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USTAWA z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1378)
wejście w życie 13 listopada 2020 r.

Dlaczego konieczne są zmiany?


uporządkowanie rozwiązań funkcjonujących w systemie zarządzania rozwojem kraju,



stworzenie

skutecznego

systemu

zarządzania

rozwojem

kraju

przez

zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego,


zapewnienie spójności systemu dokumentów strategicznych,



uzupełnienie systemu zarządzania rozwojem na poziomie krajowym, regionalnym
i lokalnym,



zdefiniowanie statusu i określenie struktury polityk publicznych w systemie

dokumentów strategicznych,


zapewnienie możliwości przygotowania dokumentów programowych związanych
z nową perspektywą finansową UE.

USTAWA z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1378)
Zmiany realizują postanowienia „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku
2020 (z perspektywą do 2030 r.)” w zakresie konsolidacji systemu zarządzania rozwojem
Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii – krajowej,
wojewódzkiej i lokalnej.
Stanowią pierwszą część reformy systemu zarządzania rozwojem, która wynika z
potrzeby zarządzania dynamicznie zmieniającymi się układami przestrzennymi oraz
wykorzystania koordynacyjnej roli strategii w procesach rozwojowych kraju, regionów i
gmin. Zmiana prawa dotyczącego zarządzania rozwojem została podzielona na
dwa etapy.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=64

USTAWA z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1378)
W pierwszym etapie zmiany mają na celu integrację wymiaru społeczno-gospodarczego
i przestrzennego w dokumentach strategicznych, przygotowywanych na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym.
W konsekwencji na poziomie krajowym następuje odejście od długookresowej strategii
rozwoju kraju i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju.
Podstawowym dokumentem strategicznym odnoszącym się do rozwoju kraju będzie więc
średniookresowa strategia rozwoju kraju, łącząca aspekty społeczne, gospodarcze i
przestrzenne.
Na poziomie regionalnym istotą zmian jest nadanie strategii rozwoju województwa
wiodącej roli w zakresie planowania działań rozwojowych w województwie zarówno
w zakresie społecznym, gospodarczym, jak i przestrzennym.
Konsekwencją tego będzie w przyszłości rezygnacja z obowiązku przygotowywania
planów zagospodarowania przestrzennego województw. Jednak zmiany w tym zakresie
zostaną wprowadzone w odrębnej ustawie i planuje się, że wejdą w życie po 2025 r.
z uwagi na konieczność zapewnienia ciągłości planowania społeczno-gospodarczego
i przestrzennego.

Drugi etap zmian obejmie przygotowanie nowej ustawy, która w sposób kompleksowy
ureguluje kwestie dotyczące polityki rozwoju i zaproponuje dalsze rozwiązania
porządkujące planowanie, koordynację i realizację działań rozwojowych. Na tym etapie
będzie również możliwe wprowadzenie zmian związanych z dokumentami planistycznymi
na poziomie województwa (uchylenie przepisów odnoszących się do przygotowywania
planów zagospodarowania przestrzennego województw – jw.)

USTAWA z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1378)
Pozostaje:
- średniookresowa strategia rozwoju kraju
- inne strategie rozwoju np. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
- strategie rozwoju województw
- plany zagospodarowania przestrzennego województw
- studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
- tzw. uchwały reklamowe
Usunięto:

- długookresową strategię rozwoju kraju
- koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju
- ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku metropolitalnego

Wprowadzono:
- koncepcję rozwoju kraju
oraz fakultatywne:
- strategia rozwoju związku metropolitalnego
- strategię rozwoju ponadlokalnego
- strategię rozwoju gminy

USTAWA z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1378)
Strategia rozwoju gminy określa w szczególności:
1) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;

3) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz
wskaźniki ich osiągnięcia;
4) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
5) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w
gminie;
6) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa wraz z
zakresem planowanych działań;
7) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z
zakresem planowanych działań;
8) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;
9) ramy finansowe i źródła finansowania.

