DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r.
Poz. 47
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1)
z dnia 3 stycznia 2013 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się
o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego
oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową
Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn.
zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia
oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku,
lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. Nr 17, poz. 104
oraz z 2012 r. poz. 167) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;”;
2) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej: S. Nowak

 inister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie
M
i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U.
Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551,
Nr 135, poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1377 oraz z 2012 r. poz. 472, 951 i 1256.
1)
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Poz
ki 47
Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. (poz. 47)

WZÓR ŚWIADECTWA STWIERDZAJĄCEGO ZŁOŻENIE Z WYNIKIEM POZYTYWNYM EGZAMINU
UPRAWNIAJĄCEGO DO SPORZĄDZANIA ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ

Rzeczzpospolita Polska
ŚWIADECTWO
Na podstaawie art. 5 ust. 8 usta wy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo bbudowlane
........................................... ..................................................... .............
(imię (imiona) i nazwisko)

..................................

......................... ..............

(data urodzenia)

(miejsce urodze
zenia)

ZŁOŻYŁ/A
A Z WYNIKIEM POZ YTYWNYM EGZAMIN UPRAW
WNIAJĄCY
Y
DZANIA ŚW
WIADECT WA CHARAKTERYSTYKI EN ERGETYCZNEJ
DO SPORZĄD
KALU MIESZKALN EGO ORAZ CZĘŚCI BUDYNK
B
U STANOWIĄCEJ
BUDYNKU, LOK
SA
AMODZIELNĄ CAŁ OŚĆ TECHNICZNO-UŻYTKOW
WĄ
Nr .... ............................
( numer uprawnienia)

pieczzęć odciskowa urzędu obsłługującego miinistra właściwego
do spr aw budownictwa, lokalnego planowaniaa i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkal nictwa

……………………….………
……………………………
(podpis ministra właściwego do spraw budownictwa,
lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzzennego oraz mieszkalnictwa)

Warszawa, dnia ...................................

