
 
 
Or.A.0713/706/21 

UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 
 

Informacja o projekcie: 

Tytuł 
Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie sposobu prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i 
decyzji o pozwleniu na budowę oraz rejestru zgłoszeń dotyczacych budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy – Prawo 
budowlane 

Autor   Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 

Projekt z dnia 3 marca 2021 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.  

Uwaga ogólna Warto rozważyć wskazanie tego, 
które z wprowadzanych do rejestrów 
danych są jawne w wyszukiwarce 
publicznej Rejestru Wniosków, 
Decyzji i Zgłoszeń (dostępne 
publicznie), a które nie. 

Ani ustawa – Prawo budowlane, ani 
przedmiotowy projekt 
rozporządzenia nie precyzują tej 
kwestii. 

  

2.  

Uwaga ogólna Sygnalizujemy, że dla inwestycji 
podmiotów publicznych warto 
byłoby wprowadzić w wyszukiwarce 
publicznej Rejestru Wniosków, 
Decyzji i Zgłoszeń możliwość 
wyszukiwania inwestycji publicznych 
po nazwie podmiotu, np. przez 
dodanie dodatkowego pola w RWDZ. 

Obecnie nie jest możliwe 
wyszukiwanie inwestycji (nawet tych 
publicznych) po nazwie inwestora, a 
taka funkcjonalność poprawiłaby 
jawność i przejrzystość działania 
organów. 

  

3.  
§ 4 ust. 2 projektu Proponujemy uzupełnienie treści 

przepisu o wskazanie, że korekty 
błędów danych w rejestrze 

Takie rozwiązanie usprawniłoby 
prowadzenie rejestrów; z drugiej 
strony uprawnienie do dokonywania 
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wniosków i decyzji oraz rejestrze 
zgłoszeń mogą być dokonywane 
również przez upoważnionych 
pracowników administracji 
architektoniczno-budowlanej organu 
pierwszej instancji do czasu 
ostatecznego załatwienia sprawy. 

korekt byłoby ograniczone tylko do 
osób do tego upoważnionych, co 
powinno zniwelować wszelkie 
potencjalne ryzyka związane z 
wprowadzeniem takiej regulacji. 

4.  
§ 6, § 12 projektu Należy poprawić numerację 

paragrafów. 
Po § 6 następuje § 12.   

 


