku 

 

 Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia ………… 2019 r. o narodowym spisie 

powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U…..) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Szczegółowy zakres danych na potrzeby wykazu adresowo-mieszkaniowego, które 

podlegają weryfikacji, aktualizacji lub uzupełnieniu przez gminy, w związku z narodowym 

spisem powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku, określa załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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Załącznik do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia ……2019 r. 

(poz. …) 

 

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DANYCH NA POTRZEBY WYKAZU ADRESOWO-

MIESZKANIOWEGO, PODLEGAJACYCH WERYFIKACJI, AKTUALIZACJI LUB 

UZUPEŁNIENIU PRZEZ GMINY, W ZWIĄZKU Z NARODOWYM SPISEM 

POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ W 2021 ROKU  

 

W wykazie adresowo-mieszkaniowym weryfikacji, aktualizacji lub uzupełnieniu przez 

gminy podlegają informacje dotyczące: 

1) budynków:  

a) nazwa miejscowości, 

b) nazwa ulicy, 

c) numer porządkowy budynku, 

d) dodatkowa numeracja budynków położonych na tej samej nieruchomości i oznaczonych tym 

samym numerem porządkowym, 

e) rodzaj budynku: mieszkalny, niemieszkalny1), obiekt zbiorowego zakwaterowania, 

f) opis budynku niemieszkalnego (bliższe określenie budynku np. szkoła, biuro, magazyn), 

g) opis adresu (dodatkowa informacja ułatwiająca identyfikację budynku w terenie),  

h) lokalizacja budynku na mapie cyfrowej;  

2) mieszkań: 

a) typ: mieszkanie, część mieszkania zajmowana na podstawie umowy najmu, mieszkanie 

położone w obiekcie zamkniętym2), zamieszkane pomieszczenie niebędące 

mieszkaniem,  

b) numer mieszkania, 

c) przyczyna niezamieszkania mieszkania będącego własnością gminy; 

3) obiektów zbiorowego zakwaterowania: 

                                                           

1) Budynek niemieszkalny jest to obiekt budowlany przeznaczony dla potrzeb niemieszkalnych, który nie jest 

klasyfikowany jako budynek mieszkalny. Dla potrzeb narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań 

w 2021 r. dane zbierane są o tych budynkach niemieszkalnych, w których znajduje się przynajmniej jedno 

mieszkanie. 
2) Za mieszkanie w budynku położonym w obiekcie zamkniętym uważa się mieszkanie w budynku będącym w 

dyspozycji lub trwałym zarządzie Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji lub podległych im jednostek organizacyjnych. 
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a) nazwa obiektu, 

b) liczba budynków zajmowanych przez obiekt, 

c) liczba mieszkań zlokalizowanych na terenie obiektu nieprzeznaczonych dla pensjonariuszy 

tego obiektu. 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
 

Projektowane rozporządzenie ma celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 25 
ust. 4 projektowanej ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku. Zgodnie 
z tym przepisem upoważaniającym, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 
danych na potrzeby wykazu adresowo-mieszkaniowego, przewidzianych do weryfikacji, aktualizacji lub 
uzupełnienia przez gminy, mając na względzie konieczność zapewnienia jego kompletności i aktualności, 
niezbędnej do przeprowadzenia bezpośredniego wywiadu z osobą fizyczną objętą spisem powszechnym. 

Wykaz adresowo-mieszkaniowy zostanie przekazany do gmin w postaci elektronicznej. Lokalizacja 
adresów zostanie udostępniona za pomocą internetowej aplikacji mapowej. Dane wykazu adresowo-
mieszkaniowego, wskazane w załączniku do projektowanego rozporządzenia zostaną zweryfikowane, 
zaktualizowane lub uzupełnione przez gminy, w celu umożliwienia przeprowadzenia spisu powszechnego. 
Dane te obejmują dane adresowe: budynków, mieszkań i obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz 
dodatkowe informacje opisujące te obiekty i ułatwiające ich identyfikację w terenie. Celem tych prac jest 
ustalenie ostatecznej zbiorowości obiektów podlegających spisaniu i poprawności ich adresów. Na 
podstawie danych ujętych w wykazie adresowo-mieszkaniowym oraz danych przekazanych z rejestrów 
urzędowych, z systemów informacyjnych administracji publicznej, a także z niepublicznych systemów 
informacyjnych zostanie przygotowany operat spisowy, a sam wykaz  posłuży do zarządzania pracami 
spisowymi – wykorzystany zostanie m. in. do monitorowania postępów spisu, zarządzania rachmistrzami 
spisowymi, a przede wszystkim jako narzędzie kontrolne w zakresie kompletności spisanych obiektów. 

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie w terminie 14 dni od dnia 
opublikowania. 

Według wstępnej oceny, projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 Projekt nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym 
Europejskiemu Bankowi Centralnemu, celem uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo 
uzgodnienia projektu. 

Projektowane rozporządzenie nie podlega notyfikacji do Komisji Europejskiej na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).  

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej Głównego Urzędu Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum 
Legislacji, wobec czego każdy będzie miał możliwość zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem 
w trybie art. 7 tej ustawy. 

