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3) wymagania ochrony środowiska przyrodniczego, zdro
wia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także wymaga
nia osób niepełnosprawnych, 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr 
kultury, 

5) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności, 

6) potrzeby obronności i bezp ieczeństwa państwa. 

Art. 2. 1. Ustalenie przeznaczenia i zasad zagospoda
rowania terenu dokonywane jest w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego z zachowaniem warun
ków określonych w ustawach. 

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospoda
rowania przestrzennego, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1, 
określenie przeznaczenia i ustalenie warunków zagospoda 
rowania terenu następuje w decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowią 

zujących ustaw. 

Art. 3. W granicach określonych przez ustawy i zasady 
współżycia społecznego, każdy ma prawo do: 

1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, 

2) ochrony własnego interesu prawnego, przy zagospoda
rowaniu terenów należących do innych osób lub jedno
stek organizacyjnych. 

Art. 4. 1. Ustalanie przeznaczenia i zasad zagospoda 
rowania terenu należy do zadań własnych gminy. 

2. Kształtowanie polityki przestrzennej państwa oraz 
koordynacja programów o znaczeniu ponadlokalnym dla 
realizacj i celów publ icznych należy do zadań właściwych 
naczelnych i centra lnych organów administracji państwowej 
oraz wojewodów. 

Art . 5. 1. Naczelnym organem administracji państwo
wej w sprawach zagospodarowania przestrzennego jest 
Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2. Organem doradczym Min istra Gospodarki Prze
strzennej i Budownictwa w sprawach zagospodarowania 
przestrzennego jest Główna Komisja Urbanistyczno-Archite
ktoniczna. 

3. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 
powołuje Przewodniczącego i członków komisji, o której 
mowa w ust. 2, oraz ustala w regulaminie jej organizację 
i zasady działania . 

4. Wojewoda powołuje wojewódzką komisję urbanis
tyczno-architektoniczną jako swój organ doradczy w spra
wach zagospodarowania przestrzennego oraz ustala w regu
laminie jej organizację i zasady działania . 

Rozdział 2 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Art. 6. 1. W celu określenia polityki przestrzennej gmi
ny, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do 
sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagos
podarowania przestrzennego gminy, zwanego dalej "stu
dium". 

2. Zarząd gminy sporządza studium uwzględniając 

uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej państ

wa na obszarze województwa. 

3. Zarząd gminy przedkłada studium do zaopiniowania 
organom, o których mowa wart. 18 ust. 2 pkt 4. Nienades
łanie opini i, w terminie 21 dn i od dnia udostępnienia 

studium, uważa się za brak uwag. 

4. W studium uwzględn ia się uwarunkowania wynika
jące, w szczególnośc i z: 

1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania 
i uzbrojenia terenu, 

2) występowania obiektów i terenów chron ionych na 
podstawie przepisów szczególnych, 

3) stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego 
i kulturowego, w tym stanu rolniczej przestrzeni produk
cyjnej , 

4) prawa własności gruntów, 

5) jakości życia mieszkańców, 

6) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów pub
licznych. 

5. W studium określa się, w szczególności: 

1) obszary objęte ochroną środowiska przyrodniczego 
i kulturowego, 

2) lokalne wartości zasobów środowiska przyrodnicznego 
i zagrożenia środowiskowe, 

3) obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym wyłą
czone z zabudowy, 

4) obszary zabudowane, ze wskazaniem, w miarę potrzeby, 
terenów wymagających przekształceń lub rehabilitacji, 

5) obszary, które mogą być przeznaczone pod zabudowę, 

ze wskazaniem, w miarę potrzeby, obszarów przewidzia
nych do zorganizowanej działalności inwestycyjnej, 

6) kierunki rozwoju komunikacji i infrastruktury technicz
nej, w tym obszary, na których będą stosowane in 
dywidualne i grupowe systemy oczyszczania ścieków, 

7) obszary, dla których sporządzanie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego jest obowiązkowe 
na podstawie przepisów szczególnych lub ze względu 
na istn iejące uwarunkowania. 

6. Studium uchwala rada gminy. 

7. Studium nie jest przepisem gminnym i nie stanowi 
podstawy do wydania decyzji o warunkach zabudowy i za
gospodarowania terenu . 

Art. 7. M iejscowy plan zagospodarowania przestrzen
nego jest przepisem gminnym. 

Art. 8. 1. Ustalenia miejscowego planu zagospodaro
wania przestrzennego stanowią treść uchwały rady gminy. 
Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący 
załącznik do uchwały rady gminy. Rysunek planu obowiązuje 

w zakresie określonym uchwałą. 

2 . . W uchwale rady gminy wskazuje się, sporządzone 
wcześniej , miejscowe plany zagospodarowania przestrzen-
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Art. 14. Koszty sporządzenia bądź zmiany miejscowe
go planu zagospodarowania przestrzennego obciążają bu
dżet gminy, a w przypadkach określonych: 

1) wart. 13 ust. 1 pkt 1 - budżet państwa, a budżet gminy 
w zakresie, w jakim plan sporządza się w celu wykonania 
zadań własnych gminy, 

2) wart. 13 ust. 1 pkt 2 - budżet państwa. 

