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Poz. 124

142 — Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 lutego 2001 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreÊlenia wysokoÊci op∏at za uprawnienia przewozowe w mi´dzynarodowym transporcie drogowym, trybu ich wnoszenia oraz jednostek upowa˝nionych
do ich pobierania . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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WYROKI TRYBUNA¸U KONSTYTUCYJNEGO:
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z dnia 13 lutego 2001 r. sygn. akt K. 19/99
.
z dnia 19 lutego 2001 r. sygn. akt SK. 14/2000
z dnia 20 lutego 2001 r. sygn. akt P. 2/2000
.
z dnia 21 lutego 2001 r. sygn. akt P. 12/2000
.
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147 — Marsza∏ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie og∏oszenia
jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
. . . . . . .
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OBWIESZCZENIE

124
USTAWA
z dnia 13 lipca 2000 r.
o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.
Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139,
Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 oraz z 2000 r. Nr 12,
poz. 136) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 10:
a) w ust. 1 w pkt 1 po wyrazie „zagospodarowania,” dodaje si´ wyrazy „w tym tereny, które mogà byç przeznaczone pod budow´ obiektów handlowych o powierzchni sprzeda˝owej powy˝ej
1 000 m2 — w gminach o liczbie mieszkaƒców do
20 000, oraz o powierzchni sprzeda˝owej powy˝ej 2 000 m2 — w gminach o liczbie mieszkaƒców
ponad 20 000,”
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zarzàd gminy do∏àcza prognoz´ skutków wp∏ywu ustaleƒ planu
na Êrodowisko przyrodnicze oraz, w przypadku ustalenia w planie terenów, które mogà byç przeznaczone pod budow´ obiektów
handlowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
prognoz´ skutków budowy tych obiektów
dla rynku pracy, komunikacji, istniejàcej sieci handlowej oraz zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów, a tak˝e opini´ zarzàdu powiatu, zarzàdów gmin sàsiednich i powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, dotyczàcà budowy tego obiektu.”;
2) w art. 13 w ust. 1 w pkt 4 kropk´ na koƒcu zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) dla obszaru, na którym przewiduje si´ budow´ obiektów handlowych, o których mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 1.”;
3) w art. 18 w ust. 2 w pkt 6 wyrazy „prognoz´, o której mowa” zast´puje si´ wyrazami „prognozy,
o których mowa”;
4) w art. 22 w ust. 1 po wyrazach „o których mowa w”
dodaje si´ wyrazy „art. 10 ust. 2 i”;
5) po art. 31 dodaje si´ art. 31a w brzmieniu:

„Art. 31a. 1. Je˝eli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie przeznaczono terenów pod budow´ obiektów handlowych, o których mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 1, zarzàd gminy mo˝e dokonaç analizy terenów przeznaczonych w tym planie pod us∏ugi
i handel w zakresie mo˝liwoÊci ich wykorzystania pod budow´ tych obiektów. Analizy dokonuje si´ na podstawie prognozy skutków budowy obiektów, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 1, dla rynku pracy, komunikacji,
istniejàcej sieci handlowej oraz zaspokojenia potrzeb i interesów konsumentów.
2. Zarzàd gminy jest obowiàzany do dokonania analizy, o której mowa
w ust. 1, je˝eli zosta∏ z∏o˝ony wniosek
o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu pod
budow´ obiektu handlowego okreÊlonego w art. 10 ust. 1 pkt 1 albo dla
zmiany sposobu u˝ytkowania obiektu
budowlanego z przeznaczeniem na taki obiekt.
3. Analiz´ wraz z prognozà zarzàd gminy
przekazuje radzie gminy ze stosownym wnioskiem. Wniosek mo˝e dotyczyç w szczególnoÊci zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, polegajàcej na wprowadzeniu zakazu budowy obiektów handlowych, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 1.
4. Je˝eli rada gminy, w terminie 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku przez zarzàd gminy, podejmie uchwa∏´ o przystàpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przepis art. 45 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.”;
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6) art. 43 otrzymuje brzmienie:
„Art. 43. Nie mo˝na odmówiç ustalenia warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu, je˝eli zamierzenie jest zgodne z przepisami
prawa i ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, z zastrze˝eniem art. 2 ust. 2.”

