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Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
Uwaga ogólna

1.

2.

Art. 1 pkt 7 lit. b
projektu (dodający
art. 34 ust. 3g do
Prawa
budowlanego)

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Administracja centralna powinna
podjąć działania zmierzające do
zapewnienia organom administracji
architektoniczno-budowlanej
sprzętu pozwalającego na sprostanie
wymaganiom
związanym
z
elektronizacją postępowań.

W toku prac nad elektronizacją
postępowań
(swoją
drogą
przedmiotowy projekt przewiduje
zmiany i w tym zakresie) nie
uzyskaliśmy odpowiedzi na nasze
pytania dotyczące doposażenia
organów
AA-B
w
sprzęt
komputerowy
niezbędny
do
elektronicznego prowadzenia spraw
– w związku z tym ponawiamy
pytanie.
Ad 1. Część pkt 1 i pkt 2 po
myślnikach jest tożsama.

1. Redakcja przepisu powinna zostać
zmieniona
–
w
kierunku
przeniesienia
wyrazów
umieszczonych w poszczególnych
punktach po myślnikach do wstępu
do wyliczenia.
2. W kontekście wskazanego
przepisu prosimy o uwzględnienie
możliwości
sprawdzenia
w

Ad 2. Ma to na celu np. sprawdzenie
lub wygenerowanie danego wpisu w
bazie – aktualnego na konkretny
dzień, np. dzień opracowania
projektu. Możliwość sprawdzenia lub
wygenerowania
informacji
w
centralnym rejestrze z datą wsteczną

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

centralnym rejestrze wpisów z
możliwością wyboru konkretnej daty
wstecznej.

3.

Art. 1 pkt 16
(dodający art. 47p do
Prawa
budowlanego)

Przepis powinien przewidywać stały
dostęp organów AA-B do systemu
EDB – niezależnie od całkowicie
uznaniowego
rozstrzygnięcia
Głównego
Inspektora
Nadzoru
Budowlanego lub podmiotu przez
niego upoważnionego.

jest istotna m.in. z uwagi na
ewentualne
kontrole.
Obecnie
podczas kontroli wymagane zgodnie
z ustawą są wydruki zaświadczeń i
decyzji o nadaniu uprawnień.
Zgodnie z proponowanym art. 34 ust.
3g w większości sytuacji obowiązku
posiadania
w
aktach
formy
papierowej nie będzie. Chyba że
organ administracji będzie miał
obowiązek po sprawdzeniu wpisów
również je wydrukować i wpiąć w
akta – ale to nie wynika z projektu
zmiany ustawy. Zatem w domyśle
podczas kontroli taki wpis powinien
być sprawdzalny z konkretną datą
wsteczną
w
systemie
teleinformatycznym.
Na skutek przyznawania stałego
dostępu
bez
jakichkolwiek
przesłanek może dojść do sytuacji, w
której część organów AA-B będzie
miała przyznany dostęp, a część – nie
wiedzieć czemu – nie.
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