Art. 15. 1. Jeżeli rada gminy, w przypadkac'h o których 
mowa wart. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, nie podejmuje uchwały 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagos
podarowania przestrzennego, wojewoda wzywa gminę do 
podjęcia uchwały, w określonym terminie, a p6 jego bez
skutecznym upływie' sporządza plan i wydaje zarządzenie 
zastępcze. przyjęty w tym trybie miejscowy plan zagos
podarowania przestrzennego wywołuje skutki prawne, jak 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwa
lony przez radę gminy. 

2. Przepis art. 14, stosuje się odpowiednio. 

Art. 16. Decyzja o warunkach zabudowy i zagÓspoda
rowania terenu jest nieważna, jeżeli: 

1) jest sprzeczna z ustaleniami miejscowego planu zagQs
podarowania przestrzennego, 

2) nie sporządzono miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, w przypadkach określonych wart. 13 
ust. 1, a decyzja została wydana po powstaniu obowiąz
ku jego sporządzenia. 

Art. 17. 1. Jeżeli ustalenia miejscowych planówzago
spodarowania przestrzennego, dotyczące tego samego ob
szaru są sprzeczne, do czasu usunięcia sprzeczności, obo
wiązują w tym' zakresie ustalenia miejscowego planu zagos
podarowania przestrzennego, uchwalonego wcześniej. 

2. Jeżeli sprzeczność dotyczy ustaleń miejscowych pla
nów zagospodarowania przestrzennego sąsiadujących gmin, 
następstwa Qbciążają gminę, która sporządziła plan później. 
W przypadku, gdy gmina sporządzająca plan jako pierwsza 
nie dopełniła obowiązku zawiadomienia o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego następ'stwa Obciąż~~ tę gminę· 

Art. 18. 1, Organem właściwym w sprawie sporządza
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
jest zarząd gminy. 

2. Zarząd gminy, po podjęciu przez radę gminy uchwały 
o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagos
podarowania przestrzennego, kolefno: 

1) ogłasza w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie, 
a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejs
cowości, o przystąpieniu do sporządzania planu, okreś
lając form~, miejsce i termin, nie kró,szy niż 21 dni, 
składania wniosków do planu, 

2) zawiadamia na piśmie o przystąpieniu do sporządzania 
planu orgahy właściwe do uzgadniania projektu planu, 
oraz sejmik samorządowy, 

3) występuje o opinie właśćiwych organów administracji 
rządowej, stosownie do przedmiotu planu, 

4) uzgadnia projekt planu z: 

a) organami właściwymi do uzgadniania miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, na pod
stawie przepisów szczególnych, 

b) wojewodą, w zakresie zgodności miejscowego pla
nu zagospodarowania przestrzennego z zadaniami 
wpisanymi do wojewódzkiego , rejestru, o którym 
mowa wart. 61 ust. 1, 

c) zarządami gmin sąsiednich, 

d) zarządem miasta, będącego obowiązkowym związ
kiem gmin, gdy plan dotyczy gminy położonej na 
jego obszarze, w zakresie zgodności z miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego tego 
miasta, 

e) właściwymi terytorialnie organami wojskowymi, 
ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, w za
kresie ich właściwości, 

5) zawiadamia na piśmie o terminie wyłożenia projektu 
planu: 

a) właścicieli lub władających nieruchomościami, któ
rych interes prawny może być naruszony ustaleniami 
planu, 

b) właścicieli nieruchomości, od których może być 

pobrana opłata, o której mowa wart. 36 ust. 3, 

c) osoby, których wnioski nie zostały uwzględnione 
w projekcie planu, uzasadniając odmowę ich 
uwzględnienia, 

6) wykłada projekt planu i prognozę, o której mowa wart. 
10 ust. 2, do publicznego wglądu, na okres co najmniej 
21 dni, a o wyłożeniu ogłasza w sposób określony w pkt 
1, co najmniej na 7 dni przed wyłożeniem, 

7) przyjmuje protesty, o których mowa wart. 23 ust. 1, 
i zarzuty, o których mowa wart. 24 ust. 1, 

8) po upływie terminów, o których mowa wart. 23 ust. 
2 i art. 24 ust. 2, rozpatruje, w terminie nie dłuższym niż 
miesiąc, protesty i zarzuty wniesione do projektu planu 
i przedstawia radzie gminy protesty i zarzuty nie uwzglę
dnione w projekcie planu, 

9) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o terminie sesji, na 
której rada gminy rozpatrzy nie uwzględnione protesty 
i zarzuty, zawiadamiając o tym imiennie zainteresowa
nych, 

10) doręcza zainteresowanym wyciąg z uchwały rady gminy 
rozstrzygającej o nieuwzględnieniu złożonych zarzutów 
wraz z pouczeniem o dopuszczalności wniesienia skargi 
do sądu administracyjnego, 

11) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt planu, 
uwzględniający orzeczenia sądu administracyjnego wy
dane w związku ze zlożonymi zarzutami, 

12) ogłasta, w sposób określony w pkt 1, o terminie sesji, na 
której będzie rozpatrywany projekt planu, 

13) przedstawia wojewodzie uchwałę rady gminy wraz 
z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności 
z praWem, 

14) kieruje, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, uchwałę rady 
gminy do ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku urzę
dowym. 
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3. Przepis ust. 2, stosuje s ię odpowiednio do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
planu sporządzanego na podstawie art. 15. 