Poz. 124 i 125

Art. 2. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych decyzjà ostatecznà przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy
stosuje si´ jej przepisy.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lutego 2001 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu post´powania wyjaÊniajàcego i post´powania dyscyplinarnego wobec
cz∏onków samorzàdowego kolegium odwo∏awczego oraz wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia.
Na podstawie art. 16e ust. 4 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1994 r. o samorzàdowych kolegiach odwo∏awczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 74,
poz. 368, z 1997 r. Nr 98, poz. 604 i Nr 106, poz. 679 oraz
z 1998 r. Nr 162, poz. 1124) zarzàdza si´, co nast´puje:

powania — zapoznaç z treÊcià zebranych dowodów
i umo˝liwiç z∏o˝enie dodatkowych wyjaÊnieƒ. Cz∏onek
kolegium ma prawo zg∏osiç wniosek o przes∏uchanie
wskazanych przez niego osób w charakterze Êwiadków
oraz zg∏aszaç inne wnioski dowodowe.

Rozdzia∏ 1

§ 5. 1. Je˝eli wyniki post´powania wyjaÊniajàcego
wskazujà, ˝e cz∏onek kolegium dopuÊci∏ si´ czynu uzasadniajàcego na∏o˝enie kary, prezes kolegium sporzàdza wniosek o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego i kieruje go do komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji.

Przepisy ogólne
§ 1. Post´powanie dyscyplinarne wobec cz∏onków
samorzàdowego kolegium odwo∏awczego, zwanych
dalej „cz∏onkami kolegium”, rozpoznajà w∏aÊciwe komisje dyscyplinarne pierwszej i drugiej instancji, zwane dalej „komisjami dyscyplinarnymi”.

2. Data wp∏ywu wniosku do komisji dyscyplinarnej
jest datà wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie,
rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 12 paêdziernika
1994 r. o samorzàdowych kolegiach odwo∏awczych.

3. Je˝eli wyniki post´powania wyjaÊniajàcego nie
potwierdzà wysuwanych zarzutów wobec obwinionego, post´powania dyscyplinarnego nie wszczyna si´.

Rozdzia∏ 2

§ 6. Wniosek o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego powinien zawieraç:

Post´powanie wyjaÊniajàce
i wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego
§ 3. 1. W przypadku powzi´cia wiadomoÊci o uchybieniu przez cz∏onka kolegium swym obowiàzkom lub
godnoÊci zawodowej, prezes kolegium albo Krajowa
Reprezentacja Samorzàdowych Kolegiów Odwo∏awczych przeprowadza post´powanie wyjaÊniajàce.
2. Prezes kolegium albo Krajowa Reprezentacja Samorzàdowych Kolegiów Odwo∏awczych mo˝e poleciç
przeprowadzenie post´powania wyjaÊniajàcego powo∏anemu przez siebie rzecznikowi dyscyplinarnemu.
3. Rzecznik dyscyplinarny jest zwiàzany poleceniami organu, który go powo∏a∏.
§ 4. 1. W toku post´powania wyjaÊniajàcego organ
prowadzàcy post´powanie lub rzecznik dyscyplinarny
mogà przes∏uchiwaç Êwiadków i bieg∏ych, a tak˝e przeprowadzaç wszelkie inne dowody konieczne do wyjaÊnienia sprawy.
2. W post´powaniu wyjaÊniajàcym nale˝y umo˝liwiç cz∏onkowi kolegium, którego to post´powanie dotyczy, z∏o˝enie wyjaÊnieƒ, a po zakoƒczeniu tego post´-

1) imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe, miejsce i dat´ urodzenia oraz miejsce zamieszkania cz∏onka kolegium, którego dotyczy wniosek,
2) dok∏adne okreÊlenie zarzucanego przewinienia, ze
wskazaniem czasu, miejsca i okolicznoÊci jego pope∏nienia,
3) proponowanà kar´ dyscyplinarnà,
4) uzasadnienie oparte na wynikach post´powania
wyjaÊniajàcego,
5) wykaz zawierajàcy imiona, nazwiska, adresy zamieszkania oraz miejsce zatrudnienia Êwiadków,
którzy majà byç wezwani na rozpraw´,
6) wykaz innych dowodów.
§ 7. 1. W ciàgu 7 dni od dnia wp∏ywu wniosku
o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego przewodniczàcy komisji dyscyplinarnej zarzàdza dor´czenie obwinionemu odpisu wniosku oraz wyznacza termin rozprawy.
2. Je˝eli obwiniony wyst´puje bez obroƒcy, przewodniczàcy mo˝e obroƒc´ wyznaczyç z urz´du.

