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Rozdział 1. Przepisy ogólne.  

Art. 2 [Objaśnienia pojęć] 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;  

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), 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 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.);  

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;  

 

 

 

Art. 4 [Miejscowe plany zagospodarowania]  

 

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. 

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrgm2tgnrugy2doltqmfyc4mjshazdeojxgm
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrgm2tgnrugy2do
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrrgm2tgnrugy2doltqmfyc4mjshazdgojsgi
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Rozdział 5. Lokalizacja inwestycji celu publicznego i ustalanie 

warunków zabudowy w odniesieniu do innych inwestycji.  

Art. 50 [Lokalizacja inwestycji celu publicznego]  

 

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. 

 

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. 

 

3.(uchylony) 

 

4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu 

zawodowego urbanistów albo architektów. 
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Art. 52 [Wniosek o ustalenie lokalizacji]  

 

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,  

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. 
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Art. 53 [Postępowanie w sprawie wydania decyzji]  
 

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. 

 

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 (Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.
29)

) 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 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; 

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; 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tqojqg4
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilruguytemzzgq3c44dboaxdcmbygiztamrs
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilruguytemzzgq3a
http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tqnjvgmxhmzlsfyytknjqgm&conversationId=1461697
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tqobzga
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tsmbvga
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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 2012 r. poz. 145), w zakresie warunków 

zabudowy i zagospodarowania terenu.  

 

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. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.
30)

), 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. 
 

 

 

 

 

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tqobtgq
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tsmbvga
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgaydkmbqgi4dcltqmfyc4mjyheydomjwg4
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgaydkmbqgi4dc
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgu4temjoobqxalrrg4ytemjt
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrxgazdemjrgyys44dboaxdcmjug44demjr
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilryguztgnzygu3q
http://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tqnjvgmxhmzlsfyytknjqgm&conversationId=1461697
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tqojqg4
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Art. 54 [Treść decyzji lokalizującej] 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 [Moc wiążąca decyzji] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na 

budowę. 

 

 

Art. 56 [Zakaz odmowy] 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. 58 [Zawieszenie postępowania]  

 

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.  

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tqojsgi
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tqnjvhe
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Art. 59 [Decyzja o warunkach zabudowy]  

 

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. 

 

 

Art. 60 [Organy uprawnione do wydania decyzji]  

 

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. 

2.(uchylony) 

3. Decyzje o warunkach zabudowy na terenach zamkniętych wydaje wojewoda. 

4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego 

urbanistów albo architektów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tqobzhe
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tqobzhe
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tsmbugi
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tqojqga
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tqojtgm
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tqojuhe
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Art. 61 [Warunki dopuszczające wydanie decyzji]  

 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tsmbvga
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilrsgeydkmzsha4dgltqmfyc4mrqgi4tsmbvga
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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: 

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). 
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Art. 62 [Zawieszenie postępowania administracyjnego]  

 

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.  

 

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. 
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Art. 63 [Skutki prawne decyzji]  

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. 

 

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 [Odpowiednie stosowanie przepisów]  

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 [Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji]  

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. 

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. 
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