Art. 19. 1. Organy, o których mowa wart. 18 ust. 2 pkt 
3, są zobowiązane do współpracy przy sporządzaniu miejs
cowego planu zagospodarowania przestrzennego, polegają
cej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostęp 

nian iu informacji, na swój koszt. 

2. Protesty organów, o których mowa w ust. 1, złożone 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego, podlegają odrzuceniu, j eżel i organy te nie wy
wiązały się z obowiązków współpracy przy sporządzaniu 
projektu planu. 

Art. 20. Organy, o których mowa wart. 18 ust. 2 pkt 4, 
uzgadniają, na swój koszt, projekt miejscowego planu zagos
podarowania przestrzennego, w zakres ie swojej właściwości 
rzeczowej i miejscowej . 

Art. 21. 1. Organ, z którym uzgodniono projekt miejs
cowego planu zagospodarowania przestrzennego, ponosi 
koszty zmiany projektu planu, spowodowane późniejszą 

zmianą stanowiska zajętego w trakcie uzgadniania planu. 

2. Spory pomiędzy gminą a Skarbem Państwa reprezen
towanym przez organ, o którym mowa w ust. 1, dotyczące 
wysokości kosztów, rozstrżygają sądy powszechne. 

Art. 22. 1. Zarząd gminy ustala termin przedstawienia 
uzgodnień i opinii, o których mowa wart. 18 ust. 2 pkt 3 i 4, 
nie krótszy niż 21 dni od dnia udostępnienia projektu planu. 

2. Nieprzedstawienie uzgodnień i opinii w terminie, 
o którym mowa w ust. 1, uważa się odpowiedn io za 
uzgodnienie lub brak uwag do projektu planu. 

Art. 23. 1. Protest może wnieść każdy, kto kwestionu
je ustalenia przyjęte w projekcie miejcowego planu zagos
podarowania przestrzennego, wyłożonym do publicznego 
wglądu. 

2. Protest należy wnieść na pismle, w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni, po upływie okresu wyłożenia projektu . 

3. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu protestu rozstrzy
ga rada gminy w drodze uchwały . 

Art. 24. 1. Żarżut może wnieść każdy, którego interes 
prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia 
przyjęte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, wyłożonym do publicznego wglądu . 

2. Zarzut należy wnieść na piśmie, w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni, po upływie okresu wyłożenia projektu . 

3. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu zarzutu rózstrzyga 
rada gminy, w drodze uchwały, zawierającej uzasadnienie 
faktyczne i prawne. 

4. Uchwałę o odrzuceniu zarzutu w całości lub częśc i , 

wnoszący zarzut może zaskarżyć do sądu administracyjnego, 
w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. 

Art. 25. Jeżeli rada gminy stwierdzi konieczność doko
nania zmian w przedstawionym do uchwalen ia projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
w tym także w wyniku uwzględnienia wniosków, protestów 
i zarzutów, czynności, o których mowa wart. 18 ust. 2, 
ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych 
zmian . 

Art. 26. Rada gminy uchwala miejscowy plan zagos
podarowania przestrzennego oraz jego zmiany, z zastrzeże
niem art. 15. 

Art. 27. 1. Każde naruszenie przepisów art. 18 powo
duje nieważność uchwały rady gminy w całości lub części. 

2. Jeżeli orzeczenie organu nadzoru, stwierdzające 

nieważność uchwały w sprawie miejscowego planu zagos
podarowania przestrzennego, stanie się prawomocne z po
wodu niezłożenia przez gminę, w przewidzianym termi
nie, skargi do sądu administracyjnego lub jeżeli skarga 
zostanie przez sąd oddalona, czynności , o których mowa 
wart. 18 ust. 2, ponawia się w zakresie niezbędnym do 
dokonania zmiany. 

Art. 28. Uchwała rady gminy w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obowiązuje od 
dnia w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Art. 29. 1. Każdy ma prawo wglądu do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz otrzymania 
wypisów i wyrysów z planu. 

2. Za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę ad 
ministracyjną· 

Art. 30. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta pro
wadzi aktualizowany rejestr miejscowych planów zagos
podarowania przestrzennego, gromadzi mater iały związane 

z tymi planami oraz odpowiada za przechowywanie orygina
łów miejscowych planów zagospodarowania przestrzenne
go, równ ież uchylonych i nieobowiązujących . 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta jest obowiąza
ny przekazywać wojewodzie i kierownikowi urzędu rejono
wego kopie uchwalonych rn iejscowych planów zagospoda
rowan ia przestrzennego. J ~ 

Art. 31. 1. Zarząd gminy dokonuje oceny zmian w za
gospodarowaniu przestrzennym gminy i przedstawia radzie 
gminy, co najmniej raz w okresie kadencji, wyniki tej oceny. 

