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Informacja o projekcie: 

Tytuł 
Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby 
składającej wniosek o zawarcie umowy o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego 

Autor   Minister Klimatu i Środowiska 

Projekt z dnia 8 października 2020 r. 

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ---------------------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Bartłomiej Zydel 

e-mail bz@zpp.pl 

tel. (22) 656 63 34 

 
Uwagi: 

Lp. 

Część dokumentu, 
do którego odnosi 
się uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

1.  

Załącznik do 
rozporządzenia – 
część I. 5) 

Zawarcie w projekcie rozporządzenia 
w kategorii „inne nieruchomości” 
jedno za drugim słów „działki, 
grunty” nie wpisuje się w dyrektywę 
z art. 11d ust. 12 pkt 2 ustawy o 
wspieraniu termomodernizacji i 
remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków (w 
wersji po nowelizacji oczekującej na 
publikację), czyli uwzględnienie w 
przedmiotowym rozporządzeniu 
potrzeby ujednolicenia  
dokumentacji,  która  posłuży  gminie  
do weryfikacji wysokości środków 
własnych oraz zasobów 
majątkowych osoby składającej 
wniosek. 

Przez niektórych pojęcia te są 
rozumiane jako synonimy, przez 
niektórych całkowicie odmiennie – 
np. działka ewidencyjna czy działka 
rekreacyjna. Warto tę kwestię 
doprecyzować. 

  

2.  
Załącznik do 
rozporządzenia – 
część II. 3 

Poddajemy pod rozwagę 
doprecyzowanie określenia „inne 
przedmioty wartościowe”. 

Zasadnym byłoby określenie w 
projektowanym rozporządzeniu – 
mając na uwadze wytyczną do 
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wydania rozporządzenia, wedle 
której ma ono uwzględniać potrzebę 
ujednolicenia dokumentacji służącej 
gminie do weryfikacji statusu 
majątkowego osoby składającej 
wniosek – minimalnej wartości 
owych „innych przedmiotów 
wartościowych”. 

3.  

Załącznik do 
rozporządzenia – 
część III. 2) i 3) 

W punkcie 2 wskazano na „papiery 
wartościowe”, natomiast w punkcie 
3 na „inne prawa majątkowe (np. 
udziały, akcje)”. W świetle przepisów 
ustawy o obrocie instrumentami 
finansowymi jest to rozróżnienie 
błędne. 

Wskazać bowiem należy, że według 
art. 3 pkt 1 lit. a ustawy o obrocie 
instrumentami finansowymi papiery 
wartościowe to m.in. akcje. 

  

 
 
 
 
 


