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 Plan prezentacji: 

 proponowane zmiany legislacyjne, 

 zadania pozalegislacyjne w 2014 r., 

 planowane działania w zakresie budowy IIP, 

 wyzwania organu wiodącego w temacie  

„zagospodarowanie przestrzenne”. 



sformułowanie wstępnych ram formalnych, w ramach których 

będą realizowane działania w zakresie dyrektywy INSPIRE 

dotyczące obszaru planowania przestrzennego 

Rozpoczęto prace w ramach kodeksu urbanistyczno-budowlanego w zakresie rozwiązań 

umożliwiających implementację zasad INSPIRE do systemu planowania przestrzennego. 



1. obowiązek sporządzania aktów planowania przestrzennego  

w „postaci elektronicznej” w formie bazy danych; 

2. rozszerzenie delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia 

określającego zakres studium oraz planu miejscowego;  

3. obowiązek przyjmowania tekstu i rysunku aktu planowania 

przestrzennego, zapisanego na informatycznym nośniku danych jako 

załącznika do uchwały; 

4. obowiązek tworzenia, udostępnienia i aktualizacji metadanych; 

5. fakultatywna delegacja do wydania rozporządzenia określającego 

wymogi dotyczące postaci elektronicznej aktów planowania 

przestrzennego sporządzanych w formie bazy danych;  

Projekt zmiany ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym – cz. 1 



Ad. 1. Postać elektroniczna  

 – wprowadzenie definicji 

W art. 2 dodaje się pkt. 26  

„postać elektroniczna” –  

• zbiór danych uporządkowanych 

w określonej strukturze 

wewnętrznej,  

• stanowiący odrębną całość 

znaczeniową,  

• część graficzna wykonana  

w obowiązującym państwowym 

systemie odniesień 

przestrzennych  

• część tekstowa aktu planowania 

przestrzennego, który można 

zapisać na informatycznym 

nośniku danych; 



Ad. 2. Rozszerzenie wymaganego zakresu  

studium  i planu miejscowego 

Art.10 ust. 4 i Art.16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

4. Minister właściwy ds. (…) określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres, 

strukturę i stopień szczegółowości projektu w części tekstowej i graficznej, 

uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące materiałów planistycznych, skali 

opracowań kartograficznych, stosowanych oznaczeń i nazewnictwa katalogu 

obiektów, standardów oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych: 

 

 studium 

 planu miejscowego 



Ad. 3. Wprowadzenie obowiązkowego 

załączniki do uchwały 

Dodaje się art. 5a 

1.Akty planowania przestrzennego (…) albo ich zmiany sporządza się  

w postaci elektronicznej w formie bazy danych, o ile są dostępne w postaci 

cyfrowej mapy o wymaganym stopniu szczegółowości (…) 

 

2.Rysunek aktów, o których mowa w ust. 1,w postaci elektronicznej, wykonuje się 

w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych. 

 

3.Tekst i rysunek aktów planowania przestrzennego, o których mowa w ust. 1, 

zapisuje się na informatycznym nośniku danych, stanowiącym załącznik do 

uchwały w sprawie tego aktu.  



Ad. 4. Obowiązki w zakresie 

metadanych 

Dodaje się art. 5a 

Organ sporządzający akt planowania przestrzennego w postaci elektronicznej 

dokonuje aktualizacji metadanych w przypadkach:  

• zmiany projektu opublikowanego w sposób opisany w zdaniu pierwszym, 

• publikacji uchwalonego aktu planowania przestrzennego w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym  

• jego wygaśnięcia w całości lub części. 



Ad. 5. Rozporządzenie o bazach danych 

Dodaje się art. 5a 

Zgodnie z którym może zostać określony: 

1) schemat aplikacyjny struktury danych zapisany w UML; 

2) zbiór atrybutów i relacji razem z operacjami, które na tych obiektach mogą 

być wykonywane, wykazy obiektów stanowiących treści planistyczne; 

3) reguły mapowania katalogu obiektów na klasyfikację HILUCS; 

4) zasady standardowej wizualizacji części graficznej, opis styli 

wykorzystywanych do publikacji danych z podziałem na warstwy i obiekty; 

5) zestaw elementów metadanych dla zbioru danych: obligatoryjnych  

i fakultatywnych (profil metadanych); 

6) opis elementów jakości wraz z miernikami jakości wykorzystywanych do 

oceny zasobu.” 

 



6. wymóg prowadzenia w postaci elektronicznej rejestru MPZP oraz  

wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, oraz możliwość powierzenia 

jego prowadzenia samorządowi województwa. 

7. fakultatywna delegacja do wydania rozporządzenia określającego 

zakres, organizację, tryb i standardy prowadzenia, sposób aktualizacji  

i udostępniania ww. rejestrów w postaci elektronicznej, 

Projekt zmiany ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym – cz. 2 



Ad. 6. Postać elektroniczna  

rejestru planów miejscowych 

W art. 31ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi, w postaci elektronicznej, 

rejestr (…) z uwzględnieniem gromadzenia informacji o granicach planów 

miejscowych oraz terenów objętych wnioskowanym sporządzeniem planu lub jego 

zmiany w postaci bazy danych przestrzennych, gromadzi materiały z nimi 

związane oraz odpowiada za przechowywanie ich oryginałów, w tym również 

uchylonych i nieobowiązujących.” 

