
III rok aplikacji radcowskiej 9 września 2016r. 

KAZUS – Prawo administracyjne 

W dniu 5 maja 2016 r. radca prawny Jan Kowalski działając w imieniu Wiatrak Sp. 

z o.o. z siedzibą w Siewierzu zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz o 

wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci budowy 

dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 100 kW na działkach nr 54/200 i 55/200, 

położonych w miejscowości Góra Wielka, stanowiącej sołectwo w Gminie Siewierz. 

Wniosek spełniał wymagania formalne wynikające z ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym (dalej: upzp). Do wniosku dołączono pełnomocnictwo, 

jednak nie zostało ono opłacone.  

Po otrzymaniu ww. wniosku i po jego przeanalizowaniu pismem z dnia 18 maja 

2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz zawiadomił wnioskodawcę o zmianie 

przedmiotu postępowania. Wskazał, że dla terenu objętego zamierzeniem nie uchwalono 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zaznaczył dalej, że budowa 

dwóch elektrowni wiatrowych nie jest jednak inwestycją celu publicznego (może budowa 

farmy elektrowni wiatrowych byłaby taką inwestycją), co oznacza, że postępowanie musi 

zmierzać do rozstrzygnięcia sprawy ustalenia warunków zabudowy. Wskazał także na 

przepis art. 50 ust. 2 pkt 1 upzp podkreślając, że chodzi tu o roboty budowlane polegające 

na montażu, które nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu.  Pouczył 

wnioskodawcę o prawie wypowiedzenia się w tej kwestii i ustalił, że brak odpowiedzi na 

zawiadomienie w terminie 7 dni od jego doręczenia spowoduje pozostawienie bez 

rozpoznania podania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Zawiadomienie doręczył tylko Spółce na jej adres w dniu 20 maja 2016 r.  

Pismem z dnia 26 maja 2016 r. (data nadania) radca prawny Jan Kowalski 

podtrzymał w imieniu Spółki wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. Zaznaczył, że brak planu nie sprzeciwia się wydaniu decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, a nadto zauważył, że energetyka to niewątpliwy cel 

publiczny. Do pisma ponownie dołączył pełnomocnictwo wskazując, że nie musi 

uiszczać opłaty bowiem dysponuje ogólnym pełnomocnictwem do zastępowania Spółki 

we wszystkich postępowaniach administracyjnych i sądowych i takie pełnomocnictwo już 

raz opłacił. Zażądał doręczania pism na adres jego Kancelarii.  

Postanowieniem z dnia 15 czerwca 2016 r. Burmistrz Miasta I Gminy Siewierz: 

1) pozostawił bez rozpoznania wniosek Spółki o ustalenie lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, 2) stanowczo określił przedmiot postępowania jako ustalenie warunków 

zabudowy dla inwestycji w postaci budowy dwóch elektrowni wiatrowych, 3) określił 

strony postępowania w postaci wnioskodawcy oraz właścicieli nieruchomości 

graniczących z działkami nr 54/200 i 55/200. Pouczył, że postanowienie to jest 

niezaskarżalne. W odniesieniu do Spółki postanowienie to doręczył Spółce na jej adres.  

Pismem z dnia 30 czerwca 2016 r. udział w tym postępowaniu zgłosił Prokurator 

Rejonowy w Będzinie.  

W dniu 7 lipca 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, po rozpatrzeniu 

wniosku, odmówił Stowarzyszeniu zarejestrowanemu „Zdrowa Energia” dopuszczenia do 
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udziału w tym postępowaniu. Wskazał, że w sprawach inwestycyjnych udział organizacji 

społecznych jest ustawowo wyłączony z uwagi na przepis art. 53 ust. 2 upzp.     

Po przeprowadzeniu postępowania decyzją z dnia 21 lipca 2016 r. nr 100/ZP/16 

Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz odmówił ustalenia warunków zabudowy dla 

zamierzonej inwestycji. Stwierdził, że nie została zachowana jedna z podstawowych 

przesłanek wydania decyzji pozytywnej, tj. przesłanka dobrego sąsiedztwa (zasada 

kontynuacji). Podkreślił, że na wskazanym terenie nie ma jakiejkolwiek elektrowni 

wiatrowej, a tym samym nie jest w stanie określić wymagań dotyczących proponowanych 

elektrowni wiatrowych w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu. Organ zaznaczył dalej, że już 

niespełnienie tej przesłanki nakłada obowiązek wydania decyzji negatywnej. Decyzję 

ogłosił w trybie art. 49 k.p.a. (w odniesieniu do stron innych niż wnioskodawca), 

natomiast wnioskodawcy doręczył decyzję na piśmie poprzez doręczenie Spółce na jej 

adres. 

