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(druk nr 287) 

 
 
USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445 oraz z 2013 r. poz. 21) 

 
Art. 17. 

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu 
do sporządzania planu miejscowego kolejno: 

1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób 
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do 
sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków do planu, 
nie krótszy niż 21 dni od dnia ogłoszenia; 

2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu 
instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu; 

3) (uchylony); 
4) sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując wnioski, o których mowa w pkt 1, 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko; 
5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z 

uwzględnieniem art. 36; 
6) występuje o: 

a) opinie o projekcie planu do: 
– gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-

architektonicznej, 
– wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów miast, graniczących z obszarem 

objętym planem, w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o 
znaczeniu lokalnym, 

– regionalnego dyrektora ochrony środowiska, 
– właściwych organów administracji geologicznej w zakresie terenów 

zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 
–  (uchylone), 
– właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkiego inspektora 

ochrony środowiska w zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym 
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii, zmian, o których mowa w 
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art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska, w istniejących zakładach o zwiększonym lub dużym ryzyku 
wystąpienia poważnych awarii i nowych inwestycji oraz rozmieszczenia 
obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w 
sąsiedztwie zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnych awarii, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny 
zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii, 

– właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, oraz 
b) uzgodnienie projektu planu z: 

– wojewodą, zarządem województwa, zarządem powiatu w zakresie 
odpowiednich zadań rządowych i samorządowych, 

– organami właściwymi do uzgadniania projektu planu na podstawie przepisów 
odrębnych, 

– właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób zagospodarowania gruntów 
przyległych do pasa drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć wpływ 
na ruch drogowy lub samą drogę, 

– właściwymi organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa 
państwa, 

– dyrektorem właściwego urzędu morskiego w zakresie zagospodarowania pasa 
technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani, 

– właściwym organem nadzoru górniczego w zakresie zagospodarowania 
terenów górniczych, 

– ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania 
obszarów ochrony uzdrowiskowej, 

– właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu, oraz 

c) zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i 
nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne; 

7) (uchylony); 
8) (uchylony); 
9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień oraz 

ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do publicznego 
wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na okres co najmniej 
21 dni oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie 
planu rozwiązaniami; 

10) (uchylony); 
[11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby fizyczne i 

prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia 
okresu wyłożenia planu;] 

<11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 9, termin, w którym osoby 
fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 
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prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od 
dnia zakończenia okresu wyłożenia projektu planu;> 

12) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od 
dnia upływu terminu ich składania; 

13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, 
o których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia; 

14) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych 
uwag, o których mowa w pkt 11. 

 
Art. 18. 

[1. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, o którym mowa w art. 17 
pkt 10.] 

<1. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, o którym 
mowa w art. 17 pkt 9.> 

2. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w 
ogłoszeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 11. 

[3. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu.] 

<3. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione: 
1) w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym 

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 
Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) lub 

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) 
lub 

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne.> 

 