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa regulacja nie odnosi się do związków zawodowych  
lub organizacji pracodawców, odstąpiono od przekazania projektu do zaopiniowania tym podmiotom. 

Projekt został umieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów  
- pozycja RD…… 
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Nazwa projektu 
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu 

danych na potrzeby wykazu adresowo-mieszkaniowego, 

przewidzianych do weryfikacji, aktualizacji i uzupełnienia przez gminy 

w związku z narodowym spisem powszechnym ludności i mieszkań w 

2021 roku 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

Główny Urząd Statystyczny 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza 

Stanu lub Podsekretarza Stanu  

Dominik Rozkrut – Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Ireneusz Budzyński – dyrektor  Departamentu, Standardów i Rejestrów, 

tel. (22) 608 3115 

e-mail: Sekretariat-SR@stat.gov.pl  

Data sporządzenia 

28.12.2018 r. 

 

Źródło:  

upoważnienie ustawowe z art. 25 ust. 4 

ustawy 

z dnia …… 2019 r. o narodowym spisie 

powszechnym ludności i mieszkań w 2021 

roku (Dz. U. poz. ……) 

 Nr w wykazie prac legislacyjnych  

i programowych Rady Ministrów: RD…… 

  

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów ma celu wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 25 ust. 4 

projektowanej ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 roku. Zgodnie z tym przepisem 

upoważaniającym, Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres danych na potrzeby wykazu 

adresowo-mieszkaniowego, przewidzianych do weryfikacji, aktualizacji lub uzupełnienia przez gminy, mając na 

względzie konieczność zapewnienia jego kompletności i aktualności, niezbędnej do przeprowadzenia bezpośredniego 

wywiadu z osoba fizyczną objętą spisem powszechnym. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Dane wykazu adresowo-mieszkaniowego obejmujące dane adresowe: budynków, mieszkań i obiektów zbiorowego 

zakwaterowania oraz dodatkowe informacje opisujące te obiekty i ułatwiające ich identyfikację w terenie, wskazane w 

załączniku do projektowanego rozporządzenia zostaną zweryfikowane, zaktualizowane lub uzupełnione przez gminy, w 

celu ustalenia ostatecznej zbiorowości obiektów podlegających spisaniu i poprawności ich adresów, a tym samym 

umożliwienia przeprowadzenia spisu powszechnego. Na podstawie tych danych oraz danych przekazanych z rejestrów 

urzędowych, z systemów informacyjnych administracji  publicznej, a także z niepublicznych systemów informacyjnych 

zostanie przygotowany operat spisowy, a sam wykaz posłuży do zarządzania pracami spisowymi, tj. do monitorowania 

postępów spisu, zarządzania rachmistrzami spisowymi i kontroli w zakresie kompletności spisanych budynków,  

mieszkań i obiektów zbiorowego zakwaterowania. Wykaz adresowo-mieszkaniowy zostanie przekazany do gmin w 

postaci elektronicznej. Lokalizacja adresów zostanie udostępniona za pomocą internetowej aplikacji mapowej.  

 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Uwaga - uzasadnione było wskazanie podobnych rozwiązań przyjętych w omawianym zakresie w innych krajach 

(OECD, UE) 

Brak danych 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa 

 

Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

mailto:Sekretariat-SR@stat.gov.pl
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Służby statystyki publicznej 16 urzędów 

statystycznych i Główny 

Urząd Statystyczny 

 

Ustawa z dnia 29 czerwca  

1995 r. o statystyce publicznej 

 

Przygotowanie wykazu adresowo-

mieszkaniowego i analiza zmian 

wnoszonych przez gminy w 

wykazie 

 

Gminy 

 

2478 

 

Krajowy rejestr urzędowy podziału 

terytorialnego kraju TERYT 

 

Weryfikacja, aktualizacja i 

uzupełnienie wykazu adresowo-

mieszkaniowego 

    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 248), projekt rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji – każdy będzie miał możliwość 

zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem w trybie art. 7 tej ustawy. 

Podsumowanie wyników konsultacji zostanie przedstawione w załączonym do projektu raporcie z konsultacji po ich 

przeprowadzeniu. 

Z uwagi na fakt, że przedmiotowa regulacja nie odnosi się do związków zawodowych lub organizacji pracodawców,  

odstąpiono od przekazania projektu do zaopiniowania tym podmiotom. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem 
 0,25 0,11 0 0       0,36 

budżet państwa  0,25 0,11 0 0       0,36 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem 
 -0,25 -0,11 0 0       -0,36 

budżet państwa  -0,25 -0,11 0 0       -0,36 

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 

Nie dotyczy  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

 

 

 

 

 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, 

obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu duże przedsiębiorstwa        
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pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z …… 

r.) 

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe  

 

osoby niepełnosprawne i 

osoby starsze 

 

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 

gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i 

gospodarstwa domowe 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi 

przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz: 

 

 

9. Wpływ na rynek pracy  

 

 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 inne:       

 

 demografia 

 mienie państwowe 

 

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 

 

 

 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
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12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Nie planuje się ewaluacji efektów projektu. 

 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
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