2. Zarząd gminy przeprowadza analizę wniosków 
w sprawie sporządzania lub zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

3. Zarząd gminy w wyniku ocen i analiz występuje do 
rady gminy ze stosownymi wnioskami w sprawie sporządze
nia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. 

Art. 32. Jeżeli w wyniku zmiany ustawy szczególnej 
zachodzi konieczność zmiany miejscowego planu zagos
podarowania przestrzennego, czynności o których mowa 
wart. 18 ust. 2, wykonuje się w zakresie niezbędnym do 
dokonania tej zmiany, chyba że ustawa szczególna określa 
odrębny tryb postępowania. 
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Art. 38. 1. Rada gminy podejmuje uchwałę określają
cą źródła pokrycia zobowiązań, o których mowa wart. 36 ust. 
2. W tym celu gmina może emitować obligacje na zasadach 
określonych w odrębnych przepisach. 

2. Wypłata w obligacjach, o których mowa w ust. 1 , nie ' 
może przekroczyć połowy należności, a termin wykupu 
obligacji nie może być dłuższy niż 10 lat, licząc od dnia 
wypłaty. 

Rozdział 4 

Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu 

Art. 39. 1. Zmiana zagospodarowania terenu, 
w szczególności jego zabudowa, wymaga ustalenia warun
ków zabudowy i zagospodarowania terenu. 

2. Ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu wymaga budowa, dla której przepisy Prawa budow
lanego przewidują obowiązek uzyskania pozwolenia na 
budowę· 

Art. 40. 1. Ustalenie warunków zabudowy i zagos
podarowania terenu następuje, w drodze decyzji, na pod
stawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego, a w przypadku braku planu, z zastrzeżeniem art. 
13 ust. 1, na podstawie przepisów szczególnych. 

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospoda
rowania przestrzennego, decyzję o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu przygotowuje osoba posiadająca 
uprawnienia urbanistyczne. 

3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po 
uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych ustawą i prze
pisami szczególnymi. 

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, wymagają 
uzgodnienia z: 

1) Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym, 
w odniesieniu do inwestycji szczególnie szkodliwych 
dla środowiska i zdrowia ludzi, 

2) wojewodą i właściwym państwowym terenowym in
spektorem sanitarnym, w odniesieniu do inwestycji 
mogących pogorszyć stan środowiska, 

3) Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, w odniesieniu 
do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach 

uzdrowiskowych - zgodnie z odrębnymi przepisami, 

4) wojewódzkim konserwatorem zabytków, w odniesieniu 
do obszarów objętych ochroną konserwatorską, 

5) dyrektorem urzędu morskiego, w odniesieniu od ob
szarów pasa technicznego, morskich portów i przystani, 
morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego. 

5. Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Natural-
nych i Leśnictwa, w porozumieniu z Ministrem Zdrowia 
i Opieki Społecznej, w drodze rozporządzenia, określi: 

.1) rodzaje inwestycji szczególnie szkodliwych dla środo
wiska i zdrowia ludzi oraz inwestycji mogących pogor
szyć stan środowiska, 

2) wymagania, jakim powinny odpowiadać : 

~) prognozy skutków wpływu ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego na środo
wisko, o którym mowa wart. 10 ust. 2, 

b) oceny oddziaływania na środowisko przyrodnicze 
inwestycji, o których mowa w pkt 1, sporządzane 
przez biegłych z listy rzeczoznawców Ministra 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leś
nictwa. 

Art. 41. 1. Ustalenie warunków zabudowy i zagos
podarowania terenu następuje na wniosek zainteresowane
go. 

2. Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagos
podarowania terenu powinien zawierać określenie : 

1) granic terenu objętego wnioskiem, 

2) funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charak
terystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, 

3) zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowa
dzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb 
w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych 
przypadkach sposobu unieszkodliwiania odpadów, 

4) charakterystycznych parametrów technicznych inwes
tycji oraz w przypadu braku obowiązku wykonania 
oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa 
wart. 40 ust. 5 pkt 2 lit. b). dane charakteryzujące jej 
wpływ na środowisko lub jego wykorzystanie. 

3. Nie można uzależnić wydania decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu od zobowiązania się 
wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych, obowiązu
jącymi przepisami, świadczeń lub warunków na rzecz gminy. 

Art. 42. 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagos
podarowania terenu określa: 

1) rodzaj inwestycji, 

2) warunki wynikające z ustaleń miejscowego planu zago
spodarowania przestrzennego, jeśli dla danego obszaru 
plan został uchwalony, 

3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynika-
jące z przepisów szczególnych, 

4) warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej, 

5) wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich, 

6) linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na 
mapie w stosownej skali , 

7) okres ważności decyzji. 

