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1.  

Odnośnik nr 2 Błędna data utraty mocy przez 
rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie książki obiektu 
budowlanego. 

Rozporządzenie z 2003 r. utraci moc z dniem 1 stycznia 2023 r., 
bowiem przepis upoważniający do wydania projektowanego 
rozporządzenia wchodzi w życie tego dnia. 
 
 

  

2.  

§ 19 pkt 3 § 19 pkt 3 proponuje się nadać 
brzmienie: 
„czytelnym podpisem osoby 
dokonującej wpisu w książce obiektu 
budowlanego w postaci papierowej 
lub systemowym potwierdzeniem 
tożsamości w książce obiektu 
budowlanego w postaci 
elektronicznej.” 

§ 17 ust. 2 projektowanego rozporządzenia stanowi, że w 
przypadku wprowadzenia poprawek do dokonanych wpisów w 
książce obiektu budowlanego w postaci papierowej dopuszcza się 
skreślenie niewłaściwego tekstu w sposób umożliwiający jego 
odczytanie i wprowadzenie właściwej treści, z uzasadnieniem 
wprowadzonej zmiany. Przepis stanowi również, że należy 
zamieścić imię i nazwisko osoby dokonującej poprawki lub 
skreślenia, datę dokonania tej czynności oraz czytelny podpis tej 
osoby. 
§ 19 pkt 3 posługuje się wyłącznie pojęciem „podpisu osoby 
dokonującej wpisu (…)”. 
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Zatem, skoro stwierdzenie poprawek wymaga czytelnego podpisu 
(§ 17 ust. 2), to również każdy wpis powinien być opatrzony 
czytelnym podpisem osoby, która go dokonuje (§ 19 pkt 3). 
Należy wskazać, że uzasadnienie do projektu (str. 3) wskazuje, że 
„Każdy wpis musi być dokonany w sposób trwały i czytelny oraz 
zawierać określone informacje, jak np. datę czy określone dane 
dotyczące osoby dokonującej wpisu (§ 18 i 19), tak aby można było 
ustalić, kto, kiedy i jakiego wpisu dokonał”. 
Proponuje się, aby rozporządzenie konsekwentnie posługiwało się 
pojęciem „czytelnego podpisu” przy dokonywaniu wpisów do 
książki, tak aby komentowany przepis nie budził wątpliwości 
interpretacyjnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


