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UCHWAŁA NR ………SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 

………….. r.  

w sprawie likwidacji Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego 

w Rzeszowie 

 
Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Z dniem 1 stycznia 2022 r. jednostka budżetowa Województwa Podkarpackiego pod nazwą 
Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie zostaje postawiona w stan 
likwidacji.  
 

§ 2 
Mienie ruchome i nieruchome Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego 
w Rzeszowie zostanie rozdysponowane przez likwidatora zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/493/12 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 r. w  sprawie zasad 
gospodarowania mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012 r. 
poz. 2958 z późn. zm.). 
 

§ 3 
Należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki budżetowej przejmuje Urząd 
Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, o ile przepisy szczególne nie 
stanowią inaczej.  

 

§ 4 
Zadania likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Marszałkowski Województwa 
Podkarpackiego w Rzeszowie. 

 

§ 5 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie: 

1) wyznaczy likwidatora Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie 
i określi jego obowiązki, 

2) określi harmonogram postępowania likwidacyjnego. 
 

§ 6 
Termin zakończenia likwidacji jednostki budżetowej ustala się na dzień 30 czerwca 2022 r. 
 

§ 7 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§ 8 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 



Uzasadnienie 

Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie (zwane w dalszej 

części niniejszego uzasadnienia PBPP), utworzone zostało na mocy uchwały 

Nr IV/31/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 lutego 1999 r. i działa 

jako wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna w formie jednostki 

budżetowej.  

Zakres działania PBPP obejmuje wykonywanie zadań samorządu województwa 

związanych z kształtowaniem i utrzymywaniem ładu przestrzennego oraz 

zachowywaniem wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego. Zgodnie z § 3 

ust. 2 statutu PBPP, nadanego uchwałą Nr XXIV/421/12 Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. (z późn. zm.), PBPP posiada oddział 

zamiejscowy w Krośnie.  

W myśl art. 18 pkt 19 lit. f ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości 

sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych 

województwa dotyczących tworzenia, przekształcania i likwidowania wojewódzkich 

samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.  

W polityce rozwoju, od wielu lat wzrasta znaczenie wymiaru terytorialnego, który 

nierozerwalnie łączy się z wymiarem przestrzennym, uwzględnianym we wszystkich 

dokumentach programowych. Ustawa wyraźnie integruje programowanie 

strategiczne z planowaniem przestrzennym co sprzyja podniesieniu znaczenia 

wymiaru terytorialnego.  

Znowelizowana ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 

2006 r., która weszła w życie z dniem 13 listopada 2020 r., spowodowała zmiany 

zapisów ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie gminnym.  

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 512, 1571 i 1815) wprowadzono następujące zmiany: 

1)  w art. 11: 

a)  po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu: 



„1aa. Strategia rozwoju województwa jest spójna ze średniookresową strategią 

rozwoju kraju i krajową strategią rozwoju regionalnego, o której mowa w art. 14a 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020).”, 

b)  ust. 1c otrzymuje brzmienie: 

„1c. Strategia rozwoju województwa zawiera wnioski z diagnozy, o której mowa 

w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 

rozwoju, przygotowanej na potrzeby tej strategii oraz określa w szczególności: 

1)  cele strategiczne w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym; 

2)  kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych; 

3)  oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, 

oraz wskaźniki ich osiągnięcia; 

4)  model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa; 

5)  ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki 

przestrzennej w województwie; 

6)  obszary strategicznej interwencji, o których mowa w art. 12a ust. 1 pkt 5 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, wraz z zakresem 

planowanych działań; 

7)  obszary strategicznej interwencji kluczowe dla województwa, jeżeli takie 

zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań; 

8)  system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów 

wykonawczych; 

9)  ramy finansowe i źródła finansowania.” 