Odwołanie od ww. decyzji, skierowane bezpośrednio do Wojewody Śląskiego, 

wniosła w terminie Spółka, w imieniu której działał radca prawny Jan Kowalski. Uznała,    

że organ I instancji narusza konstytucyjnie chronione prawo własności, sprzeciwiając się 

możliwości jego samodzielnego ukształtowania przez właściciela lub osobę mającą do 

nieruchomości tytuł prawny. Wniosła o uchylenie decyzji.  

Po rozpatrzeniu odwołania od ww. decyzji, decyzją nr NRUCH/222/16 z dnia 5 

września 2016 r. (doręczoną w dniu 6 września 2016 r.) Wojewoda Śląski utrzymał ją w 

mocy. W części wstępnej uzasadnienia wskazał, że kwestia pełnomocnictwa ma w sprawie 

znaczenie wtórne – Spółka zawsze bowiem reagowała na doręczane jej pisma. W warstwie 

merytorycznej stwierdził, że w całości podziela ustalenia i wywody organu I instancji. 

Podkreślił, że lokalizacja elektrowni wiatrowych powinna wynikać z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a skoro planu nie ma to sprawa      ta podlega ocenie 

w kontekście wydania decyzji o warunkach zabudowy. Nie została zaś spełniona 

fundamentalna przesłanka wydania decyzji pozytywnej, tj. zasada dobrego sąsiedztwa.  

W odniesieniu do przedstawionego stanu, działając jako radca prawny Jan 

Kowalski – pełnomocnik Spółki, proszę o sporządzenie opinii o niecelowości wnoszenia 

skargi do WSA lub projektu takiej skargi.       
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Źródła prawa: 

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774  

ze zm.) - wyciąg 

Art. 6. Celami publicznymi w rozumieniu ustawy są: 
1)  wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie 
oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a 
także łączności publicznej i sygnalizacji; 
1a)  wydzielenie gruntów pod linie kolejowe oraz ich budowa i utrzymanie; 
1b)  wydzielanie gruntów pod lotniska, urządzenia i obiekty do obsługi ruchu lotniczego, w tym 
rejonów podejść, oraz budowa i eksploatacja tych lotnisk i urządzeń; 
2)   budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub 
dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń 
niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń; 
2a)  budowa i utrzymywanie sieci transportowej dwutlenku węgla; 
3)   budowa i utrzymywanie publicznych urządzeń służących do zaopatrzenia ludności w wodę, 
gromadzenia, przesyłania, oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów, w tym ich składowania; 
4)   budowa oraz utrzymywanie obiektów i urządzeń służących ochronie środowiska, zbiorników i 
innych urządzeń wodnych służących zaopatrzeniu w wodę, regulacji przepływów i ochronie przed 
powodzią, a także regulacja i utrzymywanie wód oraz urządzeń melioracji wodnych, będących 
własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego; 
5)   opieka nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami; 
5a)  ochrona Pomników Zagłady w rozumieniu przepisów o ochronie terenów byłych hitlerowskich 
obozów zagłady oraz miejsc i pomników upamiętniających ofiary terroru komunistycznego; 
6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji, sądów i 
prokuratur, państwowych szkół wyższych, szkół publicznych, państwowych lub samorządowych 
instytucji kultury w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a 
także publicznych: obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek 
opiekuńczo-wychowawczych, obiektów sportowych; 
6a)  budowa i utrzymywanie obiektów oraz pomieszczeń niezbędnych do realizacji obowiązków w 
zakresie świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), a także innych obiektów i pomieszczeń 
związanych ze świadczeniem tych usług; 
7)   budowa i utrzymywanie obiektów oraz urządzeń niezbędnych na potrzeby obronności państwa i 
ochrony granicy państwowej, a także do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, w tym budowa i 
utrzymywanie aresztów śledczych, zakładów karnych oraz zakładów dla nieletnich; 
8)   poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą; 
8a)  poszukiwanie lub rozpoznawanie kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla oraz 
podziemne składowanie dwutlenku węgla; 
9)   zakładanie i utrzymywanie cmentarzy; 
9a)  ustanawianie i ochrona miejsc pamięci narodowej; 
9b)  ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt lub siedlisk przyrody; 
9c) wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, 
promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa; 
10)  inne cele publiczne określone w odrębnych ustawach. 
 

