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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 

(druk nr 650) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zmierza przede wszystkim do 

wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r. (sygn. akt K 

30/12). 

Trybunał Konstytucyjny orzekł tam, że art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 17 maja 

1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne jest niezgodny z art. 92 ust. 1 i art. 217 

Konstytucji RP. Zakwestionowany przepis upoważnia ministra właściwego do spraw 

administracji do określenia, w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw rozwoju wsi, wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu 

informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z 

operatu ewidencyjnego, uwzględniając potrzeby różnych podmiotów oraz konieczność 

zapewnienia środków na aktualizację i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego. 

Trybunał uznał, iż zaskarżony przepis upoważniający nie zawiera wytycznych 

pozwalających na określenie precyzyjnego kryterium wysokości opłaty oraz metody jej 

obliczania lub waloryzacji. Ponadto, wymienione tam opłaty są daniną publiczną w 
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rozumieniu art. 217 Konstytucji, a co za tym idzie, ich wysokość powinna wynikać wprost z 

ustawy. Ustawodawca przekazał jednak całość materii do uregulowania w drodze aktu 

wykonawczego, nie zachowując nawet niezbędnego ustawowego minimum - określenia ich 

minimalnych i maksymalnych stawek. 

Zakwestionowany przepis utraci moc z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia 

wyroku, tj. z dniem 12 lipca 2014 r. Aby zapobiec powstaniu luki w prawie oraz zapewnić 

wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wprowadzono do ustawy kompleksową, 

ustawową regulację dotyczącą opłat za udostępnianie materiałów z państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego. 

Ponadto, w noweli zaproponowano szereg innych zmian zmierzających w szczególności 

do doprecyzowania zakresu przedmiotowego ustawy, uporządkowania kompetencji organów 

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, zasad prowadzenia ewidencji gruntów i budynków 

oraz ewidencji miejscowości, ulic i adresów, a także zasad odpowiedzialności zawodowej 

geodetów. 

W świetle art. 1 pkt 1 noweli, zakres przedmiotowy ustawy – Prawo geodezyjne i 

kartograficzne obejmuje sprawy: 

1) krajowego systemu informacji o terenie; 

2) organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej; 

3) wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych; 

4) ewidencji gruntów i budynków; 

5) zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach; 

6) gleboznawczej klasyfikacji gruntów; 

7) rozgraniczania nieruchomości; 

8) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci; 

9) państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

10) uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii; 

11) ewidencji miejscowości, ulic i adresów. 

W art. 1 w pkt 2 noweli dodano lub zmieniono definicje: prac geodezyjnych, prac 

kartograficznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego w zakresie zasobu centralnego, wojewódzkiego i 

powiatowego, ewidencji gruntów i budynków, zawarte w art. 2 ustawy. 
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W art. 9 ustawy (art. 1 w pkt 10 noweli) określono uprawnienia kontrolne organów 

Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. 

W art. 11 wskazano, że wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może 

być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami 

zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę 

funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego.  

W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 

podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest 

przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te 

prace nie są realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się uprawnieniami 

zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia 

legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac 

geodezyjnych lub kierownika prac kartograficznych. 

Zgodnie z art. 12 – art. 12d ustawy, wykonywanie wymienionych tam prac 

geodezyjnych lub prac kartograficznych wymaga zgłoszenia właściwemu organowi Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej. Wykonawca robót ma ponadto obowiązek zawiadomić o 

zakończeniu prac.  

Uchylono art. 18 - przepis wymagający uzyskania zezwolenia organu Służby 

Geodezyjnej i Kartograficznej na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie 

w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i 

teledetekcyjnych, stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wymaga 

zezwolenia. 

W art. 27 i art. 28 – art. 28g określono zasady prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci 

uzbrojenia terenu oraz krajowej i powiatowej bazy GESUT. 

W miejsce zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b 

ustawy, wprowadzono nowe regulacje dotyczące opłat za udostępnianie materiałów z 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( art. 40a oraz art. 40b–40i ustawy). 

Jako zasadę przyjęto, że udostępnianie materiałów zasobu jest odpłatne, z wyjątkami 

określonymi w art. 40a ust. 2 oraz art. 40b ust. 2.  

Nieodpłatnie będą udostępniane zbiory danych: 

1) państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju; 
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2) państwowego rejestru nazw geograficznych, zawarte w bazie danych; 

3) zawarte w bazie danych obiektów ogólno geograficznych; 

4) dotyczące numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m. 

