
 Druk nr 3176 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                   VI 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 gospodarce nieruchomościami oraz      
o zmianie ustawy o planowaniu             
i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 
2565). 

 

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

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował   w dniu 7 grudnia 2009 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: 7 stycznia  i  24 czerwca 2010 r.   

 

wnoszą: 

 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy  załączony projekt ustawy. 

 

Warszawa, dnia 24 czerwca 2010 r. 

      Przewodniczący Komisji                                         Przewodniczący  Komisji Samorządu 

            Infrastruktury                                                     Terytorialnego i Polityki Regionalnej 

 

/-/Zbigniew Rynasiewicz                                                           /-/Bronisław Dutka 

                                          Sprawozdawca 

 

                                         /-/Aldona Młyńczak     
 



Liczba stron : 2 Data :2010-06-24 Nazwa pliku : 0036-21A.NK  
VI kadencja / druk nr 2565 

1  

                                                

Projekt 
 

 

 

 

 

USTAWA  

z dnia                        2010 r. 

 

o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 
r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.1)) w art. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służą-
cych do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elek-
trycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z 
tych przewodów i urządzeń;”. 

 

Art. 2.  

W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 10 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z  
odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich 
stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospo-
darowaniu i użytkowaniu terenu;”; 

2) w art. 15 w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 
5a, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabu-
dowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów oraz występowaniem zna-
czącego oddziaływania tych źródeł na środowisko;”. 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 

2782, z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459, z 2006 r. Nr 64, poz. 456, 
Nr 104, poz. 708 i Nr 220, poz. 1600 i 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369 
i Nr 220, poz. 1412 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 42, poz. 335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, 
poz. 1279 i Nr 161, poz. 1281. 

2) 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 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1281. 
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Art. 3. 

1. Obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy studia uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany zagospo-
darowania przestrzennego oraz plany zagospodarowania przestrzennego woje-
wództw zachowują moc. 

2. Do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwa-
runkowań 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 niniej-
szej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

 

Art. 4.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  
  

 

 




