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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ Z KOMISJĄ WSPÓLNĄ RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
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Urząd
----------------------------------Organizacja samorządowa Związek Powiatów Polskich
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tel.
(22) 656 63 34
Uwagi:
Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
§ 8 ust. 1

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Poddajemy
pod
rozwagę
obligatoryjne
przeprowadzanie
wywiadu terenowego.

Jak wskazują praktycy, wywiad
terenowy to bardzo istotne narzędzie z
punktu
widzenia
sprawdzenia
aktualności danych zawartych w treści
mapy zasadniczej. Trzeba bowiem
pamiętać o tym, że zmiany w terenie
mogą zajść w dowolnym momencie.
Uwaga ma na celu doprecyzowanie
opisu służebności.

1.

§ 27 ust. 2
2.
§ 34 ust. 2
3.

§ 35
4.

Proponujemy uzupełnienie § 27
ust. 2 o sformułowanie „Rodzaj
służebności gruntowej określa się
na mapie w formie opisowej.”.
Sugerujemy
wprowadzenie
możliwości podziału operatu na
kilka plików.

Wnosimy o uzupełnienie § 35
projektowanego rozporządzenia,
określającego zawartość operatu

Wprowadzenie
takiej
możliwości
byłoby adekwatne z punktu widzenia
różnej wielkości operatów oraz
ograniczeń technicznych w przesyłaniu
plików o dużym rozmiarze.
W skład operatu technicznego powinna
wchodzić kopia mapy do celów
prawnych. Z jednej strony jest ona
załącznikiem do decyzji, orzeczeń, a z

Stanowisko resortu

Odniesienie do
stanowiska resortu

technicznego, o punkt 10 dot.
kopii mapy do celów prawnych.

§ 41 ust. 2

5.

Wnosimy o wydłużenie okresu
przejściowego
z
aktualnie
projektowanych 6 miesięcy.

drugiej nie zawsze jest dostarczana do
starosty razem z decyzją (decyzje ZRID)
w celu aktualizacji bazy EGiB.
Postępowania ws. podziałów prowadzi
właściwy wójt, burmistrz, prezydent
miasta – i do wydania decyzji otrzymuje
mapę z projektem podziału od
wnioskodawcy. Jeśli mapa nie zostanie
zweryfikowana, a pojawi się na niej błąd
(np. błędny nr działki) – i zostanie
wydana na tej podstawie decyzja
zatwierdzająca podział – to pojawi się
problem z ujawnieniem przez starostę
tegoż podziału w bazie EGiB.
Wprowadzenie
powszechnego
przekazywania operatów technicznych
w formie elektronicznej wymaga
dostosowania wyposażenia urzędów do
takiej sytuacji. Rozumiemy konieczność
informatyzacji
procesów,
jednak
poddajemy pod rozwagę pogodzenie
interesów
wszystkich
zainteresowanych stron.
Warto pamiętać o tym, że starosta musi
zapewnić narzędzia, które pozwolą
odebrać
dokument
w
formie
elektronicznej, zweryfikować go i nadać
odpowiednie klauzule elektroniczne, a
na koniec zapewnić miejsce na dyskach,
macierzach do przechowywania tej
dokumentacji.
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