DOKUMENTY STRATEGICZNE

DOKUMENTY PLANISTYCZNE

poziom krajowy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju
- Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju
- Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
KONCEPCJA PRZESTRZENNEGO
ZAGOSPODAROWANIA KRAJU
poziom regionalny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Strategia Rozwoju Województwa
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA
poziom lokalny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Strategia Rozwoju Ponadlokalnego
RAMOWE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
ZWIĄZKU METROPOLITALNEGO
poziom gminny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Strategia Rozwoju Gminy
(brak umocowania prawnego)
- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
- MIEJSCOWE PLANY
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- tzw. UCHWAŁA REKLAMOWA

DOKUMENTY STRATEGICZNE

DOKUMENTY PLANISTYCZNE

poziom krajowy
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju
- Koncepcja Rozwoju Kraju
- inne strategie rozwoju np. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego
poziom regionalny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Strategia Rozwoju Województwa
wiodąca rola w zakresie planowania
działań rozwojowych w województwie
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA
poziom lokalny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Strategia Rozwoju Ponadlokalnego
Strategia Rozwoju Związku Metropolitalnego
poziom gminny
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------Strategia Rozwoju Gminy
umocowana prawnie
- STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY
- MIEJSCOWE PLANY
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
- tzw. UCHWAŁA REKLAMOWA

USTAWA z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1378)
Art. 22.
Rada Ministrów przyjmuje koncepcję rozwoju kraju, o której mowa w art. 8a ustawy
zmienianej w art. 1, w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 33.
Traci moc:
1) koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju przyjęta uchwałą nr 239 Rady
Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r. poz. 252);
2) długookresowa strategia rozwoju kraju przyjęta uchwałą nr 16 Rady Ministrów z dnia
5 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju. Polska
2030. Trzecia Fala Nowoczesności (M.P. poz. 121).

DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
Infrastruktury informacji przestrzennej w państwach członkowskich powinny być
zaprojektowane tak, aby zapewnić przechowywanie, udostępnianie oraz utrzymywanie
danych przestrzennych na odpowiednim szczeblu; aby było możliwe łączenie w jednolity
sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie i
wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji; aby było możliwe
wspólne korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organów
publicznych przez inne organy publiczne; aby dane przestrzenne były udostępniane na
warunkach, które nie ograniczają bezzasadnie ich szerokiego wykorzystywania; aby łatwo
było wyszukać dostępne dane przestrzenne, ocenić ich przydatność dla określonego celu
oraz poznać warunki dotyczące ich wykorzystywania.

Ponieważ duża różnorodność formatów i struktur, w jakich są zorganizowane i
udostępniane we Wspólnocie dane przestrzenne, utrudnia efektywne formułowanie,
wdrażanie, monitorowanie i ocenę prawodawstwa wspólnotowego mającego bezpośredni
lub pośredni wpływ na środowisko, należy przyjąć środki wykonawcze ułatwiające
korzystanie z danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł w państwach
członkowskich. Środki te powinny mieć na celu doprowadzenie do interoperacyjności
zbiorów danych przestrzennych, a państwa członkowskie powinny zapewnić, żeby wszelkie
dane lub informacje potrzebne do osiągnięcia interoperacyjności były dostępne na
warunkach, które nie ograniczają ich użycia do tego celu. W miarę możliwości przepisy
wykonawcze powinny być oparte na normach międzynarodowych i nie powinny być
źródłem nadmiernych kosztów dla państw członkowskich.

DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji
przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
- implementacja DYREKTYWY 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z
dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie
Europejskiej (INSPIRE)

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 177, 284)

Dotychczas w Polsce nie było standardu, który określa zasady tworzenia cyfrowych danych
planistycznych. To skutkuje powstawaniem danych niejednolitych, wykorzystujących różne,
niekoniecznie spójne, nazewnictwo. W rezultacie, utrudnione, a niekiedy wręcz niemożliwe,
jest łączenie danych z różnych źródeł i wykonywanie analiz przestrzennych.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 782)
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, PRZEPISY DOSTOSOWUJĄCE
Art. 17.
W terminie 2 lat od dnia wejścia w życie art. 5 niniejszej ustawy organy, o których
mowa w art. 67a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, tworzą zbiory danych
przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 284) wraz z
danymi przestrzennymi dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2 ustawy
zmienianej w art. 5, obowiązujących w dniu wejścia w życie art. 5 niniejszej
ustawy, w zakresie określonym w art. 67a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 5.
art. 67a

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.
3. Dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w ust. 2, obejmują co najmniej:
1) lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w
obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych;
2) atrybuty zawierające informacje o akcie;
3) część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w
obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.

https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/walidator-danych-planistycznych