 

http://lex.us.edu.pl.lex-omega.han.bg.us.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1458033:part=a6p5:nr=1&full=1
http://lex.us.edu.pl.lex-omega.han.bg.us.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1458033:part=a6p5%28a%29:nr=2&full=1
http://lex.us.edu.pl.lex-omega.han.bg.us.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1458033:part=a6p6:nr=5&full=1
http://lex.us.edu.pl.lex-omega.han.bg.us.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1553712:ver=1&full=1
http://lex.us.edu.pl.lex-omega.han.bg.us.edu.pl/lex/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1458033:part=a6p10:nr=4&full=1
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Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 778 ze zm.) - wyciąg 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
Art. 1. 1. Ustawa określa: 

1) zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy 
administracji rządowej, 

2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz 
ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy 

- przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań. 
2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: 

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; 
2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i 

leśnych; 
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych; 
6) walory ekonomiczne przestrzeni; 
7) prawo własności; 
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa; 
9) potrzeby interesu publicznego; 
10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 

szerokopasmowych; 
11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego oraz planem zagospodarowania przestrzennego województwa, w tym przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej; 

12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych; 
13) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności. 

3. Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób zagospodarowania i 
korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci 
wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian w 
zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

4. W przypadku sytuowania nowej zabudowy, uwzględnienie wymagań ładu przestrzennego, 
efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni następuje 
poprzez: 
1) kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 

transportochłonności układu przestrzennego; 
2) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom 

maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka 
transportu; 

3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i 
rowerzystów; 

4) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy: 
a) na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w 

granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o 
urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. poz. 1612 oraz z 2005 r. 
poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy, 

b) na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a, wyłącznie w sytuacji 
braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych pod dany rodzaj zabudowy położonych na 
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obszarach, o których mowa w lit. a; przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w 
najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się obszary 
charakteryzujące się najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem 
wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze 
oraz sieci i urządzenia telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy. 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) "ładzie przestrzennym" - należy przez to rozumieć takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy 

harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i 
wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz 
kompozycyjno-estetyczne; 

2) "zrównoważonym rozwoju" - należy przez to rozumieć rozwój, o którym mowa w art. 3 pkt 50 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. 
zm.); 

3) "środowisku" - należy przez to rozumieć środowisko, o którym mowa w art. 3 pkt 39 ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 

4) "interesie publicznym" - należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, 
uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, 
związanych z zagospodarowaniem przestrzennym; 

5) inwestycji celu publicznego" - należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym 
(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym 
(obejmującym również inwestycje międzynarodowe i ponadregionalne), oraz metropolitalnym 
(obejmującym obszar metropolitalny) bez względu na status podmiotu podejmującego te 
działania oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 i 
1777 oraz z 2016 r. poz. 65); 

6) "obszarze przestrzeni publicznej" - należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu 
kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, 
określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; 

11) "terenie zamkniętym" - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w art. 2 pkt 9 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z 
późn. zm.); 

12) "działce budowlanej" - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, 
której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z 
odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego; 

13) "uzbrojeniu terenu" - należy przez to rozumieć drogi, obiekty budowlane, urządzenia i przewody, 
o których mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami; 

14) "dostępie do drogi publicznej" - należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo 
dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności 
drogowej; 

15) "standardach" - należy przez to rozumieć zbiory i zakresy wymagań dotyczących opracowań i 
dokumentów planistycznych oraz zasady stosowania w nich parametrów dotyczących 
zagospodarowania przestrzennego; 

16) "parametrach i wskaźnikach urbanistycznych" - należy przez to rozumieć parametry i wskaźniki 
ustanawiane w dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 
10 ust. 4, art. 16 ust. 2 i art. 40; 

