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Szanowne Posłanki i Szanowni Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

W imieniu Stowarzyszenia URBANIŚCI POLSCY, zrzeszającego osoby wykonujące zawód urbanisty, 

pragniemy wskazać zagrożenia dla sprawności i skuteczności planowania przestrzennego, przede wszystkim 

płynności procedur planistycznych warunkujących sprawne procesy inwestycyjne, wynikające z obecnego 

kształtu procedowanej ustawy o zmianie 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 oraz niektórych innych ustaw. 

Kluczową kwestią jest proponowane wstrzymanie biegu terminów administracyjnych. W ustawie 

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 

proponowane jest dodanie art. 15zzs ust. 1, zgodnie z którym: 

„W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów 

procesowych i sądowych w: (…) 6) postępowaniach administracyjnych oraz 10) innych postępowaniach 

prowadzonych na podstawie ustaw – nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.” 

Zgodnie z ust. 8: 

 Bieg terminu: 

1) na milczące załatwienie sprawy, 

2) w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego 

rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo 

wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania, 

3) na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji 

indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres, o którym mowa w ust. 1. 

Jest oczywiście zasada wyrażona w ust. 9, który dopuszcza wydanie stanowiska organu, jeśli ten ma dobrą 

wolę.  

Z dotychczasowej naszej praktyki wynika, że organy uprawnione do uzgadniania lub opiniowania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub Studiów uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego (a jednocześnie do składania wniosków) często nie realizują tych zadań, 

co jest zastępowane domyślną akceptacją lub brakiem wniosków. Liczbę organów odpowiadających 

na wystąpienia gmin o wnioski, opinie i uzgodnienia do aktów planistycznych można oszacować maksymalnie 

na 50%.  Nie jesteśmy w stanie wskazać przypadku, w którym wszystkie uprawnione organy odniosłyby się 

do wystąpienia gminy.  



Stowarzyszenie URBANIŚCI POLSCY, ul. Cieszyńska 2 pok. 51,  30-015 Kraków,                                                                 Nr KRS  0000523088                                                           

Bank  PEKAO S.A.   96 1240 5194 1111 0010 6098 6211                                                             NIP: 6772390139,   REGON 361602110 

 

Proponujemy dodać do art. 15zzs  ust. 2 zmienianej ustawy zapis: „nie dotyczy spraw 

w zakresie planowania przestrzennego prowadzonych wyłącznie między organami 

administracji”. Taka zmiana nie wstrzymywałaby procedur planistycznych, w tym składania wniosków 

do projektów dokumentów planistycznych i ich uzgadniania i opiniowania. 

Kolejną kwestią jest wyłożenie projektów do publicznego wglądu i organizowanie dyskusji publicznej. 

Dyskusje w zasadzie są niemożliwe do zorganizowania już dzisiaj – zakaz zgromadzeń. Z uwagi 

na zamknięcie urzędów wątpliwe jest także udostępnienie do wglądu projektów aktów planowania.  

Można to rozwiązać poprzez dodanie nowego art. 28a (a przed art. 29): 

„Art. 28a W ustawie z dnia 27 marca 2003 (Dz. U. 2020 poz. 293) o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza się po art. 25 art. 25a w brzmieniu: 

Art. 25a W ramach szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych wyłożenie projektów planów miejscowych oraz studiów może 

odbywać się w formie elektronicznej na BIP oraz stronie internetowej gminy, realizowana 

w tym czasie dyskusja może odbywać się z wykorzystaniem środków porozumiewania się 

na odległość. Za głos w dyskusji publicznej uznaje się każdy głos przesłany w formie 

elektronicznej lub na piśmie, zawierający oznaczenie autora" 

 

Pragniemy zwrócić uwagę, przy całym zrozumieniu obecnej kryzysowej sytuacji, że pozostawienie rozwiązań 

zaproponowanych w projekcie ustawy spowoduje wstrzymanie toczących się  procedur planistycznych, 

co niewątpliwie przełoży się na cały system planowania przestrzennego, w sytuacji gdy administracja 

publiczna pozostaje aktywna i prowadzi normalną obsługę społeczeństwa. Nie bez znaczenia jest także fakt, 

iż projektowane rozwiązania pozbawią możliwości prowadzenia przez naszą grupę działalności zawodowej 

i zarobkowej. 

Jednocześnie pragniemy wszystkim Państwu podziękować za wszelkie podjęte działania w bieżącej sytuacji 

kryzysowej.  

 

W imieniu Zarządu 

Antoni Matuszko 

 

Prezes Zarządu  

Stowarzyszenia 

URBANIŚCI POLSCY 


