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Na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu, Komisja Nadzwyczajna 
"Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji wnosi 
projekt ustawy: 

 

 - o zmianie ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz 
niektórych innych ustaw. 

 
Do reprezentowania stanowiska Komisji w pracach nad projektem ustawy 

został upoważniony poseł Paweł Poncyljusz. 

 

 Przewodniczący Komisji 
 

(-) Janusz Palikot 
  

 



 

projekt  

USTAWA 

z dnia ……………………… 2008 r. 

 

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

oraz niektórych innych ustaw 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 10 maja 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U Nr 80, poz. 717, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 11: 

a) uchyla się pkt 6 i 7, 

b) w pkt 8 w lit. i średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. j-l w brzmieniu: 

„j) zarządu województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami planu 

zagospodarowania przestrzennego województwa, 

k) wojewody w zakresie jego zgodności z ustaleniami programów, o których mowa w 

art. 48 ust. 1” 

l) organów właściwych do uzgodnienia projektu studium na podstawie przepisów 

odrębnych;”; 

2) w art. 14: 

a) ust. 6. otrzymuje brzmienie: 

 „6. Planu miejscowego nie sporządza się dla wojskowych terenów zamkniętych.”; 

b) ust. 7. otrzymuje brzmienie: 

„7. Plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy 

odrębne, oraz dla określonych w studium obszarów, dla których gmina zamierza 

sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.”; 

3) w art. 15 : 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 

lub różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635 oraz z 
2007 r. Nr 127, poz. 880. 



3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w 

tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy; 

4) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych; 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb: 

 1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów 

nieruchomości; 

 2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 

technicznej; 

 3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 

 4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 

ust. 2 pkt 8; 

 5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących 

organizacji imprez masowych; 

 6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia 

dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie 

z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady. 

7) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 

8) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej; 

9) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych; 

10) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 

miejscowym; 

11) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 

użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy; 

12) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej; 

13) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów.”; 

4) w art. 17: 

a) w pkt 6 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c-h w brzmieniu: 



 „c) wojewody, zarządu województwa, zarządu powiatu w zakresie odpowiednich 

zadań rządowych i samorządowych, 

 d) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

 e) właściwego zarządcy drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów przyległych 

do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ na ruch drogowy lub 

samą drogę, 

 f) właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa, 

 g) właściwych organów administracji geologicznej w zakresie terenów zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych, 

h) organów właściwych do uzgodnienie projektu studium na podstawie przepisów 

odrębnych;”, 

b) w pkt 7 uchyla się lit. a, b, d, e oraz h, 

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

 „8) uzyskuje zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele 

nierolnicze i nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne;”; 

5) po art. 17 dodaje się art. 17a : 

 „Art. 17a. Niezajęcie stanowiska w sprawie opinii lub uzgodnienia, o których mowa w 

art. 11, art. 17 i art. 60, w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku przez organ 

zobowiązany, jest równoznaczne odpowiednio z zaopiniowaniem lub uzgodnieniem 

bez uwag.”; 

6) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

  „1. Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń 

studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść 

uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do 

uchwały.”; 

7) art. 23 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 23. Organy, o których mowa w art. 11 pkt 5 i 8 oraz art. 17 pkt 6 i 7, w zakresie 

swojej właściwości rzeczowej i miejscowej są obowiązane do współpracy przy 

sporządzaniu odpowiednio projektu studium albo projektu planu miejscowego, 

polegającej na wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu 

informacji.”; 

8) art. 24 otrzymuje brzmienie : 



„Art. 24. Organy, o których mowa w art. 17 pkt 6 i 7, w zakresie swojej właściwości 

rzeczowej i miejscowej są obowiązane do współpracy przy sporządzaniu 

odpowiednio projektu studium albo projektu planu miejscowego, polegającej na 

wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu informacji.”; 

9) w art. 36 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 „4. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość 

nieruchomości wzrosła, a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę 

nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę 

ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości 

nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty wynosi 

10% wzrostu wartości nieruchomości.”; 

10) w art. 53 w ust 5a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„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 3 miesiące od dnia złożenia wniosku.”; 

11) w art. 62 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić 

na czas nie dłuższy niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków 

zabudowy.”; 

12) w art. 65 ust. 1 uchyla się pkt 1. 

 

Art. 2. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 

r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa, 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustalanie warunków zabudowy i 

zagospodarowania terenu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;”. 

 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 
708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 
176, poz. 1238. 