2. W stosunku do inwestycji liniowych decyzja, o której 
mowa w ust. 1, określa ponadto: 

1) przebieg inwestycji, a w przypadku inwestycji wymaga
jących wydzielenia terenu, granice tego terenu, wy
znaczone na mapie w stosownej skali, 

2) w miarę potrzeby, szczególne warunki wynikające z cha
rakteru inwestycji. 
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Art. 43. Nie można odmówić ustalenia warunków za
budowy i zagospodarowania terenu, jeżeli zamierzenie nie 
jest sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospoda
rowania przestrzennego, a w przypadku braku planu, z prze
pisami szczególnymi, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1. 

Art. 44. 1. W przypadku braku miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, z zastrzeżeniem art. 13 
ust. 1, wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagos
podarowania terenu następuje po przeprowadzeniu rozpra
wy administracyjnej. O terminie rozprawy zawiadamia się 
zainteresowanych oraz ogłasza się dodatkowo iN prasie 
lokalnej lub w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejs
cowości. 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po przep
rowadzeniu rozprawy, o której mowa w ust. 1, przedstawia 
wojewodzie warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 
w celu stwierdzenia ich zgodności z prawem. 

3. Wojewoda, w drodze postanowienia, stwierdza 
w terminie 30 dni od dnia przedstawienia warunków zabudo
wy i zagospodarowania terenu, o ich zgodności z prawem. 

4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, w przypadku 
stwierdzenia przez wojewodę niezgodności z prawem wa
runków zabudowy i zagospodarowania terenu usuwa te 
niezgodności, a jeżeli będzie to niemożliwe odmawia, w dro
dze decyzji, ustalenia waru nów zabudowy i zagospodarowa
nia terenu. 

5. Zarząd gminy przedstawia radzie gminy, nie rzadziej 
niż raz w roku, wykaz decyzji, o których mowa w ust. 1, wraz 
z oceną skutków, jakie decyzje te wywołały w zagospodaro
waniu przestrzennym gminy. 

Art. 45. 1. Dla obszarów, dla których zgodnie z art. 13 
ust. 1, istnieje obowiązek sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, postępowanie administ
racyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagos
podarowania terenu zawiesza się do czasu uchwalenia planu. 

2. Dla obszarów nie wymienionych \tv ust. 1, a w od
niesieniu do których nastąpiło ogłoszenie o przystąpieniu do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze
strzennego, o którym mowa wart. 18 ust. 2 pkt 1, po
stępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu można zawiesić na 
czas nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jeżeli, w okresie zawiesze
nia postępowania administracyjnego, nie sporządzono miej-

. scowego planu zagospodarowania przestrzennego, mają 

zastosowanie przepisy art. 44. 

Art. 46. 1. Dla tego Samego terenu decyzję o warun
kach zabudowy i zagospodarowania terenu można wydać 
więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji 
do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi 
lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. 

2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa 
własności i uprawnień osób trzecich. Informację tej treści 
zamieszcza się w decyzji. 

3. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, 
nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych 
w związku z otrzymaną decyzją ustalającą warunki zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 

Art. 47. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere
nu, ustalone w decyzji, wiążą organ wydający pozwolenie na 
budowę· 

Art. 48. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta stwier
dza, w drodze decyzji, wygaśnięcie decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli: 

1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, 

2) zachodzą okoliczności, o których mowa wart. 35 ust. 1. 

Art. 49. 1. Do wójta, burmistrza albo prezydenta mias
ta przesyła się odpisy decyzji w indywidualnych sprawach 
z zakresu administracji publicznej, jeżeli dotyczą one zagos
podarowania terenu . 

2. Organy, które w terminie 7 dni od dnia wydania 
decyzji, o których mowa w ust. 1, nie przesłały odpisów tych 
decyzji, ponoszą odpowiedzialność za szkodę tym wyrządzo
ną· 

3. Zarząd gminy bada zgodność decyzji, o których 
mowa w ust. 1, z ustalonymi warunkami zabudowy i zagos
podarowania terenu. 

Art. 50. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi 
rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagos
podarowania terenu . 

Rozdział 5 

U prawn ien ia urban istyczne 

Art. 51. Do wykonywania czynności polegających na: 

1) samodzielnym przygotowaniu lub pełnieniu funkcji głó
wnego projektanta zespołu przygotowującego projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
lub studium, o którym mowa wart. 6, 

2) kierowaniu opracowaniem lub samodzielnym opraco
wywaniu warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenu, w przypadkach o których mowa wart. 40 ust. 2, 

wymagane jest posiadanie uprawnień urbanistycznych. 

Art. 52. 1. Warunkiem uzyskania uprawnień urbanis
tycznych jest: 

1) posiadanie odpowiedniego wyższego wykształcenia, 

2) wykazanie się odpowiednią praktyką w planowaniu 
przestrzennym, 

3) złożenie egzaminu z przepisów prawnych dotyczących 
gospodarki przestrzennej oraz praktycznego zastosowa
nia wiedzy w zakresie urbanistyki. 