W art. 31 dodaje się ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Obowiązek prowadzenia w postaci elektronicznej rejestru planów 

miejscowych i wniosków w gminie może, w drodze porozumienia, być 

realizowany przez samorząd województwa (…)” 



Ad. 7. Rozporządzenie w zakresie  

rejestru planów miejscowych 

W art. 31 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Minister właściwy (…) może określić, w drodze rozporządzenia: 

1) sposób prowadzenia rejestru i jego strukturę, uwzględniając dane, jakie 

zawiera plan miejscowy oraz wniosek do planu, a także tryb dokonywania wpisów 

i zmian w rejestrze; 

2) tryb i standardy techniczne tworzenia rejestru; 

3) sposób aktualizacji i udostępniania rejestru z uwzględnieniem usług danych 

przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o infrastrukturze informacji 

przestrzennej oraz związane z tym obowiązki organów administracji rządowej  

i jednostek samorządu terytorialnego (…) 



Działania zrealizowane  

w roku 2014 

 kontynuacja badania ankietowego online Land use w gminach, 
 

 pilotaż „PZP1 – Lokalne planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne”, 

 

 Założenia programowe budowy Portalu internetowego 

stanowiącego punkt dostępowy do informacji o planowanym 

zagospodarowaniu terenu. 



Działania zrealizowane w roku 2014 – c.d: 

 projekt pilotażowy w gminach  

w zakresie harmonizacji zbiorów, 

metadanych i usług danych 

przestrzennych:  
 

o przetłumaczenie na język polski  

Specyfikację danych dla tematu 

Zagospodarowanie przestrzenne  

(Land Use), 

 

o opracowanie Strategii harmonizacji  

na poziomie tematu „zagospodarowanie 

przestrzenne” 

Harmonizacja - pilotaż 



Szkolenia 

Materiały  ze szkolenie oraz nagrania  

z części wykładowej umieszczone z zostały  

na www.youtube.com (ze ścieżką dojścia  

ze strony MIiR - www.mir.gov.pl  

zakładka Polityka Rozwoju >  

Polityka Przestrzenna > INSPIRE) 

Szkolenie dla pracowników służb 

planowania przestrzennego  

pn. „Dobre Praktyki w zakresie  

ewidencji Zbiorów Danych 

Przestrzennych w 

zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz edytowania metadanych”. 

http://www.youtube.com/
http://www.mir.gov.pl/
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/inspire/strony/start.aspx


Działania realizowane w 2015 r.: 

 opracowano rekomendacje opisu 

zbiorów danych przestrzennych  

w zakresie tematu  

„zagospodarowanie przestrzenne”; 

 wzmocniono współpracę z GUGiK 

w zakresie możliwości publikacji 

zbiorów danych z tematu 

„zagospodarowanie przestrzenne  

z wykorzystaniem Modułu SDI. 

 

Informacja i współpraca 



Planowane działania w zakresie 

budowy IIP 

 publikacja „Dobre Praktyki wykorzystania innowacyjnych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych w procesie planowania przestrzennego  

oraz publikacji i udostępniania danych planistycznych”, 

 kontynuacja szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie kompetencji  

i wiedzy odnośnie budowy iip w zakresie zagospodarowania przestrzennego 

w latach 2016-2017, 

 branżowy profil metadanych, 

 konferencja dotycząca „dobrych praktyk” budowy iip w zakresie tematu 

zagospodarowanie przestrzenne w kontekście wymagań dyrektywy 

INSPIRE, jesień 2015 r.  

 przeprowadzenie badania statystycznego „PZP1 – Lokalne planowanie 

i zagospodarowanie przestrzenne”. 

Stan do osiągnięcia na koniec 2015 i 2016 r. 



 duże zróżnicowanie sposobu opracowania aktów planistycznych i  związane 

z tym wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących stosowania krajowego 

systemu klasyfikacji obiektów planistycznych oraz krajowego standardu  

w zakresie opracowania dokumentów planistycznych i rejestrów tych 

dokumentów w formie zbiorów danych przestrzennych, 

 złożoność procesu harmonizacji i tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, 

który powiązany jest z innymi tematami INSPIRE, 

 identyfikacja potencjalnych nowych dokumentów  

należących do tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, 

 brak możliwości modyfikacji 

rozbieżności pomiędzy  

zbiorami danych 

(dokument planistyczny - 

akt prawa miejscowego), 

Wyzwania organu wiodącego 

- aspekty techniczne  



 niewystarczające kwalifikacje z zakresu nowoczesnych technologii 

geoinformacyjnych pracowników zatrudnionych w służbach planowania 

przestrzennego, 

 niewystarczająca infrastruktura techniczna i informatyczna w gminach, 

- wobec udostępnienia zbiorów danych  przez organy administracji  

w terminie do 21 października 2015 r.. 

Wyzwania organu wiodącego 

- aspekty techniczne cz. 2 



 współpraca z jednostkami samorządu 

terytorialnego, które są dysponentem 

danych w kontekście braku podległości 

pomiędzy organem wiodącym a 

jednostką samorządu terytorialnego, 

 współpraca w zakresie realizacji zadań, 

wynikających z zasilenia tematu 

zbiorami danych przestrzennych 

pochodzących od innych organów 

wiodących, 

 brak ośrodka badawczo-rozwojowego 

wspomagającego działania organu 

wiodącego, 

 

 

 

Wyzwania organu wiodącego 

- aspekty organizacyjne 

Rys.  Zadania organu wiodącego zgodnie ze Strategią harmonizacji IIP  

(GGK, 2012) 



Dziękuję za uwagę 
 

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju 

ul. Wspólna 2/4 

00-926 Warszawa 

 
http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_przestrzenna/inspire 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl 

 

 


