
Art. 1. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospoda-
rowaniu 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 „zagospodarowa-

nia,” dodaje si´ wyrazy „w tym tereny, które mo-
gà byç przeznaczone pod budow´ obiektów han-
dlowych 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 zagospoda-

rowania przestrzennego zarzàd gminy do∏à-
cza prognoz´ skutków wp∏ywu ustaleƒ planu
na Êrodowisko przyrodnicze oraz, w przy-
padku ustalenia w planie terenów, które mo-
gà byç przeznaczone pod budow´ obiektów
handlowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
prognoz´ skutków budowy tych obiektów
dla rynku pracy, komunikacji, istniejàcej sie-
ci handlowej oraz zaspokojenia potrzeb i in-
teresów konsumentów, a tak˝e opini´ zarzà-
du powiatu, zarzàdów gmin sàsiednich i po-
wiatowego (miejskiego) rzecznika konsu-
mentów, dotyczàcà budowy tego obiektu.”;

2) w art. 13 w ust. 1 w pkt 4 kropk´ na koƒcu zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) dla obszaru, na którym przewiduje si´ budo-
w´ 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 któ-
rej 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 zagospo-
darowania przestrzennego nie prze-
znaczono terenów pod budow´ obiek-
tów handlowych, o których mowa
w art. 10 ust. 1 pkt 1, zarzàd gminy mo-
˝e dokonaç analizy terenów przezna-
czonych w tym planie pod us∏ugi
i handel w zakresie mo˝liwoÊci ich wy-
korzystania pod budow´ tych obiek-
tów. Analizy dokonuje si´ na podsta-
wie prognozy skutków budowy obiek-
tów, o których mowa w art. 10 ust. 1
pkt 1, dla rynku pracy, komunikacji,
istniejàcej sieci handlowej oraz zaspo-
kojenia potrzeb i interesów konsu-
mentów.

2. Zarzàd gminy jest obowiàzany do do-
konania analizy, o której mowa
w ust. 1, je˝eli zosta∏ z∏o˝ony wniosek
o wydanie decyzji o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu pod
budow´ obiektu handlowego okreÊlo-
nego w art. 10 ust. 1 pkt 1 albo dla
zmiany sposobu u˝ytkowania obiektu
budowlanego z przeznaczeniem na ta-
ki obiekt.

3. Analiz´ wraz z prognozà zarzàd gminy
przekazuje radzie gminy ze stosow-
nym wnioskiem. Wniosek mo˝e doty-
czyç w szczególnoÊci zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania prze-
strzennego, polegajàcej na wprowa-
dzeniu zakazu budowy obiektów han-
dlowych, 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 za-
rzàd gminy, podejmie uchwa∏´ o przy-
stàpieniu do zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzenne-
go, przepis art. 45 ust. 1 stosuje si´ od-
powiednio.”;
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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 za-
strze˝eniem art. 2 ust. 2.”

Art. 2. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych de-
cyzjà 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.
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