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Szanowna Pani Marszałek 
 
Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 

poselskiego projektu ustawy 
 

 
- o zmianie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (druk 
nr 837). 

 
 

Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do reprezentowania Rządu w tej 
sprawie w toku prac parlamentarnych.  

 

Z wyrazami szacunku 

 
         (-) Donald Tusk 



 
Stanowisko Rządu wobec poselskiego projektu  

ustawy o zmianie ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 837) 

 

 

 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (druk nr 837) ma na celu usunięcie niespójności zawartych w art. 17 pkt 11 

i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 i 951), zwanej dalej „ustawą”, a także 

doprecyzowanie treści art. 18 ust. 3 ustawy. Wskazana wyżej niespójność powstała w wyniku 

znowelizowania  ustawy ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871). 

W poszczególnych punktach art. 17 ustawy określono procedurę sporządzania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tekst ustawy przed ww. zmianą  

w art. 17 pkt 10 wskazywał, że wójt (burmistrz albo prezydent miasta) w toku procedury 

sporządzania projektu planu miejscowego ogłasza o wyłożeniu projektu planu  

do publicznego wglądu. Z kolei pkt 11 przedmiotowego artykułu, zawierający odniesienie  

do pkt 10, wskazywał, że w ww. ogłoszeniu, wójt (burmistrz albo prezydent miasta) powinien 

wyznaczyć termin, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu.  

Przygotowany przez Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne Państwo” projekt ustawy  

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 812 Sejmu VI 

Kadencji), uchwalony przez Sejm ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) 

wprowadził szereg zmian w art. 17 ustawy.  

Jedna ze zmian polegała na przeniesieniu do art. 17 pkt 9 ustawy treści normatywnej 

poprzednio zawartej w art. 17 pkt 10 ustawy, czego rezultatem było uchylenie pkt 10 w art. 17 

ustawy. Jednocześnie jednak, w art. 17 pkt 11 ustawy pozostawiono bez zmian odniesienie  

do uchylonego art. 17 pkt 10 ustawy. Także w art. 18 ust. 1 ustawy pozostawiono odwołanie 

do uchylonego art. 17 pkt 10 ustawy.  



Zważywszy na fakt, iż treść normatywna poprzednio zawarta w art. 17 pkt 10 ustawy 

została w całości przeniesiona do art. 17 pkt 9 ustawy, za zasadną należy uznać propozycję 

wskazania w art. 17 pkt 11 i art. 18 ust. 1 ustawy odesłania do prawidłowej jednostki 

redakcyjnej. 

Zaproponowaną zmianę art. 18 ust. 3 ustawy, mającą na celu jednoznaczne wskazanie, 

że odnosi się on do bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy 

ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września  

2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) należy uzupełnić 

o wskazanie, że jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci 

elektronicznej opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą 

elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64 poz. 

565 z późn. zm.). Opisany wyżej sposób wnoszenia uwag jest bardziej dostępny dla 

obywateli, z których większość nie posiada bezpiecznego podpisu elektronicznego 

weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jednocześnie założenie 

profilu zaufanego ePUAP dokonuje się w uproszczonej procedurze i nie wiąże się  

z wydatkami po stronie obywateli. Profil ten wykorzystywany jest obecnie w kontaktach  

z organami administracji i nie ma przeciwwskazań, aby rozszerzyć jego stosowanie  

na procedurę planistyczną.  

Z uwzględnieniem powyższego zastrzeżenia, Rada Ministrów pozytywnie opiniuje 

poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(druk nr 837). 
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