16e) "krajobrazie" - należy przez to rozumieć postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą 
elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników 
naturalnych lub działalności człowieka; 
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16f) "krajobrazie priorytetowym" - należy przez to rozumieć krajobraz szczególnie cenny dla 
społeczeństwa ze względu na swoje wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne, 
architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki wymagający 
zachowania lub określenia zasad i warunków jego kształtowania; 

17) "walorach ekonomicznych przestrzeni" - należy przez to rozumieć te cechy przestrzeni, które 
można określić w kategoriach ekonomicznych; 

Art. 3. 1. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym 
uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód wewnętrznych, 
morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań 
własnych gminy. 

2. Prowadzenie, w granicach swojej właściwości rzeczowej, analiz i studiów z zakresu 
zagospodarowania przestrzennego, odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju, 
należy do zadań samorządu powiatu. 

2a. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na obszarze związku metropolitalnego 
(obszarze metropolitalnym) należy do zadań związku metropolitalnego, jeżeli został utworzony. 

3. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym uchwalanie planu 
zagospodarowania przestrzennego województwa, należy do zadań samorządu województwa. 

4. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej państwa, wyrażonej w koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju, należy do zadań Rady Ministrów. 

Art. 4. 1. Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz 
określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. 

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie 
sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 
1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego; 
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze 

decyzji o warunkach zabudowy. 
3. W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego ustala się tylko granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych. W strefach 
ochronnych ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów, w tym zakaz 
zabudowy. 

Art. 6. 1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z 
innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. 

2. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do: 
1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz 
osób trzecich; 

2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych 
osób lub jednostek organizacyjnych. 

Rozdział 5 
Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie warunków zabudowy w odniesieniu do innych 

inwestycji 

Art. 50. 1.  Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w 
przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warunek, 
o którym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem art. 61 ust. 2a. 
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2. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty 
budowlane: 
1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu 

zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy 
architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o 
ochronie środowiska, albo 

2) niewymagające pozwolenia na budowę. 
2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowa sieci, o 

których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 
r. poz. 290), wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

2b. W przypadku gdy wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego dotyczy inwestycji, której lokalizacja, zgodnie z przepisami odrębnymi, może nastąpić 
wyłącznie w oparciu o ustalenia planu miejscowego, organ odmawia wszczęcia postępowania. 

2c.  Inwestor realizujący inwestycję celu publicznego, o której mowa w ust. 2, może wystąpić z 
wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z 
obronnością i bezpieczeństwem państwa albo ochroną granicy państwowej. 

4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza się 
osobie, o której mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego 
architektów posiadającej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności 
architektonicznej albo uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. 

Art. 51. 1. W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje wydają w 
odniesieniu do: 
1) inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - wójt, burmistrz albo 

prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa; 
2) inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym - wójt, burmistrz albo prezydent 

miasta; 
3) inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych - wojewoda; 
4) (uchylony). 

2. W przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji 
inwestycji celu publicznego w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, 
organ wyższego stopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia, na które przysługuje 
zażalenie, karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Wpływy z kar pieniężnych 
stanowią dochód budżetu państwa. 

2a. Organem wyższego stopnia w sprawach określonych w ust. 2 jest wojewoda. 
3. W przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na 
którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta 
inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast. 

Art. 52. 1. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora. 
2. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego powinien zawierać: 

1) określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w 
przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na 
który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji 
liniowych również w skali 1:2000; 

2) charakterystykę inwestycji, obejmującą: 
a) określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania 

ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby 
również sposobu unieszkodliwiania odpadów, 
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b) określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i 
zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów 
budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie 
opisowej i graficznej, 

c) określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane 
charakteryzujące jej wpływ na środowisko; 

3) w przypadku lokalizacji składowiska odpadów: 
a) docelową rzędną składowiska odpadów, 
b) roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów, 
c) sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, 
d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu 

składowiskowego. 
3. Nie można uzależnić wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego od 

zobowiązania się wnioskodawcy do spełnienia nieprzewidzianych odrębnymi przepisami świadczeń 
lub warunków. 

