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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 93. posiedzeniu w dniu 26 maja 2011 r. ustawę  

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 
 

Z wyrazami szacunku 
 
 (-) Grzegorz Schetyna 
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USTAWA 

z dnia 26 maja 2011 r. 

 

o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.1)) w art. 87 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmie-
niu: 

„3a. Jeżeli uchwalenie planu miejscowego nastąpiło po dniu 31 grudnia 2003 r. w 
związku z utratą mocy przez miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
uchwalony przed dniem 1 stycznia 1995 r., przepisu art. 37 ust. 1 zdanie drugie 
niniejszej ustawy, w odniesieniu do wzrostu wartości nieruchomości, nie stosuje 
się, o ile wartość nieruchomości określona przy uwzględnieniu przeznaczenia 
terenu ustalonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
uchwalonym przed dniem 1 stycznia 1995 r. jest większa, niż wartość nieru-
chomości określona przy uwzględnieniu faktycznego sposobu jej wykorzysty-
wania po utracie mocy tego planu. W takim przypadku wzrost wartości nieru-
chomości, o którym mowa w art. 36 ust. 4, stanowi różnicę między wartością 
nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązują-
cego po uchwaleniu planu miejscowego a jej wartością określoną przy 
uwzględnieniu przeznaczenia terenu ustalonego w planie miejscowym uchwalo-
nym przed dniem 1 stycznia 1995 r.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
  
 (-) Grzegorz Schetyna 

 

                                                
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, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 
24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 
996 i Nr 155, poz. 1043 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159.  
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