
Projekt z dnia 14 października 2021 r. 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  R O Z W O J U ,  P R A C Y  I  T E C H N O L O G I I 1) 

z dnia …… 2021 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784 i 922) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:  

1) ustawa – ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

2) plan miejscowy – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego; 

3) materiały planistyczne – opracowania, analizy, prognozy i studia sporządzone na potrzeby 

projektu planu miejscowego, a także opracowania, koncepcje, projekty, plany i programy 

dotyczące obszaru objętego projektem planu miejscowego; 

4) nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów – określenie 

sposobów zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu 

zabudowy;  

5) elementy zagospodarowania przestrzennego – w szczególności istniejące i projektowane 

pierzeje ulic, place miejskie, osie i punkty widokowe, dominanty kompozycji przestrzennej, 

charakterystyczne obiekty, a także tereny zieleni. 

§ 2. Część tekstowa projektu planu miejscowego zawiera:  

1) określenie podstawy prawnej podjęcia uchwały, o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy;  

2) określenie granic obszaru objętego uchwałą;  

3) określenie integralnych części uchwały;  

4) ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy.  

§ 3. Ustalenia części tekstowej projektu planu miejscowego formułuje się zgodnie 

z następującymi wymogami:  

                                                 
1) Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, planowanie 

i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy 
i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472). 
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1) ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawierają określenie przeznaczenia poszczególnych 

terenów lub zasad ich zagospodarowania, w tym symbol i nazwę klasy przeznaczenia terenu, 

wraz z numeracją, wyróżniającą je spośród innych terenów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 

rozporządzenia; 

2) ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego zawierają określenie: 

a) cech elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ochrony,  

b) cech elementów zagospodarowania przestrzennego, które wymagają ukształtowania lub 

rewaloryzacji, 

c) nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów;  

3) ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu zawierają nakazy, zakazy, 

dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów;  

4) ustalenia dotyczące zasad kształtowania krajobrazu zawierają nakazy, zakazy, dopuszczenia 

i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów; 

5) ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 

kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej zawierają określenie obiektów i terenów 

chronionych ustaleniami planu miejscowego, w tym określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń 

i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów; 

6) ustalenia dotyczące wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

zawierają w szczególności określenie zasad umieszczania w przestrzeni publicznej 

tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni, w tym 

określenie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu terenów;  

7) ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, oprócz parametrów 

i wskaźników, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy, zawierają, w zależności od 

potrzeb, inne niezbędne ustalenia, w szczególności określenie: 

a) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów 

publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, 

b) kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycia dachów, 

c) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych, 

d) minimalnej liczby miejsc do parkowania w stosunku do liczby lokali mieszkalnych lub 

liczby zatrudnionych albo powierzchni obiektów usługowych i produkcyjnych; 

8) ustalenia dotyczące sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, oraz obszarów osuwania się mas 

ziemnych, zawierają nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu 

terenów;  
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9) ustalenia dotyczące szczegółowych zasad oraz warunków scalania i podziału nieruchomości 

zawierają określenie parametrów działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 

nieruchomości, w szczególności minimalnych lub maksymalnych: 

a) szerokości frontów działek oraz ich powierzchni, 

b) kąta położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego; 

10) ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

i infrastruktury technicznej zawierają:  

a) określenie układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej wraz z ich 

parametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szlaków komunikacyjnych,  

b) określenie warunków powiązań układu komunikacyjnego i sieci infrastruktury technicznej 

z układem zewnętrznym,  

c) wskaźniki w zakresie komunikacji i sieci infrastruktury technicznej;  

11) ustalenia dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia 

i użytkowania terenów zawierają nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenów, w tym określenie terminu, do którego tymczasowe 

zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenu może być wykonywane;  

12) w zależności od potrzeb, ustalenia dotyczące obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy 

i infrastruktury technicznej, a także obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji, 

zawierają opis planowanych działań, określenie oczekiwanych rezultatów, w tym dotyczących 

parametrów zabudowy lub infrastruktury, oraz nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia 

w zagospodarowaniu terenów, wynikające z przyjętych celów;  

13) w zależności od potrzeb, ustalenia dotyczące terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 

terenów służących organizacji imprez masowych zawierają określenie zasad wyposażania tych 

terenów w urządzenia techniczne i budowlane oraz nakazy, zakazy, dopuszczenia 

i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, wynikające z przeznaczenia tych terenów;  

14) ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określania opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, dotyczą wszystkich terenów, określonych w projekcie planu 

miejscowego zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy, przy czym ich wielkość może być różna dla 

poszczególnych terenów lub grup terenów.  

§ 4. Część graficzną projektu planu miejscowego sporządza się z wykorzystaniem map, 

o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy, w postaci elektronicznej, w obowiązującym państwowym 

systemie odniesień przestrzennych, zawierających obszar objęty projektem planu miejscowego wraz 

z jego niezbędnym otoczeniem. 
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§ 5. 1. W przypadku sporządzania części graficznej projektu planu miejscowego dla inwestycji 

liniowych oraz dla obszarów o znacznej powierzchni dopuszcza się stosowanie map w skali 1:2000. 