Art. 53. 1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji 
celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w 
drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz 
właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu 
publicznego, zawiadamia się na piśmie. 

2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
przepisu art. 31 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. 

2a. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może występować na prawach strony w 
postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu łączności 
publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Do 
Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania 
administracyjnego dotyczące prokuratora. 

3. Właściwy organ w postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego dokonuje analizy: 
1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów 

odrębnych; 
2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji. 

4. Decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 1, wydaje się po uzgodnieniu z: 
1) ministrem właściwym do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w 

miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami; 
2) wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych 

formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków; 

3) dyrektorem właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa 
ochronnego oraz morskich portów i przystani; 

4) właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych; 
5) właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych złóż 

kopalin i wód podziemnych; 
5a) starostą, jako właściwym organem ochrony środowiska - w odniesieniu do terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych; 
6) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - 

w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o 
gospodarce nieruchomościami; 

7) dyrektorem parku narodowego - w odniesieniu do obszarów położonych w granicach parku i 
jego otuliny; 
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8) regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - w odniesieniu do innych niż wymienione w pkt 7 
obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody; 

9) właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego; 
10) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo 

samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 48 - w 
odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc 
na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1; 

10a) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo 
samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa w art. 39 ust. 3 
pkt 3 - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które 
utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1; 

11) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do: 
a) przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego 

organem właściwym jest marszałek województwa lub dyrektor regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej, 

b) obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642 i 2295 oraz z 2016 r. poz. 352), w zakresie warunków 
zabudowy i zagospodarowania terenu; 

12) właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim inspektorem ochrony 
środowiska - w odniesieniu do: 
a) lokalizacji zakładów nowych w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska, 
b) zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym ryzyku lub zakładach o dużym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 

c) nowych inwestycji w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym ryzyku lub zakładów o dużym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w przypadku, gdy te inwestycje zwiększają 
ryzyko lub skutki poważnych awarii. 

5. Uzgodnień, o których mowa w ust. 4, dokonuje się w trybie art. 106 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, z tym że zażalenie przysługuje wyłącznie inwestorowi. W przypadku niezajęcia 
stanowiska przez organ uzgadniający w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o 
uzgodnienie - uzgodnienie uważa się za dokonane. 

5a. W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
przez organy, o których mowa w ust. 4 pkt 10, z uwagi na zamiar realizacji na objętym wnioskiem 
terenie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o 
których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia 
lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiesza się na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania administracyjnego nie uchwalono miejscowego 
planu albo nie ustalono lokalizacji inwestycji celu publicznego, związanej z tymi zadaniami, decyzję 
wydaje się pomimo braku tego uzgodnienia. 

5b. Przepisu, o którym mowa w ust. 4 pkt 8, nie stosuje się do inwestycji, dla których 
przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z ustawą z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353), w 
trakcie której uzgodniono realizację przedsięwzięcia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. 

5c. Niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, o której 
mowa w art. 51 ust. 1, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska uznaje się za uzgodnienie 
decyzji. 

6. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące 
się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać 
dowody uzasadniające to żądanie. 
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7. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli 
od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania 
administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

8. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia 
postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli 
upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia. 

Art. 54. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa: 
1) rodzaj inwestycji; 
2) warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z 

przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie: 
a) warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
b) ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej, 
c) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji, 
d) wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich, 
e) ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych; 

3) linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali, z 
zastrzeżeniem art. 52 ust. 2 pkt 1. 

Art. 55. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję 
o pozwoleniu na budowę. 

Art. 56. Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie 
inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Przepis art. 1 ust. 2 nie może stanowić wyłącznej 
podstawy odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Art. 57. 1. Marszałek województwa prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim. 

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym. 

3. Wojewoda prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego na terenach zamkniętych. 

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa kopie decyzji, o 
których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 7 dni od dnia ich wydania. 

Art. 58. 1. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu 
publicznego można zawiesić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje 
postępowanie i wydaje decyzję w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli: 
1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o 

przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo 
2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono planu miejscowego lub jego zmiany. 

2. Jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których 
mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio. 