 W podobnym zakresie została zmieniona ustawa z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), która osadziła w przepisach 

prawnych oraz hierarchii dokumentów strategicznych również wprowadza m. in. 

model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. Zgodnie z zapisami ustawowymi 

samorząd województwa dokonuje oceny zgodności dokumentów gminnych z 

zapisami strategii rozwoju województwa, w tym również w odniesieniu do wymiaru 

terytorialnego. 

Wprowadzone zmiany, integrują wymiar społeczno-gospodarczy z planowaniem 

przestrzennym w dokumentach strategicznych. Istotną zmianą na poziomie 

regionalnym jest wprowadzenie aspektów przestrzennych do strategii rozwoju 

województwa – tzw. model struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa. 

Zakłada się, że dotychczasowe plany zagospodarowania przestrzennego 

województwa staną się elementem strategii. Konsekwencją nowelizacji ustawy 

będzie zniesienie kompetencji samorządu województwa w zakresie przygotowywania 

planów zagospodarowania przestrzennego województw. Z uwagi na konieczność 

zapewnienia ciągłości planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego, 

zmiany w tym zakresie zostaną wprowadzone po 2025 r.  (ustawa z dnia 15 lipca 

2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych 

innych ustaw - art. 31.1.  „Strategie rozwoju województwa, o których mowa w art. 11 

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 5, tracą moc z dniem 31 grudnia 2025 r., jeżeli do 

tego dnia nie zostaną dostosowane do wymogów określonych w art. 11 ust. 1aa, 1c i 

1ca ustawy zmienianej w art. 5, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. 

Kolejne etapy reformy planowania przestrzennego przewidują wygaszenie studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, które powielają 

liczne zapisy strategii gmin, są jedynie dokumentami wewnętrznymi gminy i nie 

zawierają kompleksowej informacji o planowanych inwestycjach. Tym samym 

wygaśnie obowiązek opiniowania studium z zarządem województwa w zakresie jego 

zgodności z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa.  



Zarysy tej reformy zostały przedstawione w Krajowym Planie Odbudowy 

i Zwiększania Odporności (KPO) w Rozdziale A1.3. Reforma planowania 

i zagospodarowania przestrzennego pkt. A1.3.1. Wdrożenie reformy planowania 

i zagospodarowania przestrzennego: Wyzwania: „Zmniejszenie konfliktów 

przestrzennych oraz ograniczenie kosztów powodowanych przez suburbanizację. 

Oparcie inwestycji o jasne i rzetelne informacje zawarte w aktach prawa 

miejscowego. Skrócenie czasu opracowywania dokumentów”. Realizacja KPO w 

zakresie ww. rozdziału jest uzależniona od wdrożenia opisanej reformy.   

W związku z nowelizacją ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 

planowanymi zmianami w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, 

a tym samym zmianą zadań realizowanych dotychczas przez PBPP, właściwym jest 

podjęcie niniejszej uchwały. 

Dotychczasowe zadania wykonywane przez Podkarpackie Biuro Planowania 

Przestrzennego w Rzeszowie realizowane są dla samorządu województwa. Są to  

m. in. plany rewitalizacji, programy środowiskowe, programy strategiczne, analizy, 

prognozy, raporty. Mając na uwadze ścisły związek z departamentami Urzędu 

Marszałkowskiego oraz doświadczenie zawodowe pracowników PBPP, dla poprawy 

współpracy i lepszego wykonywania zadań, właściwą formą będzie połączenie 

Podkarpackiego Biura Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z departamentem 

UMWP odpowiedzialnym za rozwój regionalny i programowanie strategiczne. 

Podjęcie niniejszej uchwały przez Sejmik Województwa umożliwi płynną realizację 

zadań samorządu województwa związanych z planowaniem społeczno – 

gospodarczym i przestrzennym. 

Analizując formę i strukturę organizacyjną biur planowania przestrzennego w skali 

kraju, stwierdzić należy, iż w wielu urzędach marszałkowskich, zadania realizowane 

przez biura planowania, wykonywane są przez odpowiednie departamenty, 

np. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego, Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Śląskiego, Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego, 

Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. 


