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Warszawa, dnia 11 lutego 2013 r. 

 

 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(druk nr 287) 

 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zmierza 

do doprecyzowania przepisów ustawy zmienianej oraz wyeliminowania wątpliwości 

interpretacyjnych będących konsekwencją błędów legislacyjnych popełnionych w trakcie prac 

nad jej kolejnymi nowelizacjami. 

W art. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a noweli skorygowano nieprawidłowe odesłania, które w 

dotychczasowym brzmieniu wskazują na nieobowiązujący już art. 17 pkt 10 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

W art. 1 w pkt 2 w lit. b noweli doprecyzowano art. 18 ust. 3 ustawy zmienianej 

stanowiący, że za wniesione do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego na piśmie, uważa się uwagi w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu.  

Uściślenie polega na wskazaniu, że w przepisie tym mowa jest o bezpiecznym 

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

elektronicznym. 

Ponadto, w art. 1 w pkt 2 w lit. b noweli rozszerzono art. 18 ust. 3 ustawy zmienianej 

o pkt 2 i 3, uznające za wniesione na piśmie również uwagi opatrzone podpisem 

potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki 

podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 32. posiedzeniu w dniu 25 stycznia br. pochodziła 

z przedłożenia poselskiego. Ustawą zajmowały się w Sejmie Komisja Infrastruktury oraz 

Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.  

Wątpliwości posłów budził tryb przyjęcia zgłoszonych w drugim czytaniu poprawek, 

które znalazły się ostatecznie w art. 1 w pkt 2 lit. b noweli, jako art. 18 ust. 3 pkt 2 i 3 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie bowiem z orzecznictwem 

Trybunału Konstytucyjnego, ustalony w Konstytucji RP wymóg rozpatrywania przez Sejm 

projektów ustaw w trzech czytaniach oznacza nakaz, by podstawowe treści, które znajdą się 

ostatecznie w ustawie, przebyły pełną drogę procedury sejmowej. Dotyczy to zwłaszcza 

poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu i niebędących przedtem przedmiotem rozważań w 

komisjach (np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 1998 r., sygn. K 3/98).  

Za przyjęciem ustawy głosowało 309 posłów, 137 posłów było przeciw, nikt nie 

wstrzymał się od głosu.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Wątpliwości legislacyjne powodować może zaproponowane w art. 1 w pkt 2 w lit. b 

brzmienie art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 w brzmieniu uchwalonym przez Sejm dojść można 

do wniosku, że postać elektroniczną mają tylko takie uwagi, które zostały opatrzone 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu, choć w formie dokumentu elektronicznego wnosi się także 

uwagi opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 18 ust. 3 pkt 2) 

oraz wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (art. 18 ust. 3 pkt 3). 

Ponadto, przepis ten jest niepoprawny pod względem językowym (zdanie wstępne w 

związku z pkt 2) oraz wymaga korekty legislacyjnej polegającej na usunięciu pierwszego 

spójnika „lub”. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, przecinki umieszczone pomiędzy 

kolejnymi zdaniami składowymi zdania złożonego zastępują ten spójnik, który został użyty 

na końcu całego ciągu zdań-argumentów (Zarys metodyki pracy legislatora, pod red. 

Andrzeja Malinowskiego, Warszawa 2009, s. 357). 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w ust. 3: 

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 



- 3 -  

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-93-02, fax 22 694-91-06, e-mail: telec@nw.senat.gov.pl 

„Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci 

elektronicznej:”, 

b) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) 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));”. 

 

 

 

Maciej Telec 

główny legislator 

 