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378)
Rozdział 5a
Zbiory danych przestrzennych
Art. 67a.
1. Organy właściwe do sporządzania projektów aktów, o których mowa w ust. 2, tworzą oraz prowadzą,
w tym aktualizują i udostępniają, zbiory danych przestrzennych w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia
4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177 i 284), zwane dalej
„zbiorami”.
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.
3. Dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w ust. 2, obejmują co najmniej:
1) lokalizację przestrzenną obszaru objętego aktem w postaci wektorowej w obowiązującym
państwowym systemie odniesień przestrzennych;
2) atrybuty zawierające informacje o akcie;
3) część graficzną aktu w postaci cyfrowej reprezentacji z nadaną georeferencją w
obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych.
4. Zbiór opisuje się metadanymi infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania
przestrzennego.

5. Dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w ust. 2, stanowią załącznik do uchwały
przyjmującej akt lub wydanego zarządzenia zastępczego, o którym mowa w art. 67c ust. 5.

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378)
Rozdział 5a
Zbiory danych przestrzennych
Art. 67c
1. Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, tworzą i aktualizują dane przestrzenne dla
aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, w toku prowadzonej procedury planistycznej,
przy czym dane, o których mowa w art. 67a ust. 3 pkt 1 i 2, tworzone są najpóźniej w
terminie 30 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
danego aktu albo jego zmiany.

2. Zbiór podlega aktualizacji i udostępnianiu w ramach infrastruktury informacji
przestrzennej najpóźniej w terminie 30 dni od dnia:
1) ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym aktu albo jego zmiany;
2) uchwalenia aktu albo jego zmiany – w przypadku aktów niepodlegających
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym;
3) wydania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody;
4) wydania wyroku sądu administracyjnego dotyczącego aktu;
5) przekazania danych, o którym mowa w ust. 4 i 5.
3. Organy, o których mowa w art. 67a ust. 1, udostępniają nieodpłatnie dane
przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, za pośrednictwem
usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o
infrastrukturze informacji przestrzennej.

Art. 67a.
3. Dane przestrzenne
1) lokalizację przestrzenną obszaru
objętego aktem w postaci wektorowej w
obowiązującym państwowym systemie
odniesień przestrzennych;
2) atrybuty zawierające informacje o akcie;

Art. 67c.
4. W przypadku zmiany granic gmin;
5. W przypadku wydania zarządzenia
zastępczego;

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177, 284)

Art. 9
1. Organy administracji prowadzące rejestry publiczne, które zawierają zbiory związane z
wymienionymi w załączniku do ustawy tematami danych przestrzennych, tworzą i obsługują,
w zakresie swojej właściwości, sieć usług dotyczących zbiorów i usług danych
przestrzennych, do których zalicza się usługi:
1) wyszukiwania, umożliwiające wyszukiwanie zbiorów oraz usług danych przestrzennych
na podstawie zawartości odpowiadających im metadanych oraz umożliwiające
wyświetlanie zawartości metadanych;
2) przeglądania, umożliwiające co najmniej: wyświetlanie, nawigowanie, powiększanie i
pomniejszanie, przesuwanie lub nakładanie na siebie zobrazowanych zbiorów oraz
wyświetlanie objaśnień symboli kartograficznych i zawartości metadanych;
3) pobierania, umożliwiające pobieranie kopii zbiorów lub ich części oraz, gdy jest to
wykonalne, bezpośredni dostęp do tych zbiorów;

USTAWA z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji
przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177, 284)
Art. 9
2. Usługi, o których mowa w ust. 1, są powszechnie dostępne za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.
3. Usługi, o których mowa w ust. 1 pkt 1, umożliwiają wyszukiwanie zbiorów i usług danych
przestrzennych co najmniej według następujących kryteriów lub ich kombinacji:
słowa kluczowe;
klasyfikacja danych przestrzennych oraz usług danych przestrzennych;
jakość i ważność zbiorów;
stopień zgodności ze standardami technicznymi dotyczącymi interoperacyjności zbiorów i
usług danych przestrzennych;
5) położenie geograficzne;
6) warunki dostępu i korzystania ze zbiorów oraz usług danych przestrzennych;
7) organy administracji odpowiedzialne za tworzenie, aktualizację i udostępnianie zbiorów
oraz usług danych przestrzennych.
1)
2)
3)
4)

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378)
Rozdział 5a
Zbiory danych przestrzennych
Art. 67c
4. W przypadku zmiany granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego włączeniu
do sąsiedniej gminy, gmina, której obszar wyłączono, przekazuje gminie, do której obszar włączono,
najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zmiany granic, kopie danych przestrzennych tworzonych dla
aktów, o których mowa w art. 67a ust. 2, dotyczących tego obszaru.
5. W przypadku wydania zarządzenia zastępczego w sprawie:
1) przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany dla obszaru,
którego dotyczy bezczynność gminy, w zakresie koniecznym dla lokalizacji inwestycji celu
publicznego,
2) wprowadzenia obszaru udokumentowanego złoża kopaliny albo obszaru udokumentowanego
kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla do studium
– 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.”.