2. Postępowanie kwalifikacyjne, w tym egzamin, o któ
rym mowa w ust. 1 pkt 3, przeprowadza komisja powołana 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

3. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba 
ubiegająca się o nadanie uprawnień urbanistycznych. 
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4. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakim powinno 
odpowiadać przygotowanie zawodowe osób ubiegających 
się o uprawnienia i sposoby jego dokumentowania, zasady 
przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, w tym 
egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, odpłatności za 
postępowanie kwalifikacyjne, wynagradzania komisji kwali
fikacyjnej, a także tryb postępowania przy nadawaniu i cofa
niu uprawnień urbanistycznych. 

Art. 53. 1. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budo
wnictwa, w sprawie nadania lub odmowy nadania upawnień 
urbanistycznych, orzeka w drodze' decyzji. 

2. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
prowadzi rejestr osób posiadających uprawnienia urbanis
tyczne. 

Art. 54. 1. Odpowiedzialności zawodowej, w rozu
mieniu ustawy, podlegają osoby posiadające uprawnienia 
urbanistyczne, które przy wykonywaniu czynności, okreś
lonych wart. 51, naruszają przepisy ustawy lub przepisy 
szczególne. 

2. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 
w stosunku do osób, o których mowa w ust. 1, może z tytułu 
odpowiedzialności zawodowej orzec, w drodze decyzji, karę : 

1) upomnienia albo 

2) zawieszenia uprawnień z obowiązkiem zdania egzaminu 
albo 

3) cofnięcia uprawnień. 

3. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 
może wszcząć postępowanie z tytułu odpowiedzialności 
zawodowej, w stosunku do osób, które naruszyły przepisy 
ustawy lub przepisy szczególne. 

4. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 2, 
Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa zasięga 
opinii powołanej przez siebie Komisji Odpowiedzialności 
Zawodowej. Komisja może zgłosić wniosek o przeprowadze
nie rozprawy z udziałem przedstawiciela właściwego stowa
rzyszenia zawodowego. 

5. Zawieszenie lub cofnięcie uprawnień urbanistycz
nych podlega odnotowaniu w rejestrze, o którym mowa 
wart. 53 ust. 2. 

6. Wojewoda, orzekając, w postępowaniu określonym 
wart. 18 ust. 2 pkt 13 oraz wart. 44 ust. 3, o niezgodności 
z prawem przedstawionych dokumentów, przesyła do Minis
tra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, kopię tego 
orzeczenia . 

Rozdział 6 

Kształtowanie i realizacja polityki przestrzennej 
państwa 

Art. 55. Wcelu określenia podstaw i kierunków polity
ki przestrzennej państwa naczelne i centralne organy ad
ministracji państwowej'oraz wojewodowie prowadzą analizy 
i studia oraz opracowują koncepcje i sporządzają programy 

odnoszące się do obszarów i zagadnień - odpowiednio do 
potrzeb i celów podejmowanych prac. 

Art. 56. 1. Minister - Kierownik Centralnego Urzędu 
Planowania, w trybie prac nad strategią rozwoju kraju, 
sporządza i aktualizuje koncepcję polityki przestrzennego 
zagospodarowania kraju, określającą zwłaszcza przyrodni
cze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania 
i cele oraz kierunki tej polityki. 

2. Minister- Kierownik Centralnego Urzędu Planowa
nia przedkłada Radzie Ministrów koncepcję, o której mowa 
w ust. 1. Rada Ministrów ustala, w jakim zakresie koncepcja 
stanowić będzie podstawę sporządzania programów dla 
realizacji ponad lokalnych celów publicznych wpływających 
na przestrzenne zagospodarowanie kraju . 

3. Prezes Rady Ministrów przedkłada Sejmowi Rzeczy
pospolitej Polskiej koncepcję polityki przestrzennego zagos
podarownia kraju . 

4. Minister- Kierownik Centralnego Urzędu Planowa
nia powołuje Państwową Radę Gospodarki Przestrzennej 
jako organ doradczy w sprawie koncepcji polityki przestrzen
nego zagospodarowania kraju oraz ustala w regulaminie 
organizację i zasady działania tej rady. 

Art. 57. 1. Wojewoda w oparciu o koncepcje polityki 
przestrzennego zagospodarowania kraju sporządza studium 
zagospodarowania przestrzennego województwa, określają
ce uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej 
państwa na obszarze województwa. 

2. Studium podlega zaopiniowaniu przez sejmik samo
rządowy. 

3. Studium podlega uzgodnieniu z Ministrem Gospo
darki Przestrzennej i Budownictwa. 

4. Wojewoda, w drodze obwieszczenia, ogłasza w wo
jewódzkim dzienniku urzędowym o sporządzeniu studium. 

Art. 58. 1. Naczelne i centralne organy administracji 
państwowej sporządzają programy zawierające zadania rzą
dowe służące realizacji ponad lokalnych celów publicznych. 

2. Programy, o których mowa w ust. 1, po uprzednim 
uzgodnieniu z Ministrem- Kierownikiem Centralnego Urzę
du Planowania i Ministrem Gospodarki Przestrzennej i Budo
wnictwa, podlegają zatwierdzeniu przez Radę Ministrów. 

