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Stanowisko Unii Metľopolii Polskich w spľawĺe
s u kcesywnej zm ia ny p rawa u ľba n isty cznego (przestrzen
oľaz spójnych z niązmian w prawie budowlanym

l. Unia Metropolii Polskich vłytażazadowolenie z

odstąpienia

ne

go)

od

prac

nad megakodyfikacją prawa uľbanistycznego (przestrzennego) oraz prawa budowlanego.
Zamiar megakodyfikacji łączący pľawo uľbanistyczne i budowlane w jednym akcie
pľawnym zastępował bowiem potrzebne systemowe zmiany w obydwu częściach prawa,

w efekcie

prowadząc do zmian przeprowadzanych w interesach paľtykularnych
bez uwzględnienia interesu publicznego, utrudniając sprawne zarządzanie miastami

oraz ekonomiczne planowanie rozwoju miast. Tymczasem obydwie wskazane częściprawa
okľeślająramy prawne zupełnie rőŻnych pľocesów. Pľawo uľbanistyczne tworzy waľunki

prawne dla lokalizacji przedsięwzięó

w

ptzesttzeni, pľawo budowlane dla zabudowy

konkĺetnej działki i użytkowania obiektu budowlanego.
2. Unia Metropolii Polskich ponawia apel o rozpoczęcie pľac ĺad wzajemnie spójnym

porządkowaniem pľawa urbanistycznego oraz pľawa budowlanego. Podstawowymi
elementami wymagającymi zmian w prawie budowlanym są zakľes i podstawy pľawne
udzielania pozwolenia na budowę oÍaz zasady prowadzenia pľocesu budowlanego
zakoŕrczonego decyzją

rządowej

i

o

samorządowej,

oddaniu obiektu budowlanego do użytkowania. W prawie

tak aby jasno okľeślió,za lokalizację których elementów

infľastľuktuľy publicznej odpowiadają władze gmin, powiatów

i

samorządu województw,
a zaktőre oľgany administracji rządowej. W konsekwencji niezbędne jest uporządkowanie

zakľesu treściowego planów przestrzennych spoľządzanych na poszczególnych poziomach

administrowania oraz hieľarchii między planami okľeślającymiogólną lokalizację
(obowiązującymi wewnątľz administracji) i szczegőłową lokalizację (aktami pľawa
miejscowego).

3. Zmiany powyższe muszą byó wprowadzone przed planowaną nowelizacją Koncepcji
Przesttzennego Zagospodaľowania Kraju. System plánowania urbanistycznego oraz prawo

z założeniamidotyczącymi spójności teľytorialnej
UE .zawaľtymi w szóstym raporcie na temat spójności gospodarczej, społecznej
i teľýorialnej Komisji Europejskiej (Inwestycje na tzecz wzrostu gospodaľczego
i zatrudnienia' Pľomowanie rozwoju i dobrego rządzenia w ľegionach UE i miastach).
budowlane muszą byó twoľzone spójnie

ĺa szczeblu

kľajowym i regionalnym winno byó pľowadzone w jednostkach
_ wiejskich, miejskich i metropolitalnych - spójnych z jednostkami statystycznymi NUTS 3.
Planowanie

Planowanie urbanistycznebez podstawy statystycznej, zwŁaszcza odęrwane od stanu |iczby

ludności i prognoz demogľaficznych, pľowadzi bowiem do nieefektywnego społeczne
i ekonomicznie wydatkowania śľodkówpublicznych.

4. Wobec pogłębiającego się kľyzysu zawodu urbanisty i waľsztatu planistycznego
Unia Metľopolii Polskich ponawia apel o rozpoczęcie pľac nad utworzeniem Kĺajowej
Szkoły Urbanistyki oraz o wprowadzenie - w ramach organizacji Komisji Wspólnej Rządu

i

(MKw)' któľe będą służyły
zamiarach przestrzennych władz publicznych.

Samorządu Terýoľialnego - Miejskich Komisji Wspólnych

regularnej wymianie informacji o
MKw stwoľzą mechanizm umożliwiający osiągnięcie wzajemnej spójności planów
przestrzennych sporządzanych przez poszczególne segmenty administracji ľządowej
i samorządowej, działającej pľzecież na tym samym obszarze - na terytoľium państwa
polskiego.

5. Warunkiem bieżącej poprawy działalnościadministľacji rządowej i samoĺządowej
w przesftzeni jest pilne wydanie ptzez właściwychministrów aktów wykonawczych
do ustawy z dnia27 marca2003 t. o planowaniu i zagospodaľowaniu przestrzenrlym (Dz. U.
z2015 r. poz' I99 ze zm') okĺeślających:

- zakľes projektu miejscowego planu rewitalizacji oľaz zakľes i formę wizua|izacji
ustaleń miej scowe go planu

-

r

ewitalizacji (afi . 3 7 m

u.p. Z.p.

);

zakľes pľojektu planu zagospodaľowania przestrzenrlego województwa (art. 40

u.p.z.p.);

-

szczegőłowe waľunki okľeślaniaobszaľów funkcjonalnych

i ich granic w

typów obszarów funkcjonalnych (aľt. 49d ust. 5 u.p.z.p.).

Rafał Dutkiewicz

Hanna Gronkiewi cz-W altz

Pľezydent Miasta Wľocławia
Prezes ZarząduUMP

Prezydent M. St. Warszawy
Przewodni cząca Rady UMP

ramach

