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Informacje o zgłaszającym uwagi:
Urząd
Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich
Osoba do kontaktu
Bernadeta Skóbel
e-mail
bs@zpp.pl
tel.
18 477 86 00
Uwagi:
Część dokumentu,
do którego odnosi
Lp.
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
Załącznik kolumna
6.3. i 7.3.
1.

Załącznik kolumna
10 i 11

Treść uwagi (propozycja zmian)

We wzorze Informacji w kolumnie
wprost należy wskazać format
wypełnienia – dd.mm.rrrr –
dd.mm.rrrr

Uzasadnienie uwagi

Ułatwienie dla osób wypełniających.
Ograniczenie ryzyka niewłaściwego
wypełnienia wykazu w powodu
niedokładnego przeanalizowania
instrukcji wypełnienia.
Z niewiadomych przyczyn w
przypadku informacji o toczących się
postępowaniach dane o podstawie
prawnej mają być wpisywane w
dedykowanej do tego kolumnie a w
przypadku postępowań sądowych w
kolumnie szczegóły.

Treść informacji i sposób
wypełnienia wykazu w odniesieniu
do postępowań administracyjnych i
postępowań sądowych powinny
zostać ujednolicone:
2.
- Czy toczy się postępowanie
TAK/NIE
- Podstawa prawna postępowania
- Rola organu
- Szczegóły
Załącznik instrukcja
Należałoby doprecyzować w
Aktualne brzmienie nie zapewnia
do kolumny 10
instrukcji pojęcie „szczegółów”. Nie
jednolitości informacji o
wiadomo czy chodzi tutaj o etap
nieruchomościach.
3.
postępowania (np. informacja o
tym, że postępowanie toczy się już
w II instancji) czy opis przedmiotu
Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków.

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

Załącznik instrukcja
do 11.1 i 12.2
4.

5.

Załącznik instrukcja
OSR

6.

sprawy.
Należałoby ujednolicić sposób
wypełniania wykazu tj. czy należy
wpisywać TAK/NIE czy stosować
skróty T/N, ponadto wzorem z
kolumn 16 -20 właściwe oznaczenie
może być wpisane bezpośrednio do
formularza wykazu a nie do
instrukcji.
Brak instrukcji do wypełniania
kolumny 15
Brak oszacowania kosztów realizacji
zadania po stronie
starostów/prezydentów miast na
prawach powiatu.

Ułatwienie dla osób wypełniających
wykaz.

Fizyczne wypełnienie wykazu (nawet
w zakresie wymagającym wyłącznie
przeniesienia danych z innych
zbiorów) będzie wymagało
zwiększonego zaangażowania
pracowników.
Ponadto z informacji uzyskanych z
powiatów wynika, że wypełnienie
1/3 wykazu w pierwszym okresie
będzie wymagało pozyskania
informacji pomiędzy różnymi
wydziałami starostw/urzędów miast.
Szacujemy czas potrzebny na
uzupełnienie wykazu w stosunku do
jednej nieruchomości na 45 minut.
Zatem przy ostrożnych szacunkach
przeciętny koszy wypełnienia
wykazu w stosunku do jednej
nieruchomości będzie wynosił około
17 zł, przy złożeniu że pracownik
otrzymuje wynagrodzenie w
wysokości 3000 zł (miesięczny koszt
wynagrodzenia pracownika 3618 x
13 tj. z uwzględnieniem
dodatkowego wynagrodzenia
rocznego/12 miesięcy/przeciętnie
172 godziny pracy w tygodniu x
szacowany czas pracy). Koszty te nie
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zostały oszacowane ani w OSR do
projektu ustawy ani w OSR do
niniejszego rozporządzenia.
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