1. Pytanie:

Wymóg tworzenia oraz prowadzenia zbiorów danych przestrzennych dla studiów i planów miejscowych
- w związku z wejściem w życie 31.10.2020 r. zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych
ustaw z 16.04.2020 (Dz.U.2020.782)
Czy Nadzór Prawny Wojewody może podać wytyczne lub wskazówki co do formy jaką ma mieć
załącznik do uchwały mpzp zawierający zbiór danych przestrzennych.(art. 67a ust.2 pkt 5 –„Dane
przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w ust. 2, stanowią załącznik do uchwały przyjmującej
akt lub wydanego zarządzenia zastępczego, o którym mowa w art. 67c ust. 5.”

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378)
Rozdział 5a
Zbiory danych przestrzennych
Art. 67b. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób tworzenia oraz prowadzenia, w tym
aktualizacji i udostępniania, zbiorów uwzględniający zakres informacyjny, strukturę, format i
rozdzielczość przestrzenną danych gromadzonych w zbiorach oraz zakres informacyjny i strukturę
metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
mając na uwadze zapewnienie spójności i aktualności danych dotyczących aktów, o których mowa w
art. 67a ust. 2, oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji
przestrzennej.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych
przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1916)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych
przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania
przestrzennego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1916)
Rozporządzenie uszczegóławia m.in:
•
•
•
•
•
•
•
•

klasyfikację rodzajów zbiorów tworzonych i prowadzonych w ramach tematu
„zagospodarowanie przestrzenne”;
typy i atrybuty obiektów przestrzennych ujętych w zbiorach oraz stosowane listy
kodowe;
powiązania pomiędzy obiektami i atrybutami, w tym także relacje czasowe,
przestrzenne i topologiczne;
ograniczenia dotyczące typów obiektów lub ich cech (atrybutów, związków, operacji);
sposób tworzenia identyfikatorów zbioru i obiektu przestrzennego;
układy współrzędnych, w których określana jest lokalizacja przestrzenna obiektów;
formaty danych udostępniania zbioru;
strukturę i zakres metadanych infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie
zagospodarowania przestrzennego.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/nowe-standardy-tworzenia-danych-przestrzennych

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii,
Departament Planowania Przestrzennego
Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
tel.: 22-522-56-19
ePUAP: /MPIT/SkrytkaESP
e-mail: kancelaria@mrpit.gov.pl,
www.gov.pl/rozwoj-praca-technologia

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/nowe-standardy-tworzenia-danych-przestrzennych

https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/cyfryzacja-dokumentow-planistycznych/

https://edytor.geoportal.gov.pl/EdytorMetadanych/Editor/Editor.aspx

Wtyczka APP będzie stanowić
rozszerzenie standardowej
funkcjonalności otwartego
oprogramowania QGIS.
Wtyczka ułatwi tworzenie danych
przestrzennych dla aktów
planowania przestrzennego (APP),
zbiorów APP oraz metadanych
zgodnie z przepisami ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym obowiązującymi od
31 października 2020 r.
Umożliwi również
przeprowadzenie walidacji (kontroli
poprawności) przygotowanych
dokumentów.

https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/narzedzia

2. Pytanie:
Czy załącznik w formie pliku GML ma być dodawany do uchwały gminy jako dodatkowy plik.
Czy też może plik GML powinien zastąpić obecny załącznik graficzny do uchwały.

