
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 1649

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 września 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, 
ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 38) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Za 
Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. poz. 472 oraz 
z 2009 r. poz. 1200) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego oraz mieszkalnictwa z własnej inicjatywy lub na wniosek:
1)  kierownika jednostki organizacyjnej nadzorowanej lub bezpośrednio podległej ministrowi właściwemu do 

spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
2) ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewody lub marszałka województwa.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa co najmniej dwa miesiące przed przewidy-
wanym terminem wręczenia odznaki.”;

2) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Odznakę wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie wręcza uroczyście minister właściwy do spraw budow-
nictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa lub upoważniona przez niego osoba.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi minister właściwy do spraw budownictwa, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem 
jest minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.”;

5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Do postępowań o nadanie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Geodezji i Kartografii”, wszczętych i niezakończo-
nych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmie-
niu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 27 listopada 2015 r.

Prezes Rady Ministrów: B. Szydło
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Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 23 września 2016 r. (poz  1649)

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ  
„ZA ZASŁUGI DLA GEODEZJI I KARTOGRAFII”

Okładka do legitymacji ma wymiary 154 × 108 mm.
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minister właściwy do spraw budownictwa, 
planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa*

LEGITYMACJA

Nr ……

Warszawa, dnia ………………. r.

Nadaję Pani/Panu

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

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

odznakę honorową

„ZA ZASŁUGI DLA

GEODEZJI I KARTOGRAFII”

Minister

mp.

* Nazwa ministra właściwego w dniu wystawienia legitymacji zgodnie z ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z późn. zm.).




