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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 o 
charakterze 
ogólnym 

Związek Powiatów Polskich 
podtrzymuje uwagi (w tym uwagi de 
lege ferenda) zgłoszone do projektu 
rozporządzenia z dnia 24 listopada 
2022 r., które nie zostały 
uwzględnione przez Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii. 

Podczas posiedzenia Zespołu Infrastruktury KWRiST w dniu 
14.12.2022 r. przedstawiciel MRiT wskazał, że duża część uwag 
zgłoszonych przez ZPP była zasadna, lecz wykraczały one poza 
proponowany zakres zmian legislacyjnych. Nie mogły zatem zostać 
uwzględnione z uwagi na pilny charakter zmian przewidzianych w 
projekcie. 
Ze strony resortu padło zapewnienie, że uwagi zostaną wzięte pod 
uwagę przy okazji kolejnej nowelizacji rozporządzenia. 
Uzasadnia to podtrzymanie przez ZPP uprzednio zgłoszonych uwag. 

  

2.  
§ 1 pkt 8 – dot. 
projektowanego § 
32 ust. 3 

Omyłka pisarska – wyraz „brak” 
powinien brzmieć „braku”. 

   

3.  

§ 1 pkt 10 lit. b – 
dot. 
projektowanego § 
36 ust. 5 

Proponuje się nadać przepisowi 
brzmienie: 
Wyrys z mapy ewidencyjnej lub 
wypis z rejestru gruntów, 
budynków lub lokali sporządza 
się dla wybranych lub 
wszystkich działek, budynków 

W odpowiedzi na uwagę ZPP do tego przepisu, zgłoszoną do 
projektu z 24.11.2022 r., resort wskazał cyt.: 
Uwaga została uwzględniona. 
Brzmienie przepisu: 
„5. Wyrys z mapy ewidencyjnej lub wypis z 
rejestru gruntów, budynków lub lokali sporządza 
się dla wybranych lub wszystkich działek, 
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lub lokali wchodzących w skład 
jednej jednostki rejestrowej. 

budynków lub lokali wchodzących w skład jednej 
jednostki rejestrowej.” 
Jednakże projekt z 02.01.2023 r. nie zawiera przepisu o treści jak w 
uwzględnionej uwadze, a posługuje się brzmieniem z projektu z 
24.11.2022 r. 
Zatem postuluje się nadać przepisowi brzmienie, jak w treści uwagi 
uprzednio uwzględnionej przez MRiT. 

4.  

§ 1 pkt 10 lit. b – 
dot. 
projektowanego § 
36 ust. 6 

Omyłka redakcyjna – po wyrazach 
„w księdze wieczystej” należy 
zamknąć cudzysłów. 

   

5.  

§ 1 pkt 13 – dot. 
projektowanego lp. 
19 (kolumna trzecia 
pkt 1) 

Omyłka redakcyjna – po wyrazie 
„drogi” dwukrotnie użyto wyrazów 
„zalicza się”. 

W wyniku wskazanej omyłki, przepis wymaga korekty.   

 
 
 
 