Z kolei w art. 40a ust. 2 pkt 2 wskazano, że nieodpłatny dostęp do wszystkich zbiorów 

danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w postaci elektronicznej 

będzie przysługiwał na cele: 

1) edukacyjne realizowane przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład systemu 

oświaty, o którym mowa w ustawie o systemie oświaty, uczelnie, o których mowa w 

ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz podmioty, o 

których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie; 

2) badań naukowych oraz prac rozwojowych realizowanych przez jednostki naukowe 

w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, oraz 

podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; 

3) ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego przez 

służby specjalne w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. 

W pkt 32 – 36 noweli zmodyfikowano przepisy dotyczące odpowiedzialności 

zawodowej geodetów, zapewniając odpowiedni poziom gwarancji dla osób, przeciwko 

którym toczą się postępowania dyscyplinarne, w tym kontradyktoryjność i dwuinstancyjność 

postępowania, prawo do obrony oraz przedawnienie ścigania i przedawnienie karalności, 

zatarcie kary, jak również prawo wniesienia odwołania do sądu powszechnego. 

Z katalogu kar dyscyplinarnych usunięta została kara zawieszenia uprawnień 

zawodowych do czasu ponownego przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego 

z wynikiem pozytywnym, jako kara umożliwiająca bezterminowe pozbawienie prawa 

wykonywania zawodu geodety lub kartografa bez orzeczenia sądu.  

Wprowadzono wojewódzkie komisje dyscyplinarne w I instancji, Odwoławczą Komisję 

Dyscyplinarną działającą przy Głównym Geodecie Kraju oraz rzecznika dyscyplinarnego 

jako oskarżyciela.  

Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej II instancji przysługiwać będzie odwołanie do 

sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.  
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Ponadto, zmodyfikowano zawarte w ustawie przepisy karne, dostosowując katalog 

wykroczeń  do zaproponowanych wcześniej zmian oraz wprowadzono nowe regulacje 

dotyczące kar pieniężnych za przetwarzanie danych i innych materiałów z państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji, niezgodnie z warunkami 

licencji lub ich udostępnianie wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt rządowy wpłynął do Sejmu w dniu 6 maja 2014 r. (druk sejmowy nr 2364) 

i został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. Odbyło się ono na 67. 

posiedzeniu w dniu 9 maja br.  

W trakcie dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu – 

głosowanie tego wniosku zostało przeniesione na następne posiedzenie Sejmu. Podczas 

głosowania na 68. posiedzeniu Sejmu (29 maja br.) za wnioskiem oddano 146 głosów, 

przeciw: 238, a wstrzymało się 5 osób, tym samym projekt został skierowany do Komisji 

Infrastruktury w celu rozpatrzenia. 

W drugim czytaniu zgłoszono do projektu 10 poprawek, z których trzy odrzucono. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 248 posłów, przy 164 głosach przeciw i 6 

wstrzymujących się.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy (art. 1 pkt 10 noweli), Główny Geodeta Kraju kontroluje 

działalność wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

Regulacja taka jest niespójna z treścią art. 7a pkt 2 ustawy stanowiącego, że Główny 

Geodeta Kraju pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu 

postępowania administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru 

geodezyjnego i kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich działania. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 10, w art. 9 w ust. 1 wyraz „kontroluje” zastępuje się wyrazami „nadzoruje i 

kontroluje”; 
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2) W myśl art. 9 ust. 5 ustawy (art. 1 pkt 10 noweli), do kontroli działalności organów 

administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz jednostek organizacyjnych stosuje się 

przepisy art. 11–57 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej. 

Przepis ten jest zbędny, ponieważ ustawa o kontroli w administracji rządowej i tak 

znalazłaby tu zastosowanie. Art. 9 ust. 5 może przy tym powodować wątpliwości 

interpretacyjne, ponieważ z jednej strony, z niewiadomych przyczyn wyłącza 

stosowanie niektórych przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej, z drugiej 

zaś – ogranicza zakres kontroli tylko do organów administracji geodezyjnej i 

kartograficznej. Kontrola, o której mowa powinna obejmować całą Służbę Geodezyjną i 

Kartograficzną – organy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz organy 

administracji geodezyjnej i kartograficznej. 

Propozycje poprawek: 

w art. 1 w pkt 10, w art. 9 skreśla się ust. 5 

albo 

w art. 1 w pkt 10, w art. 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Do kontroli działalności organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz 

jednostek organizacyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w 

administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092). 

 

3) Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy (art. 1 pkt 12 noweli), wykonawcą prac geodezyjnych 

lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także 

osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii 

w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego 

górniczego lub asystenta mierniczego górniczego. Ostatni fragment analizowanego 

przepisu – dodany do niego w czasie prac sejmowych – może powodować wątpliwości 

co do intencji takiej poprawki.  