3. Przedmiotem uzgodnień, o których mowa w ust. 2, 
jest spójność programu z koncepcją przestrzennego zagos
podarowania kraju, studiami zagospodarowania przestrzen 
nego województw oraz zatwierdzonymi programami. 

4. Rada Ministrów może upoważnić inne organy do 
zatwierdzania programów. 

5. Warunkiem zatwierdzenia programów jest zapew
nienie środków finansowych niezbędnych do realizacji zobo 
wiązań, o których mowa wart. 14 pkt 2 i art. 36 ust. 1 i 2. 

6. Organy, o których mowa w ust. 1, przekazują woje
wodom zatwierdzone programy, w części dotyczącej ich 
właściwości. 
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Art. 59. 1. Wojewoda sporządza wojewódzkie pro
gramy zawierające zadania rządowe należące do jego właś
ciwości, służące realizacji ponadlokalnych celów publicz
nych. 

2. Programy wojewódzkie podlegają zaopiniowaniu 
przez sejmik samorządowy oraz wymagają uzgodnienia z Mi
nistrem Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz właś
ciwymi naczelnymi lub centralnymi organami adm)nistracji 
państwowej. 

3. W przypadku sporządzenia programów wojewódz
.kich zawierających zadania rządowe, których realizacja może 
wywoływać skutki wykraczające poza obszar województ
wa,przepisy art. 58 ust. 2, 3 i 4, stosuje się odpowiednio. 

4. Wojewoda ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzę
dowym obwieszczenie o sporządzeniu programów wojewó
dzkich, określając zadania rządowe w nich zawarte. 

5. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 4, może nastąpić 
tylko wówczas, gdy zapewnione zostały środki finansowe 
niezbędne do realizacji zobowiązań, o których mowa wart. 
14 pkt 2 i art. 36 ust. 1 i 2. 

Art. 60. Organy, o których mowa wart. 58 ust. 1 i art. 
59 ust. 1 , przekazują zatwierdzone lub ogłoszone programy 
Ministrowi Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, który 
sporządza i prowadzi rejestr programów. 

Art. 61. 1. Wojewoda sporządza i prowadzi wojewó
dzki rejestr, w którym zamieszcza: 

1) zadania rządowe wynikające z programów, o których 
mowa wart. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 1, 

2) zadania realizowane na terenach i obiektach chronio
nych na podstawie ustaw szczególnych. 

2. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady spo
rządzania i prowadzenia wojewódzkiego rejestru. 

Art. 62. 1. Warunkiem realizacji zadań rządowych, 

o których mowa wart. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 1, jest ich 
wprowadzenie do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

2. Zadania rządowe wprowadza się do miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego po uprzednim 
przeprowadzeniu negocjacji z gminą, chyba że przepisy 
szczególne stanowią inaczej. 

3. Podstawą negocjacji, o których mowa w ust. 2, jest 
wpis do wojewódzkiego rejestru . 

4. Przedmiotem negocjacji są warunki wprowadzenia 
zadania rządowego do miejscowego planu zagospodarowa
nia przestrzennego. 

5. Przedstawicielem rządu w negocjacjach z gminą jest 
wojewoda; Rada Ministrów może ustanowić innego przed
stawiciela. 

6. Jeżeli z wprowadzeniem zadania rządowego do miej
scowego planu zagospodarowania przestrzennego łączą się 
zobowiązania wymagające zapewnienia środków finanso-

wych, o których mowa wart. 58 ust. 5 i art. 59 ust. 5, ustalenie 
tych zobowiązań następuje w umowie. 

Art. 63. Jeżeli negocjacje nie doprowadzą do uzgod
nienia z gminą warunków wprowadzenia zadania rządowego 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
Rada Ministrów, na wniosek organu prowadzącego negoc
jacje, rozstrzyga w sprawie wprowadzenia zadania, okreś
lając sposób realizacji zobowiązań, o których mowa wart. 14 
pkt 2 i art. 36 ust. 1 i 2. 

Art. 64. Rada Ministrów określi, w drodze rozporzą
dzen ia, tryb sporządzania programów oraz negocjacj iwarun
ków wprowadzenia zadań rządowych do miejscowych pla
nów zagospodarowania przestrzennego. 

Art. 65. 1. W przypadku odstąpienia od realizacji za
dania rządowego, wprowadzonego do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, gminie przysługuje od
szkodowanie za szkody spowodowane tym odstąpieniem. 

2. Gmina ponosi ryzyko wprowadzenia do miejscowe
go planu zagospodarowania przestrzennego zadania rządo
wego nie ujętego w zatwierdzonym lub ogłoszonym pro
gramie. 

Rozdział 7 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 66. 1. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia 
w życie ustawy, a nie zakończonych decyzją ostateczną, 
stosuje się przepisy ustawy. 

2. Ostateczne decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji, 
dla których do dnia wejścia w życie ustawy nie wydano 
decyzji o pozwoleniu na budowę, traktuje się jak decyzje 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

Art. 67. 1. Miejscowe plany zagospodarowania prze
strzennego, obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy, 
tracą moc po upływie 5 lat od dnia jej wejścia w życie, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do terenów objętych 
zmianami miejscowych planów zagospodarowania prze
strzennego, clokonanymi na zasadach określonych w usta
wie. 

