U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
oraz niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.
ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych
ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 7, w art. 6:
a) w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Opinię o projekcie przekazuje się podmiotowi opracowującemu projekt
w sposób określony w ogłoszeniu, w terminie określonym przez ten podmiot, nie
krótszym niż 35 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w ust. 4.”,
b) w ust. 6 wyrazy „podmiot prowadzący konsultacje” zastępuje się wyrazami
„podmiot opracowujący projekt”;

2)

w art. 1 w pkt 32, w art. 14ra w ust. 1 w pkt 2 wyrazy „którą zapewnia samorząd
województwa ze środków własnych” zastępuje się wyrazami „pochodzącą ze środków
własnych samorządu województwa”;

3)

w art. 1 w pkt 32, w art. 14rb ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W negocjacjach porozumienia terytorialnego, jeśli nie jest jego stroną,
uczestniczy przedstawiciel zarządu województwa.”;

4)

w art. 5 w pkt 1:
a) w lit. b, w ust. 1c skreśla się pkt 4 i 5,
b) w lit. c, w ust. 1ca skreśla się wyrazy „4,”;
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5)

w art. 8 dodaje się pkt 14 i 15 w brzmieniu:
„14) w art. 67a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zbiory obejmują dane przestrzenne tworzone dla następujących aktów:
1)

planów zagospodarowania przestrzennego województwa;

2)

studiów;

3)

planów miejscowych;

4)

miejscowych planów odbudowy;

5)

miejscowych planów rewitalizacji.”;

15) w art. 67c w ust. 5 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„– dane przestrzenne dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2 pkt 2 i 3,
tworzy wojewoda, a następnie przekazuje je organowi właściwemu, najpóźniej
w terminie 14 dni od dnia wydania zarządzenia.”.”;

6)

w art. 22 wyrazy „art. 8a–8c” zastępuje się wyrazami „art. 8a”;

7)

w art. 34 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) art. 8 pkt 14 i 15, które wchodzą w życie z dniem 31 października 2020 r.”.

MARSZAŁEK SENATU

Tomasz GRODZKI

UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 maja 2020 r.
ustawy o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych
ustaw, postanowił wprowadzić do jej tekstu 7 poprawek.
W proponowanym brzmieniu art. 6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
w ust. 4–6 ustawodawca posługuje się pojęciami: podmiot opracowujący projekt, podmiot
prowadzący konsultacje oraz projektodawca. Mając na uwadze, że wskazane powyżej
określenia odnoszą się do tego samego podmiotu, Senat przyjął poprawkę nr 1,
zapewniającą spójność terminologiczną w ramach przywołanych przepisów.
Poprawka nr 2 ma na celu wykluczenie sytuacji, w której samorząd województwa
będzie zobowiązany do zapewnienia minimalnej kwoty dofinansowania realizacji programu
służącego realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności również ze środków
beneficjentów tego programu. W opinii Senatu samorząd województwa nie może zobowiązać
się do zapewnienia wkładu ze środków, na które nie ma żadnego wpływu – środki
beneficjentów.
Przyjmując poprawkę nr 3, Senat uznał, iż zasadnym jest wzmocnienie roli zarządu
właściwego województwa w negocjacjach prowadzonych przy zawieraniu porozumienia
terytorialnego, w przypadku porozumienia zawieranego przez ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego z gminą lub powiatem oraz przez jednostki samorządu terytorialnego.
Decyzję Senatu wzmacnia fakt, iż w porozumieniach terytorialnych mogą pojawić się
przedsięwzięcia priorytetowe, dla których jako źródło finansowania mogą zostać wskazane
regionalne programy operacyjne, w przypadku których zarządy województw pełnią funkcję
instytucji zarządzającej.
W myśl proponowanego brzmienia ust. 1c w art. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa strategia rozwoju województwa określa m. in. model struktury
funkcjonalno-przestrzennej województwa, a także ustalenia i rekomendacje w zakresie
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie. Poprawka nr 4
eliminuje obowiązek określania w strategii rozwoju województwa wymienionych aktów
planistycznych. Przyjmując poprawkę nr 4, Senat podzielił przekonanie, że nie ma
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uzasadnienia powielanie w strategiach rozwoju województw treści występujących już
w planach zagospodarowania przestrzennego województw.
Z dniem 31 października 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.
o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, która
dodaje m. in. art. 67a do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. W ust. 2 art. 67a odsyła się do planów zagospodarowania przestrzennego
miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego oraz do ramowych studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego,
które to akty zostaną zniesione opiniowaną ustawą o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw. Dlatego konieczna jest nowelizacja tego
przepisu. Nowelizacja art. 67c ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
jest konsekwencją zmiany przepisu art. 67a ust. 2. Mając na uwadze termin wejścia w życie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz
niektórych innych ustaw, a także założenie, że niniejsza ustawa wejdzie w życie przed
wskazaną datą (ustawa ma wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia)
proponuje się aby zmiany w art. 67a i art. 67c weszły w życie z dniem 31 października
2020 r. – poprawki nr 5 i 7.
Poprawka nr 6 precyzuje odesłanie zawarte w przepisie art. 22 ustawy nowelizującej.
Zgodnie z art. 22 Rada Ministrów przyjmuje koncepcję rozwoju kraju, o której mowa
w art. 8a–8c ustawy zmienianej w art. 1, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy. W przedmiotowym przepisie art. 22 należy doprecyzować odesłanie, w związku
z tym, że art. 8b i 8c regulują jedynie kwestie odpowiednio koordynacji przygotowania
i uzgadniania projektu koncepcji rozwoju kraju, formy jej przyjęcia oraz jej aktualizacji.

