
 

 

  

 
 

Zaproszenie na ogólnopolskie seminarium urbanistów 

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w kontekście wyzwań polskiej urbanistyki oraz dwudziestu lat doświadczeń 
wdrażania ustawy 

Program seminarium     

01 Wprowadzenie do spotkania 

02 Polityka rozwoju kraju w kontekście 
planowania przestrzennego na poziomie regionalnym i lokalnym 
Jakub Pietruszewski  
Gdańsk 

03  Relacje pomiędzy planowaniem regionalnym i lokalnym w kontekście 
systemowego podejścia do ochrony przyrody i ochrony zabytków 
Janusz Korzeń  
Jelenia Góra 

04 Zarządzanie rozwojem a planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym.  
Relacje między strategią rozwoju i planem ogólnym gminy 
Justyna Wieczerzak  
Gdańsk 

05  Partycypacja społeczna, w tym dostęp społeczeństwa do informacji, 
w procesie planowania przestrzennego 
 Marta Jaskulska  
Gdańsk 

06 Zintegrowany plan inwestycyjny jako narzędzie współpracy samorządu 
lokalnego z inwestorami prywatnymi   
 Konrad Młynarczyk  
Gdańsk 

07 Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na tle proponowanych zmian ustawy  
 Justyna Przeworska  
Biuro Rozwoju Gdańska 

08 Podsumowanie 

Termin seminarium 

9 lutego 2023 roku  
godz. 16.00 

Prowadzenie spotkania 

Katarzyna Olechnowicz     
Gdańsk  



 

 

  

 
 

Przedmiot seminarium 

Ubiegły rok upłynął pod znakiem przygotowań zmian legislacyjnych dotyczących ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Stanowią one 
jedną z kluczowych reform wskazanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowym 
Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności zaakceptowanym przez Komisję Europejską. 
Dyskusja wokół projektowanych zmian zainicjowana została przez Ministerstwo Rozwoju 
i Technologii w dniu 31 grudnia 2021 roku w ramach rozpoczętych wstępnych konsultacji 
projektu ustawy zmieniającej ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
W kolejnym etapie prac, na przełomie kwietnia i maja, przeprowadzone zostały formalne 
konsultacje publiczne projektu ustawy w ramach Rządowego Procesu Legislacji.  

Pomimo, że projektowane zmiany legislacyjne polegają na wprowadzeniu szeregu zmian 
do obowiązującej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasadniczo 
zmieniają one strukturę aktów planowania przestrzennego na poziomie lokalnym. Według 
przyjętych założeń polityka przestrzenna gmin będzie się bowiem opierać na wyrażonych 
w strategiach rozwoju gmin modelach struktury funkcjonalno-przestrzennej powiązanych 
z planami ogólnymi gmin, które stanowić będą akty prawa miejscowego. Uzupełnieniem 
ich postanowień będą natomiast miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

Planowane spotkanie będzie również okazją do dyskusji wokół powołania zespołu do spraw 
reformy systemu planowania przestrzennego w ramach struktur Towarzystwa Urbanistów 
Polskich. Mając na uwadze, że planowane zmiany dotyczące poziomu planowania lokalnego 
stanowią jedynie początek kompleksowej reformy systemu planowania przestrzennego 
w Polsce, zasadne jest stworzenie ram współpracy merytorycznej przedstawicieli środowiska 
zawodowego, która pozwoli na wnikliwą analizę i ocenę proponowanych rozwiązań.  

Udział w spotkaniu 

Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość. Odnośnik 
do udziału w spotkaniu przekazany zostanie członkom Towarzystwa Urbanistów Polskich, 
którzy wyrażą zainteresowanie udziałem poprzez przesłanie bezpośredniej wiadomości na 
adres poczty elektronicznej Oddziału w Gdańsku. 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: tup.gdansk@gmail.com  
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