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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 32. posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 r. ustawę  

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Ewa Kopacz 
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Data publikacji



 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia 25 stycznia 2013 r. 
 

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 

Art. 1.  
W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) wprowadza się następu-
jące 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 projektu planu;”; 

2) w art. 18: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwe-
stionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publiczne-
go wglądu, o którym mowa w art. 17 pkt 9.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
„3. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione: 

1) w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowa-
nego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. 
o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. 
zm.1)) lub 

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informa-
tyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)) lub 

                                                
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, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 
2011 r. Nr 106, poz. 622. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501, 
z 2008 r. Nr 127, poz. 817, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 
1131 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 185, poz. 1092 i Nr 204, poz. 1195 oraz z 
2012 r. poz. 1407.  
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3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno-
ści podmiotów realizujących zadania publiczne.”.  

 
Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 (-) Ewa Kopacz 
 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