Art. 3. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 

Nr 121, poz. 844, z późn. zm.3)) w art. 2 w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i 

dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) grunty nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na terenach 

objętych obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na 

podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - do końca miesiąca, 

w którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący dany grunt wszedł 

życie.”. 

 

Art. 4. W ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 

Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.4)) art. 20 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 20. Projekty i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlegają opiniowaniu przez 

wojewódzkiego konserwatora zabytków.”. 

 

Art. 5. Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w stosunku do których 

podjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu lub studium, a 

postępowanie nie zostało zakończone do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 3, 

który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775 i Nr 249, poz. 1828. 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 
2390 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126, poz. 875.  



UZASADNIENIE 

 

1.  Cel wydania ustawy. 

 Celem niniejszej regulacji jest wprowadzenie instytucji prawnych mających na celu 

przyśpieszenie powstawania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 W powszechnej opinii główną barierą rozwoju inwestycji budowlanych w Polsce jest 

niedostatek terenów możliwych do zabudowy, szczególnie w największych miastach, gdzie 

zapotrzebowanie na nowe obiekty mieszkaniowe, handlowe, usługowe i inne jest największe. 

Dla przykładu pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w 

Warszawie nie przekracza 15% powierzchni, w Krakowie 10%, Poznaniu 12%. 

 Brak miejscowych planów jest podstawową przyczyną wysokich cen gruntów na 

terenach objętych planem oraz terenów nieobjętych planem, dla których udało się załatwić 

decyzję o warunkach zabudowy. 

 

2. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym  

Propozycje przedstawione w projekcie zmierzają do : 

• uproszczenia procedur planistycznych przez zastąpienie, tam gdzie to możliwe, 

procedury uzgodnień procedurą opiniowania projektu,  

• zdyscyplinowania organów uzgadniających i opiniujących projekty, 

• ułatwienia sporządzenia planów, dostosowanie ich do realnych potrzeb terenu 

objętego planem przez ograniczenie treści obowiązkowej planu, jeśli planista i rada 

gminy uznają, że teren nie wymaga szczegółowych regulacji, 

• zobowiązania gmin do sporządzenia planów dla wszystkich terenów, które w studium 

są przeznaczone do pokrycia planami, 

• wprowadzenia sankcji dla gmin nie wypełniających obowiązku planistycznego, gdyż 

bez sankcji każdy nakaz jest nieskuteczny, 

• objecie planami miejscowymi innych niż wojskowe terenów zamkniętych, np. terenów 

kolejowych. Dynamiczny rozwój inwestycji zwiększa atrakcyjność wielu terenów, 

szczególnie w miastach mogących być zabudowanymi, a określanych jako tereny 

zamknięte. Opracowanie planów nie powoduje niemożności ich dotychczasowego 

użytkowania, umożliwia natomiast ich przyszłą atrakcyjną zabudowę; 

• usunięcie istotnego problemu, na który napotykają dziś planiści i rady gmin przy 

sporządzaniu i uchwalaniu planu. Obecny przepis art. 20 ust. 1 ustawy wymagający 

„zgodności” planu ze studium zastępuje się „nie narusza ustaleń studium”. 

Dotychczasowe sformułowanie powoduje często, wbrew intencjom autorów studium, 



niemożliwość uchwalenia planu, gdyż trudno jest ustalić, czy proponowane w planie 

rozstrzygnięcie jest zgodne ze studium, skoro jest w studium nieokreślone. Propozycja 

realizuje postulaty samorządów napotykających opisany problem. 

• ustalania stałej wielkości „renty planistycznej” należnej gminie z tytułu uchwalenia 

planu na poziomie 10 %. Obecny stan dopuszczający pobieranie renty w granicach od 

0 do 30 % skutkuje powszechnym zaniechaniem poboru opłaty. Jest to spowodowane 

niechęcią rad gmin do narażenia się wyborcom. Obowiązek pobierania opłaty w 

ustalonej ustawowo wysokości uwolni rady od odpowiedzialności, przynosząc 

samorządom znaczne dochody. 

• ograniczenia możliwości zawieszania postępowania w zakresie ustalenia warunków 

zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z 12 

miesięcy do 3 miesięcy. 

• rezygnacji z instytucji wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy lub ustalenia 

lokalizacji inwestycji celu publicznego, powoduje problemy interpretacyjne, nie 

znajduje uzasadnienia w praktyce. 

