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W odpowiedzi na pisrirtt z drria 24 listgpacla 20t0 r., ciotyczqce
przedłożenia opinii nt. senackiego projektu ustawy: o zmianie
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennYm, v'
załaczeni*, uprzej mi e przes}łamy uwagi otrzym a nę 7-, tt,oj et^zo dztrv :
pocllaskiego, zachoclniopomorskiego i wielkopolskiego.
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W zwi4zktr z przęSłanym senackim projektr;m Zlniany ustaw}' z clnia ?./ marr,tt iŻijO; ;

o plalltlr,l,aniu i zngc;spocla.rt'lrt'i.l.niu pffisStffienllyrn staliorł.ii1cym rł1'l''clnatlii: tlb(rrr,iązkil

ciostosowal}ia systcrnu prawa cio olzeczelua 
.t.r.ybwraiu 

Kolnt;'tucyirrogc; 1.lr,łed:;tarviruli
niniejs7vm opinię do tego projektu'

Proponowane tuupełnienie art. 87 ustaw}' ustępem 3a jest zasadne, a]e mimo iz

w aspekcie meĘĄtrryczxym uwzględnia istotę zasttzez,ęn Trybunału KonsĘr|irc1,inego to

rt'aspekcie redakc1jn},m wydaje się wysoce zawikłane i zawiera.j4ce sfbrmuJr.r.,r.ania zbędnę

W n'iqzku z powyzszym proponuję tozwlzenie następującej propoz1,''cji tlęści ustepr.r

3a art. 87: ',3a. JeŹeli uchwalęnie planu miejscowego nasĘpiło po 31 grudnia 2003 r' w

zu.iązku z utrat4 moa}' przęz rniejscowy plan zagospodarowania przestrzenneqł l.tchwa]ont.

przed dnięrn 1 stycznia 1995 r.. obnizęnie lub wzrost wartości njeruchomości- o ktonm nlow;-l

w art' 3.1 ust' 1 stanowi roŻnicę między wartością nięruchonlości określoną pr4,

tru'zglednieniu przeznaczenia terenu po uchwaleniu planu rniejscow'eso. a jc_i u'art-rscia prn'

uwzg)eclnieniu pueznaczenia tererru ustalonego w planie miejsco\rnyTn uchlvalcrn-ym prze,J

dniem 1 stl,cznia 1995 r."

JednoczeŚnie na koncu alt. 37'1 należa]oby dopisaĆ ..,z zastzefeniem art. 8? ust^ 3a...

Powyzsza propoąVcję sformutowano przyjmując załozenię. że rv sytuacji., gd} istota

lipt&uJ' ustalenia uysokości odszkodow.ania lub opłat,u od wzrostu rł'a ości byttr

przcznaczenie terenow rv planach sporz4dzzurych przed 1 stycznia 1995 r., Wplowadzenic'l

dodatkowo zapisu u' ust' 3a. Że,.przepisu art, 37 ust. 1 zdanie drugie ninie.!s:,:e.i usta''ł,v ni:

:.tosuje się, o ilę rvartość nienrchomości ol-reślona przy urvzględnienirr prfealaczenia terenLr

rustalonego \, miejscorłym planie zagospodarowania przestlzennego uchrvalon}nl przed

dlliem 1 stycznia 1995 r.l j.ęg!-:Łrękpzą niz wartość nię - krę;]ge-_uł,



ue'zgi94g!.t!i.] fakTi.a'alęgo Sp-o$obĘ t*!i: ljil..l;'' 
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sie nięce]owe i wikła sprawę. Art.37,1 dotyczy sposobu ustalania.r,lrysokości łdszkr.lclclłalr
i opłat planisry-cznych, r,v zw.iązku z Ęrm ich naliczenie lub zaniechanie na]iczarLia pÓr,..inntr

byc w1nikiem anallry war.tości nien:chomości wg stanu plaumego nieruchcni.o:ici prze,1

1995 !:. i po uchwaleniu nowęgo planu, a fakąvcmy sposob jej uĄ{<ou,'arrir płzed
'.:.chr,ł.a1eniern (nowego pianu) nie ma ru nic co rzecTy i stawia pod znaki;m zapytania

celorł'oŚć dalszej części ust. 3a.

Z powafanięm

rza6s'k.(
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Plojekt zmiany ustawy stanowi wykonanie obowtązku dostosowania pzepis;1.'v lt3i6lvy d0

wyroku Trybuna,lu Konstytucyjnego i co do intencl i  oraz meritum sprawy nie wnosimy uwag

C.hcemy ,1ednak zwrÓciĆ uwagę na plerwszo dwa Wersy prÓponowarrego ust. 3a ;rrt. 87. .|est tam

lrowa o sytuacjr uchwalenia planu po 2004 r. ,,w z. lviazku z,Utrata mopy_L..) ' '  planu sprzed 1995 r.

| i '1ofe tcl spowodowac potrzebę poszukiwanla ,.zwiqzku,, uchwa|ania jednego planu z t ltratą mocy

r)rzez pcprzedni. a często takiego zwiqzku nie ma i nie mus| byĆ' W brm o}<resie powstał;, Studta

r.rvlai.unkowaĆr i kieruni<Ów zagospodarowania gmin, ktÓre ustai i , ly gdzie będą sporzqdzane plany t pod

jak.le funkcje To Studium jest jedynym dokumentem, z ktÓrego mofna i na|ezy wyprowadzac związek

: uchwalaniern nowych planÓw, a nie p|anÓw, ktÓre utraciły moc pzecieŻ wieie iai iei.nu

Dt-ategc przdpis powinien raczej d'osczyć kontrgtnego terenlJ, KÓry zna|azł się w 'nÓV/ym', planie i był

F,ar7.8fl ' l3CZony W .,staryrn, ' planie, Może lepsze byłoby pzeniesienie tego przepisu co ad. 37 i tak

chreśliĆ te s;-tuac1ę, zarnIast umieszczaĆ ją w przepisach prfejścrowych. Jeze|i nie, to wa1c byłcb,y

cocac.ł art *17 ust.1 słowa: ' .zzastrzeżeniem art, 87 ust ' 3a.., 
]
I

Gene:alnie przepis w zaproponowanym brzmieniu jest stosunkowo skcmpiikowany,sarn0 Jego

pzeczytanie ze zrozurnieĘ (formuła zapisu jest zbyt długa

I zagrnafwarla)
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zmiany potrzebny jost zcl*cydowarrie dłuzszy CZas, clIatelgo nierrlozliwe tiyło

prZyrłotowanin r-lpiriii V/ t*:r'minie plocJan5lry1 W cltrzyliianclj lioresponcjencji'

Kontynuując powyiszą rnyśl na|eżatclby stwierdziÓ dodatkowcl, Źe incyclentalne znliany

tego tak wie|klego i ważnego aku prawnego nie powinny z zasady nnieĆ miejsca - jeŚl i

zamiarem Ustawodawcy jest rzeezry,tiście twonenie dobrego i prawidłowo

funkcjonującegcl prawa W naszym kraju'

Z powazaniem

Jerzy Gładysiak
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