Art. 59. 1. Zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegająca 
na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, z zastrzeżeniem art. 50 ust. 1 i art. 86, wymaga 
ustalenia, w drodze decyzji, warunków zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga 
pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, 
trwającej do roku. 
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2a. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowa 
obiektów budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a i 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 
Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której mowa w ust. 2, bez uzyskania decyzji 
o warunkach zabudowy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać 
właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości: 
1) wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o 

wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, albo 
2) przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania. 

Art. 60. 1. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje, z zastrzeżeniem ust. 3, wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień 
lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. 

1a. Do decyzji o warunkach zabudowy stosuje się art. 53 ust. 5b i 5c. 
3. Decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje wojewoda. 
4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie, o której 

mowa w art. 5, albo osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego architektów posiadającej 
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej albo 
uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w 
specjalności architektonicznej. 

Art. 61. 1. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego 
spełnienia następujących warunków: 
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w 

sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie 
kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, 
linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu; 

2) teren ma dostęp do drogi publicznej; 
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla 

zamierzenia budowlanego; 
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, 
które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1; 

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 
2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach 

przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 
ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1. 

2a.  Przepisów ust. 1 pkt 1-4 nie stosuje się do inwestycji celu publicznego w przypadkach 
uzasadnionych potrzebami obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony granicy 
państwowej. 

3. Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

4. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy 
powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię 
gospodarstwa rolnego w danej gminie. 

5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia 
terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką 
organizacyjną a inwestorem. 

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 
przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania wymagań 
dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego. 

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, należy określić wymagania dotyczące ustalania: 
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1) linii zabudowy; 
2) wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki albo terenu; 
3) szerokości elewacji frontowej; 
4) wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki; 
5) geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych). 

Art. 62. 1. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można 
zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. 
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta podejmuje postępowanie i wydaje decyzję w sprawie 
ustalenia warunków zabudowy, jeżeli: 
1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o 

przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo 
2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono miejscowego planu lub jego zmiany. 

1a. W przypadku podjęcia przez radę gminy uchwały, o której mowa w art. 8 lub art. 25 ustawy z 
dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, w której przewidziano zakaz wydawania decyzji o 
warunkach zabudowy dla wszystkich albo określonych w tej uchwale zmian sposobu 
zagospodarowania terenu, organ: 
1) odmawia wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy, jeżeli 

wnioskowana inwestycja jest objęta zakazem określonym w tej uchwale; 
2) zawiesza postępowanie w sprawie wydania albo zmiany decyzji o warunkach zabudowy, 

wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie tej uchwały, jeżeli wnioskowana 
inwestycja jest objęta zakazem określonym w tej uchwale; 

3) podejmuje zawieszone postępowanie w sprawie wydania albo zmiany decyzji o warunkach 
zabudowy, w przypadku utraty mocy obowiązującej tej uchwały, jeżeli dla terenu objętego 
wnioskiem o wydanie albo zmianę decyzji o warunkach zabudowy nie obowiązuje plan 
miejscowy. 
2. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego 

istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie 
ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu. 

Art. 63. 1. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać 
więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym 
wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości. 

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

3. Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki, o których mowa w art. 36, przepisy 
art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio. Koszty realizacji roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 
1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot 
nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy. 

5. Organ, który wydał decyzję, o której mowa w art. 59 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, 
na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli 
przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie 
decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie. 

Art. 64. 1. Przepisy art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3-5a, art. 54, art. 55 i art. 56 stosuje się 
odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy. 

2. W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek o ustalenie warunków 
zabudowy powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży. 

Art. 65. 1. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji 
celu publicznego, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli: 
1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę; 
2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. 
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2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na 
budowę. 

3. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie art. 162 § 1 pkt 
1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Art. 66. 1. Organy wydające decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji 
publicznej, które dotyczą zagospodarowania terenu, są obowiązane przesyłać ich odpisy do wójta, 
burmistrza albo prezydenta miasta. 

2. Organy, które w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji, o których mowa w ust. 1, nie prześlą 
odpisów tych decyzji, ponoszą na zasadach ogólnych odpowiedzialność za szkodę tym wyrządzoną. 