 W przedłożeniu rządowym, wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych 

mógł być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się 

uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii. Do wykonywania prac 

geodezyjnych lub kartograficznych niezbędne były więc uprawnienia zawodowe, nie 

było natomiast konieczne prowadzenie w tym zakresie działalności gospodarczej. 

Intencją zmiany dokonanej w Sejmie było zapewne ograniczenie pojęcia „wykonawca 

prac geodezyjnych” tylko do przedsiębiorcy i państwowej lub samorządowej jednostki 
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organizacyjnej, wyłączając z tego zakresu osoby fizyczne, nawet jeśli posiadają 

odpowiednie uprawnienia zawodowe. Jednocześnie uznano, że w art. 11 ust. 1 należy 

uwzględnić treść art. 47 - jeżeli przy wykonywaniu funkcji mierniczych górniczych, 

asystentów mierniczych górniczych lub biegłych sądowych jest niezbędne prowadzenie 

prac geodezyjnych i kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, osoby wykonujące te prace 

powinny posiadać uprawnienia zawodowe zgodnie z przepisami ustawy. 

Taki zabieg legislacyjny, mający poprawić czytelność przepisu, doprowadził jednak do 

odwrotnego skutku. Treść zawarta w art. 47 nie wymaga powtarzania, tym bardziej że 

możliwość powierzania prac geodezyjnych lub kartograficznych osobom fizycznym 

posiadającym uprawnienia zawodowe przewidziano także w art. 11 w ust. 2 czy też w 

art. 12 w ust. 2.  

W art. 11 w ust. 1 należy natomiast wyraźnie przesądzić o zakresie podmiotowym 

określenia „wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych”. 

Propozycje poprawek 

w art. 1 w pkt 12, w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, 

jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w 

dziedzinie geodezji i kartografii.”; 

albo 

w art. 1 w pkt 12, art. 11 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11. 1. Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być 

przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna. 

2. W przypadku, gdy poszczególne czynności składające się na prace geodezyjne lub 

prace kartograficzne nie są realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się 

uprawnieniami zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej 

ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika tych 

prac.” 

 

4) W art. 1 w pkt 20 zmieniono art. 24 – przepis określający zakres informacji zawartych w 

operacie ewidencyjnym. Dodawane do art. 24 ust. 2a – 2c, określając tryb aktualizacji 

operatu, posługują się określeniem „ewidencja gruntów i budynków”. 

Propozycje poprawek 
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w art. 1 w pkt 20: 

a) w lit. b, w ust. 2a – 2c wyrazy „w ewidencji gruntów i budynków” zastępuje się wyrazami 

„w operacie ewidencyjnym”, 

b) w lit. c, w ust. 5 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „dane ewidencji gruntów i 

budynków” zastępuje się wyrazami „informacje zawarte w operacie ewidencyjnym”; 

 

5)  W myśl art. 40 ust. 3 pkt 3 (art. 1 pkt 27 lit. a noweli), prowadzenie państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz weryfikacja opracowań 

przyjmowanych do zasobu należy do starostów – w zakresie powiatowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych. Przepis ten nie odpowiada definicji zawartej w art. 2 

pkt 10c (przez powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny rozumie się przez 

powiatową część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzoną 

przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu przy pomocy geodetów 

powiatowych). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 27 w lit. a, w ust. 3 w pkt 3 po wyrazie „starostów” dodaje się wyrazy „i 

prezydentów miast na prawach powiatu”; 

 

6) Zgodnie z § 86 Zasad techniki prawodawczej, zmiana ustawy nie może polegać na tym, 

że dawny przepis zastępuje się nowym, nie wskazując jednocześnie dokonywania tej 

zmiany (nowelizacja dorozumiana). Dyrektywa ta została złamana w art. 1 w pkt 28 

noweli. Nadano tam nowe brzmienie art. 40a ustawy, który dotychczas stanowił, że 

przepisy dotyczące państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie naruszają 

przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne, a po zmianie – określać ma 

zasady pobierania opłat za materiały zasobu. Nowe brzmienie art. 40a nie ma więc nic 

wspólnego z jego dotychczasową treścią. Respektując zakaz nowelizacji dorozumianej, 

ustawodawca powinien uchylić art. 40a, a przepis dotyczący opłat za materiały z 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oznaczyć jako nową jednostkę 

redakcyjną – np. art. 40aa. 