Odpowiedź:
Struktura oraz procedura przygotowania pozostałych załączników do uchwał nie uległa zmianie.
Załącznik w postaci pliku GML jest załącznikiem dodatkowym, zawierającym w sobie:
• informacje o akcie planowania przestrzennego (np. miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego),
• geometrię granic obszaru objętego aktem (w tym informacje o współrzędnych),
• informacje o uchwale (m.in. w postaci łącza internetowego kierującego do uchwały) oraz
• informacje o rysunku aktu (m.in. w postaci łącza internetowego kierującego do pliku GeoTIFF lub
usługi sieciowej udostępniającej ten rysunek).
Organ podpisując uchwałę, podpisuje także elektronicznie (jednym z podpisów wskazanych w § 6 ust.
1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie
zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego) plik
GML autoryzując jednocześnie, że pod podanymi w pliku łączami znajdują się: właściwy rysunek aktu z
nadaną georeferencją, oraz właściwe teksty dokumentów.

3. Pytanie:
Czy dołączany do aktu załącznik w formie pliku GML ma być osobno podpisany bezpiecznym podpisem
elektronicznym? Skoro ma stanowić złącznik do uchwały, to podpis elektroniczny powinien zostać
złożony pod kompletnym dokumentem. Obecnie uchwała wraz z wszystkimi załącznikami jest
podpisywana jako jeden dokument.
Odpowiedź:
Zalecamy podpisywanie pliku GML osobno - jednym z podpisów wskazanych w § 6 ust. 1
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów
danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.
Plik GML w przeciwieństwie do pozostałych dokumentów (uchwały i pozostałych załączników) nigdy nie
będzie funkcjonował „w wersji papierowej” i nigdy nie będzie w związku z tym autoryzowany innym
podpisem organu niż elektroniczny.

4. Pytanie:
Jakie dane będzie zawierał plik GML? Czy będzie to komplet informacji planistycznych zawierający opis
do planu jak i sam rysunek planu zapisany w sposób wektorowy, czy jedynie sam opis do planu z
linkiem do rysunku, który źródłowo będzie umieszczony w Zbiorze Danych Przestrzennych?
Odpowiedź
Ustawa określa minimalny, wymagany prawem zakres danych przestrzennych w postaci pliku GML,
zgodnie z którym w pliku muszą się znaleźć:
- atrybuty o akcie,
- granica aktu w postaci wektorowej oraz
- link do rysunku (np. w postaci łącza internetowego kierującego do pliku GeoTIFF lub usługi
sieciowej udostępniającej ten rysunek).
Wskazuje na to treść załącznika nr 1 do rozporządzenia, gdzie atrybut rysunek w klasie
AkciePlanowaniaPrzestrzennego, ma dziedziną określoną jako łącze. Dodatkowego komentarza
wymaga, że w art. 67a ust. 3 ustawy: „Dane przestrzenne tworzone dla aktów, o których mowa w ust. 2,
obejmują co najmniej: (…)” oraz § 7 rozporządzenia: „Zbiór danych przestrzennych tworzy się w
sposób umożliwiający udostępnianie danych przestrzennych oddzielnie dla każdego aktu planowania
przestrzennego, co najmniej: (…)”, celowo wprowadzone zostało słowo „co najmniej”, by nie
ograniczać tych samorządów, które są na tyle zaawansowane by udostępniać dane przestrzenne w
szerszym zakresie (nie ograniczając się wyłącznie do granic aktu), niż minimalny (wymagany).

5. Pytanie:

Czy po wydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego stwierdzającego nieważność uchwały (w całości bądź w
części), to wojewoda powinien sporządzić nowy plik GML, czy wystarczy zmiana metadanych w
Zbiorze Danych Przestrzennych?
Odpowiedź:
Metadane zgodnie z nowym profilem metadanych, który obowiązuje od 31 października 2020 r. będą
tworzone dla zbioru, który obejmuje wszystkie akty danego typu w danej JST (np. wszystkie plany
miejscowe w gminie), zaś nie będzie obowiązku tworzenia metadanych dla pojedynczych aktów (co nie
wyklucza działań fakultatywnych).
Zgodnie z art. 67c ust. 2 JST ma 30 dni od wydania rozstrzygnięcia na wprowadzenie wynikających z
niego zmian w Zbiorze APP (obejmujących m.in. utworzenie nowej wersji pliku GML i włączenie go do
zbioru).
W przypadku uchylenia uchwały w całości, powinien on mieć odpowiednio wypełnione atrybuty –
dataDo oraz status.
W przypadku uchylenia uchwały w części należy pamiętać o uwzględnieniu skutków rozstrzygnięcia w
nowej wersji pliku GML (np. wyłączeniu z granicy APP uchylonej części, bądź dodania w pliku linków do
nowych dokumentów).

