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Informacje o zgłaszającym uwagi:   

Urząd ---------------------- 

Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich 

Osoba do kontaktu Przemysław Matysiak 

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.  

Informacja ogólna  Związek Powiatów Polskich opiniuje 
projekt pozytywnie, dodatkowo 
przekazujemy jeszcze kilka uwag  
charakterze redakcyjnym 

   

2.  

Odnośnik nr 1 Niepoprawny tytuł ustawy  
o kierujących pojazdami 

W odnośniku nr 1 zawarto niepoprawny tytuł ustawy o kierujących 
pojazdami: 
- jest: „ustawę z dnia 11 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami”, 
- powinno być: „ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami” 

  

3.  
Art. 1 pkt 2 Brak wyrazu „art.” przed wyrazem 

„73c” 
W art. 1 pkt 2 jest „w 73 c:”, a powinno być: „w art. 73c:”   

4.  

Art. 1 pkt 4 lit. i ppkt 
3, 4 oraz część 
wspólna 

Proponuje się ujednolicenie 
nazewnictwa poprzez używanie 
liczby pojedynczej „uiszczonej 
opłaty” 

Opiniowany art. 1 pkt 4 lit. i jest delegacją ustawową do wydania 
rozporządzenia w przedmiocie opłaty ewidencyjnej. 
Skoro mowa o opłacie ewidencyjnej (w liczbie pojedynczej – pkt 1, 
pkt 2), zatem w pkt 3, pkt 4 oraz w części wspólnej należy 
ujednolicić nazewnictwo i używać pojęcia „uiszczona opłata”  
w liczbie pojedynczej 

  

5.  
Art. 2 Omyłka pisarska w tytule ustawy 

 
W art. 2 występuje omyłka pisarska w tytule ustawy:   
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- jest „o ubezpieczeniach obowiązkowych, ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych”, 
- powinno być „o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych” 

6.  

Art. 4 Niepoprawny tytuł ustawy  
o kierujących pojazdami 

Art. 4 zawiera niepoprawny tytuł ustawy o kierujących pojazdami: 
- jest: „w ustawie z dnia 11 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami”, 
- powinno być: „w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami” 

  

7.  
Uzasadnienie, str. 9 
– dot. art. 4 projektu 

Niepoprawny tytuł ustawy  
o kierujących pojazdami 

Uzasadnienie tożsame jak w pkt 5 powyżej   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


