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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

 
Informacja o projekcie: 

Tytuł Projek ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw    

Autor   Ministerstwo Sprawiedliwości  

Projekt z dnia 15 grudnia 2021 r.  

 
Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ------------------ 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich  

Osoba do kontaktu Bernadeta Skóbel 

e-mail biuro@zpp.pl 

tel. 18 477 86 00 

 
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.  

Art. 1 pkt 1  Przepis ograniczyć do sytuacji, w 
których spadkodawca sam nie mógł 
(z przyczyn prawnych lub 
faktycznych np. stan zdrowia) 
dokonać wydziedziczenia w 
testamencie z powodu uporczywego 
niedopełnia względem spadkodawcy 
obowiązków rodzinnych. 

Z uwagi na fakt, że uznania 
spadkobiercy za niegodnego może 
domagać się każdy, kto ma w  tym 
interes prawny, wejście w życie 
projektowanego przepisu może 
doprowadzić do wszczynania przez 
członków rodziny zmarłego 
postępowań przeciwko 
spadkobiercom wbrew woli 
spadkodawcy, który sam nie 
skorzystał z możliwości 
wydziedziczenia spadkodawcy 
pomimo posiadania prawnych i 
faktycznych możliwości dokonania 
takiej czynności.   

  

2.  

Art. 3 pkt 1, Art. 4 w 
nawiązaniu do OSR 

Nie negujemy stworzenia prawnych 
możliwości pozyskiwania przez sądy 
danych z systemu informacji o 
nieruchomościach, niemniej jednak 
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będzie to wiązało się ze spadkiem 
dochodów po stronie powiatów, 
które z tych dochodów finansują 
realizację zadań w obszarze geodezji 
i kartografii (art. 41b ust. 3 Prawa 
geodezyjnego i kartograficznego). 
W przypadku spraw cywilnych 
pozyskanie danych przez sąd 
dokonywane jest w interesie strony 
albo uczestnika postępowania. 
Konsekwencją wprowadzenia 
projektowanych przepisów będzie 
de facto zwolnienie tych osób  z 
opłat za pozyskanie danych z 
ewidencji gruntów i budynków.  
Wnosimy o wprowadzenie 
alternatywnego rozwiązania 
polegającego na tym, że pozyskanie 
danych z systemu 
teleinformatycznego przez sąd 
będzie podlegało opłacie wnoszonej 
przez stronę/uczestnika 
postępowania w wysokości 
określonej w Prawie geodezyjnym i 
kartograficznym, przekazywanej na 
rachunek właściwego powiatu.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