6 Pytanie:
Czy nadzór urbanistyczny będzie kontrolował formalnie lub merytorycznie zbiory danych
przestrzennych dokumentów planistycznych (por. art 67a ust. 1-3, ust. 5 upzp)?
7 Pytanie:
Czy nadzór urbanistyczny będzie kontrolował formalnie lub merytorycznie metadane dokumentów
planistycznych (por. art 67a ust. 4, ust. 5 upzp)?

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378)
Art. 8d dodany przez art. 47 pkt 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID19(Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.

Art. 8d. [Prowadzenie dyskusji publicznej dotyczącej projektu aktu planistycznego]
1. Organ sporządzający projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
prowadzi dyskusję publiczną dotyczącą projektu tego dokumentu
w sposób umożliwiający
zabieranie głosu,
zadawanie pytań i
składanie uwag.
2. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, prowadzi dyskusję publiczną za pomocą
środków porozumiewania się na odległość, czyni to w sposób umożliwiający:
1) zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję
obrazu i dźwięku, oraz
2) zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378)
Art. 11 pkt 7 zmieniony przez art. 47 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID19(Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.

Art. 11. [Procedura planistyczna]
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do
sporządzania studium, kolejno:
7) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium do publicznego wglądu na
okres co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego wglądu, także
przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na
okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną nad
przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami

Art. 11.
1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w
danej miejscowości (…)

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378)
Art. 17 pkt 9 zmieniony przez art. 47 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID19(Dz.U.2020.1086) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 czerwca 2020 r.

Art. 17. [Procedura planistyczna]
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do
sporządzania planu miejscowego kolejno:
9) (…)ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu na
co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko do publicznego wglądu, także przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji
Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym
czasie co najmniej jedną dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami

Art. 17.
1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz udostępnienie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w
danej miejscowości (…)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758,
1829, 1871, 1817 i 1931)
§ 28. [Zakaz organizowania zgromadzeń, imprez, spotkań lub zebrań; obowiązki
uczestników przyjęć okolicznościowych]
1. Do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń w rozumieniu art. 3 ustawy z
dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2019 r. poz. 631), z
wyłączeniem zgromadzeń organizowanych na podstawie zawiadomienia, o którym
mowa w art. 7 ust. 1, art. 22 ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 26b ust. 1 tej
ustawy, przy czym:
1) 60 maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 5;
2) odległość pomiędzy zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m.
9. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1
zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z
wyłączeniem:
1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;
2) imprez i spotkań do 20 osób, które odbywają się w lokalu lub budynku wskazanym
jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub
spotkanie.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758,
1829, 1871, 1817 i 1931)
§ 1 pkt 6
po § 24 dodaje się § 24a w brzmieniu:
„§ 24a. 1. Do dnia 4 grudnia 2020 r. w urzędach administracji publicznej lub jednostkach
organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym kierownicy urzędów
administracji publicznej, dyrektorzy generalni urzędów lub kierujący jednostką
organizacyjną polecają pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, z wyjątkiem jednostek
organizacyjnych sądów i prokuratury. Do warunków świadczenia pracy zdalnej stosuje się
przepisy art. 3 ust. 3–8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842).
2. Kierownik urzędu administracji publicznej, dyrektor generalny urzędu lub kierujący
jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym może wyłączyć z
zakresu pracy zdalnej pracowników realizujących zadania niezbędne do zapewnienia
pomocy obywatelom lub inne zadania niezbędne ze względu na przepisy prawa lub
potrzeby urzędu lub jednostki, jeżeli nie jest możliwe ich wykonywanie w ramach pracy
zdalnej.”;
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2020 r.,

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378)

Art. 11 pkt 5 lit. l dodana przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 235) zmieniającej nin. ustawę
z dniem 1 kwietnia 2019 r.