 

7) W myśl art. 40b ust. 2 pkt 2, nie pobiera się opłaty za wypisy i wyrysy z operatu 

ewidencyjnego sporządzane i wydawane na żądanie m.in.  sądów rozpoznających 

sprawy, w których stroną jest Skarb Państwa. Z niezrozumiałych powodów sądy mogą 
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nieodpłatnie otrzymać wypisy i wyrysy z operatu tylko wówczas, gdy stroną w sprawie 

jest Skarb Państwa, a np. prokuratura posiada takie prawo bezwarunkowo. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 29, w art. 40b w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) sądów rozpoznających sprawy dotyczące praw do nieruchomości;”; 

 

8) W art. 46t w ust. 1 (art. 1 pkt 36 noweli) określono katalog przesłanek, których 

wystąpienie skutkuje wykreśleniem z centralnego rejestru osób posiadających 

uprawnienia zawodowe. W katalogu tym zabrakło skazania za przestępstwa, których 

popełnienie uniemożliwia uzyskanie uprawnień zawodowych. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 36, w art. 46t w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) skazania za przestępstwa, o których mowa w art. 44a ust. 1 pkt 2;”; 

 

 

 

IV. Propozycje poprawek o charakterze techniczno-legislacyjnym 

 

1) w art. 1 w pkt 2 w lit. a, w pkt. 1 w lit. a w tiret drugim po wyrazach „czynności 

cywilnoprawnych” dodaje się wyrazy „związanych z nieruchomościami”; 

2) w art. 1 w pkt 6 w lit. a skreśla się wyrazy „art. 7a”; 

3) w art. 1 w pkt 8 w lit. a skreśla się wyrazy „art. 7c”; 

4) w art. 1 w pkt 16 w lit. d, w pkt 7 wyrazy „w przepisach o infrastrukturze informacji 

przestrzennej” zastępuje się wyrazami „w ustawie z dnia 10 marca 2010 r. o 

infrastrukturze informacji przestrzennej”; 

5) w art. 1 w pkt 17 w lit. b, w ust. 2 w pkt 1 w lit. a wyrazy „w rozumieniu przepisów o 

gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami „w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, z późn. zm.)”; 

6) w art. 1 w pkt 18 w lit. a, w ust. 2 w zdaniu drugim wyrazy „decyzji administracyjnych” 

zastępuje się wyrazami „ostatecznych decyzji administracyjnych”; 

7) w art. 1 w pkt 19, w art. 23 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1) odpisy ostatecznych decyzji administracyjnych, wraz z załącznikami oraz innymi 

dokumentami stanowiącymi integralną ich część, w sprawie o: 

a) nabycie, zmianę lub utratę prawa własności do nieruchomości, a w odniesieniu do 

nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego także o 

nabycie, zmianę lub utratę prawa użytkowania wieczystego, trwałego zarządu lub 

innej formy władania tą nieruchomością, 

b) podział nieruchomości, 

c) scalenie i podział nieruchomości, 

d) scalenie gruntów, 

e) wymianę gruntów, 

f) rozgraniczenie nieruchomości, 

g) zatwierdzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntu, 

h) ustalenie linii brzegu, 

i) pozwolenie na budowę budynku, 

j) pozwolenie na użytkowanie budynku, drogi lub linii kolejowej, 

k) rozbiórkę budynku, 

l) zmianę sposobu użytkowania gruntu, 

m) wpis zabytku nieruchomego do rejestru zabytków;”; 

8) w art. 1 w pkt 22 w lit. a, w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz 

„umożliwiającym” zastępuje się wyrazem „umożliwiający”; 

9) w art. 1 w pkt 22 w lit. b, w ust 2: 

a) po wyrazach „o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne” dodaje się wyrazy (Dz. U. z 2013 r. poz. 235, z późn. zm.), 

b) wyraz „zapewniających” zastępuje się wyrazem „zapewniającego”; 

10) w art. 1 w pkt 29, w art. 40c w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „powielanie, a także ich 

przekształcenie” zastępuje się wyrazami „powielania, a także ich przekształcenia”; 

11) w art. 1 w pkt 29, w art. 40h w ust. 2 i 3 wyrazy „10. dnia każdego miesiąca” zastępuje 

się wyrazami „dziesiątego dnia każdego miesiąca”; 

12) w art. 5: 

a) w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „ewentualna modyfikacja” zastępuje się wyrazami 

„ewentualną modyfikację”, 

b) w ust. 2 w pkt 2 wyraz „weryfikacja” zastępuje się wyrazem „weryfikację”; 
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13) w załączniku do ustawy w ust. 16 wyrazy (lp. 2, 5, 7 – 18, 21, 22) zastępuje się wyrazami 

„(lp. 2, 5 – 18, 21, 22); 

14) w załączniku do ustawy w tabeli nr 4, w kolumnie 4 dwukrotnie użyte wyrazy „powyżej 

większej od 100” zastępuje się wyrazami „większej od 100”. 
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