
Warszawa, dnia 18 stycznia 2019 r. 

Poz. 116 

OBWIESZCZENIE 

PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 10 stycznia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych

aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523 oraz z 2018 r. poz. 2243) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwiesz-

czenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 

Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 103), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

23 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. 

poz. 193). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia

Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji 

i Rozwoju (Dz. U. poz. 193), który stanowi: 

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 22 stycznia 2018 r.”. 

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 116 

 
Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 10 stycznia 2019 r. (poz. 116) 

 

ROZPORZĄDZENIE 

RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 stycznia 2018 r. 

w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392, z 2015 r. 

poz. 1064 oraz z 2018 r. poz. 1669) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Tworzy się Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Roz-

woju. 

2.
1)

 Przekształcenie, o którym mowa w ust. 1, polega na: 

1) wyłączeniu z dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, obsługującego sprawy działów gospodarka i rozwój regional-

ny, komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu gospodarka oraz pracowników obsługujących sprawy tego 

działu; 

2) włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju, obsługującego sprawy działów gospodarka i rozwój regional-

ny, komórek organizacyjnych dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa obsługujących sprawy 

działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo oraz pracowników obsługu-

jących sprawy tego działu. 

§ 2. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju 

oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz. U. poz. 2076). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
2)

, z mocą od dnia 9 stycznia 2018 r. 

                                                           
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. poz. 193), które weszło w życie z mocą od dnia 22 stycznia 2018 r. 
2) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 stycznia 2018 r.  




