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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Józefa Rackiego. 
 

 (-)   Krzysztof Borkowski;  (-)   Marek Gos;  (-)   Jarosław Górczyński; 
 (-)   Mieczysław Kasprzak;  (-)   Eugeniusz Kłopotek;  (-)   Jan Łopata; 
 (-)   Mieczysław Marcin Łuczak;  (-)   Mirosław Maliszewski;  (-)   Krystyna 
Ozga;  (-)   Mirosław Pawlak;  (-)   Janusz Piechociński; (-) Józef Racki; 
 (-)   Marek Sawicki;  (-)   Henryk Smolarz;  (-)   Zbigniew Sosnowski; 
 (-)   Franciszek Jerzy Stefaniuk;  (-)   Andrzej Sztorc;  (-)   Genowefa Tokarska; 
 (-)   Piotr Walkowski;  (-)   Zbigniew Włodkowski;  (-)   Piotr Zgorzelski; 
 (-)   Józef Zych;  (-)   Stanisław Żelichowski. 



 

 

 

 

 

 

 

 
projekt 

 

USTAWA 

z dnia                     2012 r. 

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.) 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 17 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

 

„11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 9 termin, w którym osoby fizyczne i 

prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić 

uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu 

wyłożenia planu;” 

 

2) w art. 18: 

 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia 

przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, o którym mowa w art. 17 

pkt 9.”, 

 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

 



„3. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej 

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym 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.1))”.  

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

                                                           
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 
124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 
145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228.  

http://10.1.2.26/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.140384&full=1
http://10.1.2.26/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.140384&full=1


UZASADNIENIE 

 

1. Cel wydania ustawy 

 

Głównym celem przedmiotowego projektu ustawy jest wyeliminowanie wątpliwości 

interpretacyjnych związanych ze stosowaniem przepisów art. 17 pkt 11  

i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 47- tekst jednolity). 

Zmiana pierwsza oraz druga pkt a projektowanej regulacji dotyczy wprowadzenia 

prawidłowego odesłania w art. 17 pkt 11 oraz w art. 18 ust. 1 ustawy, do właściwych 

przepisów dotyczących wyznaczania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w 

ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego 

wglądu terminu, w którym osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie 

krótszego niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu.  

 Zmiana druga pkt. b dotyczy doprecyzowania przepisów art. 18 ust. 3 przedmiotowej 

ustawy poprzez wskazanie, że za wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w 

postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 

pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu  

w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Powyższe zmiany 

mają charakter porządkowy. 

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

2. Projekt nie wymaga wydania aktów wykonawczych 

 

3. Projekt ustawy nie został poddany konsultacjom przewidzianym w art. 34 

Regulaminu Sejmu 

 
 

W opinii projektodawców, zasadnym jest aby przedmiotowy projekt został skonsultowany w 

szczególności z samorządem zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów - na podstawie art. 8 pkt 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. 

 

http://10.1.2.26/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.140384&full=1


4. Oświadczenie o zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 

 

5. Przewidywane skutki społeczne i finansowe 

Projekt ustawy nie wpływa na sektor finansów publicznych, w tym na budżet państwa  

i budżety jednostek samorządu terytorialnego.  

Projekt nie będzie miał wpływu na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz sytuację regionów. 

Wejście w życie regulacji nie będzie miało wpływu na zdrowie społeczeństwa.  

Regulacje zaproponowane w projekcie nie będą miały wpływu na środowisko.  

 



 
 

Warszawa, 7 września 2012 r. 
BAS-WAPEiM-2274/12 
 

Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 
 

Opinia prawna w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej 
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (przedstawiciel wnioskodawców:  
poseł Józef Racki) 

 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – 
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2012 r. poz. 
32) sporządza się następującą opinię: 
 
 

 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Przedłożony projekt ustawy zawiera propozycje zmian do art. 17 i 18 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647), zwanej dalej „ustawą”. 

W art. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a projektu proponuje się dokonanie w art. 17 
pkt 11 oraz art. 18 ust. 1 ustawy korekty odesłania do przepisu dotyczącego 
ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Art. 1 pkt 2 lit. b projektu ma na celu doprecyzowanie przepisów art. 18 
ust. 3 ustawy poprzez wskazanie, że za wniesione na piśmie uznaje się również 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym. 

Zgodnie z art. 2 projektu, ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy  

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii, o których mowa  
w projekcie ustawy. 
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3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Materia, której dotyczy projekt ustawy, pozostaje poza zakresem 

regulacji prawa Unii Europejskiej. 
 

4. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 
 
 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
 
Zbigniew Wrona 

 
 
 
 
 
 
 



 
Warszawa, 7 września 2012 r. 

BAS-WAPEiM-2275/12 
 

 
Pani Ewa Kopacz 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (przedstawiciel wnioskodawców: poseł 
Józef Racki) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu 
 
 

Przedłożony projekt ustawy zawiera propozycje zmian do ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2012 r. poz. 647), zwanej dalej „ustawą”. Projektodawcy proponują dokonanie 
w art. 17 pkt 11 oraz art. 18 ust. 1 ustawy korekty odesłania do przepisu 
dotyczącego ogłoszenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponadto projekt ma na 
celu doprecyzowanie przepisów art. 18 ust. 3 ustawy poprzez wskazanie, że za 
wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci 
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. 

Projekt ustawy nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie 
prawa Unii Europejskiej. 

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym nie jest projektem ustawy wykonującej 
prawo UE w rozumieniu art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu.  

 
 
Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
 
Zbigniew Wrona 
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