 Przepisy art. 2-4 stanowią konsekwencje zmian zawartych w nowelizacji ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

3. Skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne 

 Wejście w życie zaproponowanych regulacji wpłynie pozytywnie na działanie 

organów samorządu terytorialnego szczebla gminnego ułatwiając i skracając czas 

przygotowania planów oraz na wszystkie podmioty gospodarcze i osoby indywidualne 

prowadzące inwestycje budowlane. 

 Nowe regulacje pozwolą na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego i konkurencyjność 

polskiej gospodarki zwiększając dostępność terenów budowlanych. Zachęci to inwestorów 

krajowych i zagranicznych do zwiększenia zaangażowania w Polsce swych kapitałów. 

  Wejście w życie projektowanych regulacji nie spowoduje zwiększenia wydatków 

budżetu państwa i samorządów terytorialnych. Natomiast dzięki znacznemu skróceniu okresu 

przygotowania inwestycji przyczyni się do zwiększenia absorpcji środków unijnych. Dla 

gmin, które nie wypełnią do końca 2010 obowiązku planistycznego ustawa może 

spowodować uszczuplenie budżetów. Wobec regulacji ułatwiających sporządzanie planów 

może to być podstawą do postawienia zarzutu niegospodarności osobom odpowiedzialnym za 

taki stan.  

4. Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej 

  Proponowane zmiany nie są objęte  prawem Unii Europejskiej. 



Warszawa, 13 czerwca 2008 r. 
BAS-WAEM-1524/08 

 
 
 
 
 

Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

         
 
 
     Opinia prawna  
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paweł 
Poncyliusz) 

  
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze 
zmianami) sporządza się następującą opinię: 

 
 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmianę ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, ze zmianami),1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, ze zmianami), ustawy z 
dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 
121, poz. 844, ze zmianami) oraz ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zmianami). 
Zmiany dotyczą m.in.: 1) procedury uzgadniania i opiniowania projektu studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: 
studium), 2) procedury uzgadniania i opiniowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (dalej: plan miejscowy), 3) objęcia planem 
miejscowym innych niż wojskowe terenów zamkniętych, 4) obowiązku 
sporządzania przez gminy planu miejscowego określonych w studium obszarów 
przeznaczonych do sporządzenia takiego planu, 5) zakresu obligatoryjnych i 
fakultatywnych elementów treści planu miejscowego, 6) trybu uchwalania planu 
miejscowego przez radę gminy, 7) wysokości jednorazowej opłaty (renty 
                                                           
1 Art. 1 projektu niewłaściwie podaje datę uchwalenia zmienianej ustawy; jest: „z dnia 10 maja 2003 r.”, 
powinno być: „z dnia 27 marca 2003 r.”  
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planistycznej) pobieranej z tytułu wzrostu wartości zbywanej nieruchomości 
położonej na obszarze objętym planem miejscowym, 8) skrócenia terminu 
zawieszenia postępowania administracyjnego w niektórych sprawach, 9) 
przesłanek stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz 
wygaśnięcia decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Projekt zawiera przepis przejściowy. Proponowana ustawa ma wejść w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy  
Kwestie stanowiące przedmiot projektu ustawy nie są regulowane 

prawem Unii Europejskiej.  
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach 

opiniowanego projektu. 
 
4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw nie jest objęty 
prawem Unii Europejskiej. 

 
 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 
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Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Paweł Poncyliusz) jest projektem 
ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
 
Przedstawiony projekt ustawy przewiduje zmianę ustaw: z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717, ze zmianami), z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, ze zmianami), z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zmianami) 
oraz z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 
Nr 162, poz. 1568, ze zmianami). Zmiany dotyczą m.in.: 1) procedury 
uzgadniania i opiniowania projektu studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej: studium), 2) procedury 
uzgadniania i opiniowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (dalej: plan miejscowy), 3) objęcia planem miejscowym innych 
niż wojskowe terenów zamkniętych, 4) obowiązku sporządzania przez gminy 
planu miejscowego określonych w studium obszarów, przeznaczonych do 
sporządzenia takiego planu, 5) zakresu obligatoryjnych i fakultatywnych 
elementów treści planu miejscowego, 6) trybu uchwalania planu miejscowego 
przez radę gminy, 7) wysokości jednorazowej opłaty (renty planistycznej) 
pobieranej z tytułu wzrostu wartości zbywanej nieruchomości położonej na 
obszarze objętym planem miejscowym, 8) skrócenia terminu zawieszenia 
postępowania administracyjnego w niektórych sprawach oraz 9) przesłanek 
stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy oraz wygaśnięcia 
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.  

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz niektórych innych ustaw nie jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
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