Art. 11. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o
przystąpieniu do sporządzania STUDIUM, kolejno:
5) (…) oraz występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:
l) Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w zakresie ustalonym w art. 86 ust. 7 i art. 87(7) pkt 1
ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183, 1629 i 1637 oraz z 2019 r.
poz. 235)

Art. 17 pkt 6 lit. b tiret drugie
Art. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania
PLANU MIEJSCOWEGO kolejno:
6) występuje o:
b) uzgodnienie projektu planu z:
– organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów odrębnych,

USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz.
1580, 1495 oraz z 2020 r. poz. 284 i 1378)
art. 86
7. Prezes Urzędu uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, projekty decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
opiniuje projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy oraz plany zagospodarowania przestrzennego województwa, dla terenów, na których
znajduje się lotnicze urządzenie naziemne, wyznaczono powierzchnie ograniczające
zabudowę lub wydano decyzję o wprowadzeniu zmian w systemie funkcjonalnym pod
względem bezpieczeństwa ruchu lotniczego i prawidłowego funkcjonowania lotniczych
urządzeń naziemnych."
art. 87(7)
(…)
1) uzgadnia projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projekty
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opiniuje projekty studiów
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany
zagospodarowania przestrzennego województwa, dla terenów, na których:
a) znajduje się lotnisko,
b) wyznaczono powierzchnie ograniczające przeszkody,
c) wydano promesę zezwolenia, o której mowa w art. 57 ust. 1, dla inwestycji, o której mowa
w ustawie z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
d) wydano zezwolenie na założenie lotniska;
2) wydaje opinie inne niż opinie, o których mowa w pkt 1, dotyczące możliwości lokalizacji
inwestycji ze względu na wysokość zabudowy.

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1027)
Art. 5a. [Opiniowanie przez izby rolnicze projektów aktów prawa miejscowego]
1. Organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego
zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego
dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych.
2. Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, wynosi:
1) co najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu - dla projektów przesłanych przez organy
administracji rządowej w województwie
2) 14 dni od dnia doręczenia projektu - dla projektów przesłanych przez organy samorządu
terytorialnego.
3. Nieprzedstawienie przez izbę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację
przedłożonego projektu.
Naczelny Sąd Administracyjny zwraca przy tym uwagę, że zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z późn. zm.), obowiązującym również w dacie
prowadzenia procedury planistycznej i podejmowania zaskarżonej uchwały, stanowi, że organy administracji
rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o
projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem
przepisów porządkowych. Należało, więc zbadać, czy w przedmiotowej sprawie wójt Gminy wystąpił o taką opinię
do właściwej izby rolniczej, i jaka ewentualnie, jest jej treść. W przypadku braku takiego wystąpienia trzeba
przyjąć, że doszło do naruszenia trybu sporządzania planu miejscowego, które należało uznać za istotny, bowiem
uzyskanie takiej opinii mogło wpłynąć na ustalenia przyjęte w planie. Podkreślić należy, że nie sposób przyjąć,
aby plan miejscowy, który określa przeznaczenie gruntów rolnych pod zalesienie, wykluczając w dalszej
perspektywie prowadzenie działalności rolniczej na tym terenie, w tym otrzymywanie dopłat
bezpośrednich oraz dotacji unijnych, nie stanowił przez to o zmianie przeznaczenia gruntów rolnych na
cele nierolnicze, a tym samym nie dotyczył dziedziny rolnictwa, czy rozwoju wsi. W takim przypadku

koniecznym było uzyskanie opinii właściwej miejscowo izby rolniczej.
Wyrok NSA z 26.02.2019 r., II OSK 252/17, LEX nr 2656878.

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378)
Art. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o
przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno:
6) występuje o:
b) uzgodnienie projektu planu z:
– Prezesem Urzędu Transportu Kolejowego, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych
do linii kolejowej o znaczeniu państwowym lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na
bezpieczeństwo ruchu kolejowego (…)
Art. 17 pkt 6 lit. b tiret dwunaste dodane przez art. 9 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 października 2019 r.
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 kwietnia 2013 r.
w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 552, 899, 1912)
§ 1. Rozporządzenie określa wykaz linii kolejowych, które ze względów gospodarczych,
społecznych, obronnych lub ekologicznych mają znaczenie państwowe.
ZAŁĄCZNIK
Wykaz linii kolejowych, które ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych
mają znaczenie państwowe

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086, 1378)
Art. 17 pkt 6 lit. a tiret dziewiąte
Art. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o
przystąpieniu do sporządzania PLANU MIEJSCOWEGO kolejno:
6) występuje o:
a) opinie o projekcie planu do:
– operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu zagospodarowania
gruntów leżących w odległości nie większej niż 40 metrów od osi istniejącej linii elektroenergetycznej
najwyższych napięć, w przypadku gdy górne napięcie tej linii elektroenergetycznej jest równe co
najmniej 220 kV,