3. Przed utratą mocy planów, o której mowa w ust. 1, 
rada gminy jest obowiązana do uchwalenia studium uwarun
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi
ny. 

Art. 68. 1. Przepisów rozdziału 3 nie stosuje się do 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy opłat i roszczeń wynikają
cych z przepisów innych ustaw i z innych tytułów. 

Art. 69. Roszczenia finansowe wobec gminy, które 
mogą wynikać z ustaleń miejscowego planu zagospodaro
wania przestrzennego, uchwalonego lub zmienionego na 
podstawie ustawy, podlegają realizacji nie wcześniej niż 
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w następnym roku budżetowym po Jej weJsclu w życie. 
Odsetki ustawowe, o których mowa wart. 36 ust. 12, należą 
się w takim przypadku po upływie 6 miesięcy od dnia 
rozpoczęcia nowego roku budżetowego . 

Art. 70. Uprawnienia do projektowania w planowaniu 
przestrzennym, uzyskane na mocy przepisów ustawy z dnia 
121ipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. 
Nr 17, poz. 99, Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 197, z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198 i Nr 87, poz. 505 oraz z 1993 r. Nr 47, 
poz. 212) , stają się uprawnieniami urbanistycznymi, w rozu
mieniu ustawy. 

Art. 71 . W ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gos 
podarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Oz. U. 
z 1991 r. Nr 30, poz. 127, Nr 1 03, poz. 446 i Nr 1 07, poz. 464, 
z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629 oraz z 1994 r. Nr 
27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384 i Nr 85, poz. 388) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 51 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy " ustaleniu 1I;>kalizacji 
inwestycji" zastępuje się wyrazami " warunkach zabu
dowy i zagospodarowania terenu "; 

2) wart. 70 w ust. 1 wyrazy "lokalizacji inwestycji" 
zastępuje się wyrazami "warunkach zabudowy i 1.agos
podarowania terenu ". 

Art. 72. W ustawie z dnia 4 października 1991 r. 
o zmianie niektórych warunków przygotowania inwe
stycji budownictwa mieszkaniowego w latach 1991-1995 
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 103, poz. 446 
i z 1994 r. Nr 84, poz. 384) skreśla się rozdział 2 i 4. 

Art. 73. W ustawie z dnia 16 października 1991 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, 
poz. 254) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art.4 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 4. 1. Ustalenia zawarte w planie ochrony, doty

czące obszaru poddanego ochronie, są wią
żące przy sporządzaniu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w skład 
którego wchodzi ten obszar. 

. 2. Ustalenia zawarte w rozporządzeniu woje
WOdy, dotyczące zagospodarowania obsza
ru · poddanego ochronie, uwzględnia się 
w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, w skład którego wchodzi 
ten obszar. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się do przedmiotów 
poddanych ochronie. 

4. Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejml.Jjeobszar poddany 
ochronie, to koszt sporządzenia planu dla 
tel'jo obszaru ponoszą, w częściach rów -

. nych, pudżet państwa i buc;lżet gminy. "; 

2)' vy art. 24 w ust. 9 po wyrazie "wojewodę" dodaje się 
wyrazy" w drodze rozporządzenia."; 

3) skreśla się art. 25; 

4) w art. 26: 
a) skreśla się oznaczenie ust. 1, 
b) skreśla się ust. 2; 

5) art. 34 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 34. 1. Rada gminy może wprowadzić formy 

ochrony przyrody, o których mowa wart . 
13 ust. 1 pkt 4-6, jeżeli wojewoda nie 
wprowadził tych form. 

2. Dla obszarów i zęspołów, o których mowa 
wart. 13 ust. 1 pkt 4 i wart. 1 3 ust. 1 pkt 
6 lit. d) , poddąwanych ochronie przez radę 
gminy, miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego sporządza się obowiązko 
wo."; 

6) art. 44 otrzymuje brzmienie: 
"Ar~ . 44. Zmiana przeznaczenia terenów, na których 

znajduje się starodrzew, może być dokonana 
jedynie w miejscowym planie zagospodaro
wania przęstrzennego, po u~yskan i u zgody 
wojewody. " 

Art. 74. Traci moc ustawa z dnia 12 lipca 1984 r. 
o planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1989 r. Nr 17, poz. 99, 
Nr 34, poz. 178 i Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 
87, paz; 505 oraz z 1993 r. Nr 47, poz. 212) oraz uchwalone 
na jej podstawie założenia do planów regionalnych i plany 
regionalne . 

Art. 75, Ustawa wchodzi w życie z diliem 1 stycznia 
1995 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 lipca 1994 r. 

w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 
publicznych. 

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60, 
z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. 
Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i z 1993 r. Nr 47, 
poz. 212) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Rozporządzenie dotyczy opłat zą parkowanie 
pojazdów samochodowych na drogach publicznych. 

2. Opłaty za parkowanie mogą być wprowadzone 
w miastach, na obszarach charakteryzujących się znacznym 


