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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ     Druk nr 3640 
 

VII  kadencja 
 

    S P R A W O Z D A N I E  
 

KOMISJI   INFRASTRUKTURY 
ORAZ 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ 
 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i 
ustawy – Prawo budowlane (druk nr 2964). 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 4 grudnia 2014 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki 

Regionalnej do pierwszego czytania. 

 
Komisje: Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej po 

przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 

posiedzeniach w dniach 16 grudnia 2014 r. i 9 lipca 2015 r. 

 
wnoszą: 

 
 
 

W y s o k i  S e j m uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 
 
Warszawa, dnia 9 lipca 2015 r. 
 
 
    Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 
     Samorządu Terytorialnego Infrastruktury 
 i Polityki Regionalnej 
 
 /-/ Piotr Zgorzelski /-/ Stanisław Żmijan 
 
 

Sprawozdawca 
 

/-/ Tadeusz Jarmuziewicz 
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia                2015 r. 

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy – 

Prawo budowlane 

Art. 1. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 10: 

a) ust. 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację instalacji 

odnawialnych źródeł energii innych niż mikroinstalacje, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii (Dz. U. poz. 478), w studium określa się obszary, na których mogą 

być one sytuowane.”, 

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu: 

„2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a, obszary, na których 

przewiduje się lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii innych 

niż mikroinstalacje, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 

r. o odnawialnych źródłach energii, wyznacza się wraz z określeniem ich 

stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz 

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu. 

2c. Lokalizacja obiektów, o których mowa w ust. 2a, może nastąpić 

wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego.”; 

2) w art. 11  pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) ogłasza w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium, wraz 

z prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu na okres 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 

1445 oraz z 2013 r. poz. 21 i 405. 
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co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt, wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu oraz 

publikuje na stronach internetowych urzędu gminy na okres co najmniej 

21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w 

tym projekcie studium rozwiązaniami;”; 

3) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu: 

„Art. 11a. W przypadku wniosku dotyczącego uwzględnienia w projekcie 

studium lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii innych niż 

mikroinstalacje, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii, wniosek powinien zawierać podstawowe 

informacje dotyczące funkcji i wielkości planowanej inwestycji, planowany 

rodzaj i moc instalacji odnawialnych źródeł energii.”; 

4) w art. 15 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Plan miejscowy przewidujący lokalizację instalacji, o którym mowa w 

art. 10 ust. 2a, sporządza się dla terenu położonego na obszarze obejmującym 

co najmniej granice stref ochronnych tych instalacji związanych z 

ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz 

występowaniem znaczącego oddziaływania tych instalacji na środowisko.”; 

5) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. 1. Dopuszcza się jednoczesne sporządzanie planu miejscowego 

lub jego zmiany i zmiany studium. W takim przypadku: 

1) projekt planu miejscowego może zawierać rozwiązania niezgodne z 

obowiązującym studium; 

2) projekt planu miejscowego zawiera rozwiązania zgodne z treścią projektu 

studium; 

3) uchwała o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium określa zakres 

merytoryczny i cel planowanych zmian, w sposób zapewniający zgodność 

sporządzanego planu miejscowego ze studium. 

2. Uchwalenie planu miejscowego może nastąpić najwcześniej po upływie 

60 dni od dnia przekazania studium wojewodzie.”; 

6) po art. 17 dodaje się art. 17a w brzmieniu: 
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„Art. 17a. W przypadku wniosku dotyczącego uwzględnienia w projekcie 

planu miejscowego instalacji odnawialnych źródeł energii innych niż 

mikroinstalacje, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o 

odnawialnych źródłach energii, wniosek powinien zawierać podstawowe 

informacje dotyczące funkcji i wielkości planowanej inwestycji, planowany 

rodzaj i moc instalacji odnawialnych źródeł energii oraz poszczególnych 

obiektów.”; 

7) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy 

bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z 

wymogami wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1–2b, art. 15 oraz art. 16 ust. 

1.”; 

8) w art. 62 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy inwestycji, 

której lokalizacja może nastąpić wyłącznie na podstawie planu miejscowego 

odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków 

zabudowy.”; 

9) w art. 64 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku planowanej budowy mikroinstalacji, w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, 

wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać określenie 

planowanego rodzaju i mocy tych instalacji oraz poszczególnych obiektów.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1409, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 57 w ust. 1 pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w 

brzmieniu: 

„9) w przypadku elektrowni wiatrowej – decyzję, o której mowa w art. 14 

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, poz. 

768 i poz. 822. 
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poz. 963, z późn. zm.3)), zezwalającą na eksploatację urządzeń 

technicznych elektrowni wiatrowej.”; 

2) w załączniku w tabeli wiersz Kategoria XXIX otrzymuje brzmienie: 

 

 

 

  

 

 Współczynnik wielkości obiektu (w) 

(wysokość w m) 

 

 

 

  

 

 Ł 20 

 

 > 20-50 

 

 > 50-

100 

 > 100 

 

Kategoria XXIX - wolno stojące 

kominy i maszty, w tym maszty 

elektrowni wiatrowych  

 10,0 

 

 1,0 

 

 1,5 

 

 2,0 

 

 2,5 

 

Art. 3. 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w 

dniu wejścia w życie ustawy zachowują moc. 

2. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  

uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują moc. 

3. Do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego lub ich zmian, w stosunku do których: 

1) podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub do sporządzenia lub 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz 

2) ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o wyłożeniu projektu 

studium lub planu do publicznego wglądu 

– stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 4. 1. Od dnia 1 stycznia 2017 r. nie wszczyna się postępowań, a 

postępowania wszczęte umarza, w sprawach wydania decyzji o warunkach 

zabudowy, o której mowa w art. 59 ustawy zmienianej w art. 1, w sprawie wniosków 

dotyczących inwestycji, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1. 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 

984 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 822. 
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2. Po upływie 4 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie wszczyna się 

postępowań a postępowania wszczęte umarza, w sprawach wydania pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, o których mowa w ustawie zmienianej w 

art. 2, dotyczących budowy obiektu służącego wytwarzaniu energii z odnawialnych 

źródeł energii innych niż mikroinstalacje, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 

lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478), których podstawą 

lokalizacji nie jest plan miejscowy. 

3. Termin ważności decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa art. 59 

ustawy zmienianej w art. 1, dotyczące możliwości lokalizacji instalacji służącej 

wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii innej niż mikroinstalacja, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii, wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych, wynosi 4 lata od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

4. Decyzję o warunkach zabudowy dotyczącą remontu, montażu lub 

przebudowy istniejącego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy instalacji służącej 

wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii innej niż mikroinstalacja, w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach 

energii, która powstała w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy wydaną na 

podstawie art. 59 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, i na 

podstawie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, o których mowa w ustawie 

zmienianej w art. 2, wydaje się zgodnie przepisami ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu dotychczasowym. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.  
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