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Pan

Sebastian Chwałek

Podsekretarz Stanu

w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

i Administracji 

Szanowny Panie Ministrze,

w odpowiedzi na pismo z dnia 9 grudnia 2016 r. dotyczące projektu rozporządzenia 

Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie trybu postepowania 

i szczegółowych zasad prowadzenia rejestrów nieruchomości, udziałów i akcji nabytych 

lub objętych przez cudzoziemców Rządowe Centrum Legislacji informuje, że nie zgłasza 

uwag do treści przekazanego projektu. 

Proponuje się natomiast, w celu poprawienia komunikatywności jednostki redakcyjnej, 

zastosowanie w projektowanym § 6 ust. 1 pkt 3 oznaczenia literowego. Do ewentualnego 

wykorzystania proponuje się następujące brzmienie: 

„3) oznaczenie katalogu danych:

a) notariusza, repertorium oraz daty sporządzenia aktu notarialnego, aktu 

poświadczenia dziedziczenia, europejskiego poświadczenia spadkowego lub 

poświadczenia podpisów,

b) sądu, sygnatury akt, daty wydania orzeczenia sądowego,

c) sądu rejestrowego, sygnatury akt, daty dokumentu,

d) sądu rejestrowego, sygnatury sprawy, daty dokonania wpisu od rejestru 

przedsiębiorców,

e) organu administracji publicznej, sygnatury akt, daty wydania decyzji;”. 
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Proponowane brzmienie nawiązuje do systematyki zawartej w § 5 projektu. Aktualnie 

w § 6 ust. 1 pkt 3 powtórzone zostają wyrażenia „oznaczenie sądu rejestrowego”, „sygnaturę 

akt”, co może zostać ocenione jako błąd legislacyjny.

Jednocześnie proponuje się na dalszym etapie prac nad projektowaną regulacją 

uzupełnić uzasadnienie projektu o informację dotyczącą stanowiska koordynatora OSR oraz 

uzupełnić OSR w pkt 5 w zakresie dotyczącym ewentualnych zgłoszeń lobbingowych.

Ponadto Rządowe Centrum Legislacji zauważa potrzebę podjęcia prac legislacyjnych 

w celu uzupełnienia upoważnienia zawartego w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. 

o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2016 r. poz. 1061) o wytyczne 

dotyczące treści aktu. Aktualna treść upoważnienia „Rada Ministrów określi, w drodze 

rozporządzenia, tryb postępowania i szczegółowe zasady prowadzenia rejestrów, o których 

mowa w ust. 4.”, nie spełnia wymogów zawartych w art. 92 ust. 1 Konstytucji.

Jednocześnie, mając na względzie pismo Prezesa Rządowego Centrum Legislacji z dnia 

16 listopada 2016 r. (znak sprawy: RCL.DDUTJ.60.2/20016) dotyczące terminów nadsyłania 

aktów normatywnych do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, informuję, że przekazanie 

przedmiotowej regulacji do Rządowego Centrum Legislacji do ogłoszenia w Dzienniku 

Ustaw powinno nastąpić nie później niż do dnia 16 grudnia 2016 r., o ile przebieg prac 

legislacyjnych w Sejmie i Senacie pozwoli na zachowanie wyżej wymienionych terminów.

W załączeniu Rządowe Centrum Legislacji przesyła również projekt z naniesionymi na 

nim odręcznie drobnymi poprawkami redakcyjnymi w celu jego wykorzystania.

Z poważaniem,

Stanisław Małecki 
Dyrektor 

Departamentu Prawa Administracyjnego 
w Rządowym Centrum Legislacji 

/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu/ 

Załącznik:
projekt z naniesionymi uwagami redakcyjnymi

Sprawę prowadzi: Elżbieta Kamińska