2. W przypadku sporządzania części graficznej projektu planu miejscowego obejmującego 

obszar intensywnej zabudowy, a także dla obszarów przestrzeni publicznej, dopuszcza się 

stosowanie map w skali 1:500. 

§ 6. 1. Część graficzna projektu planu miejscowego zawiera:  

1) nazwę planu miejscowego; 

2) określenie skali w formie liczbowej i liniowej; 

3) informację o układzie odniesienia w państwowym systemie odniesień przestrzennych; 

4) informację o źródle pochodzenia użytego materiału państwowego zasobu geodezyjnego 

i kartograficznego, o której mowa w art. 40c ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo 

geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 oraz z 2021 r. poz. 922 i 1641); 

5) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu miejscowego, wraz z legendą 

zawierającą oznaczenia występujące na tym wyrysie; 

6) legendę; 

7) granice obszaru objętego planem miejscowym; 

8) określenie przeznaczenia terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 

różnych zasadach zagospodarowania oraz ich symbole i oznaczenia graficzne;  

9) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego terenu; 

10) granice i oznaczenia terenów lub obiektów podlegających ochronie, o których mowa w art. 15 

ust. 2 pkt 7 ustawy.  

2. Część graficzna projektu planu miejscowego zawiera, w zależności od potrzeb: 

1) ustalenia, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1–7 ustawy; 

2) granice obszarów zabudowy śródmiejskiej; 

3) oznaczenia elementów informacyjnych, niebędących ustaleniami projektu planu miejscowego.  

§ 7. 1. Część graficzną projektu planu miejscowego sporządza się w technice graficznej 

zapewniającej czytelność ustaleń planu i mapy, z wykorzystaniem której jest on sporządzony, oraz 

możliwość wyłożenia projektu planu miejscowego do publicznego wglądu, sporządzania jego kopii, 

a także ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. 

2. Część graficzną projektu planu miejscowego sporządza się w sposób umożliwiający 

jednoznaczne jej powiązanie z częścią tekstową projektu planu miejscowego. 
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§ 8. 1. Symbole, nazwy i oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenia terenów, stosowane 

w projekcie planu miejscowego, oraz standardy ich stosowania określa załącznik nr 1 do 

rozporządzenia. 

2. Oznaczenia graficzne i nazwy dotyczące linii stosowanych w części graficznej projektu 

planu miejscowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.  

§ 9. Dane zawarte w materiałach planistycznych są aktualne na dzień przekazania projektu 

planu miejscowego do opiniowania i uzgodnienia, zgodnie z art. 17 pkt 6 lit. a i b ustawy. 

§ 10. Prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego zawiera w szczególności:  

1) prognozę wpływu ustaleń planu miejscowego na dochody własne i wydatki gminy, w tym na 

wpływy z podatku od nieruchomości i inne dochody związane z obrotem nieruchomościami 

gminy oraz na opłaty i odszkodowania, o których mowa w art. 36 ustawy;  

2) prognozę wpływu ustaleń planu miejscowego na wydatki związane z realizacją inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy;  

3) wnioski i zalecenia dotyczące przyjęcia proponowanych rozwiązań projektu planu 

miejscowego, wynikające z uwzględnienia ich skutków finansowych; 

4) listę osób, które sporządziły projekt tej prognozy.  

§ 11. 1. Z przebiegu czynności, o których mowa w art. 17 i art. 67c ust. 1 ustawy, sporządza się 

dokumentację prac planistycznych, składającą się z:  

1) uchwały rady gminy o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, o której mowa 

w art. 14 ust. 1 ustawy;  

2) dowodów ogłoszeń o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego: 

a) w prasie miejscowej, 

b) przez obwieszczenie, 

c) przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej; 

3) zawiadomień instytucji i organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektu planu 

miejscowego o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, wraz z dowodami ich 

doręczenia;  

4) wykazu wniosków złożonych do planu miejscowego zawierającego sposób ich rozpatrzenia, 

którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;  

5) wykazu materiałów planistycznych;  

6) prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego;  



– 6 – 

7) wystąpień do właściwych instytucji i organów o uzgodnienie projektu planu miejscowego oraz 

o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie planu miejscowego, wraz z dowodami ich 

doręczenia; 

8) wykazu uzgodnień i opinii do projektu planu miejscowego, którego wzór określa załącznik nr 4 

do rozporządzenia;  

9) zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;  

10) dowodów ogłoszeń o wyłożeniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania 

na środowisko do publicznego wglądu: 

a) w prasie miejscowej, 

b) przez obwieszczenie, 

c) przez udostępnienie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej; 

11) protokołu z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, 

którego wzór określa załącznik nr 5 do rozporządzenia;  

12) wykazu uwag zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego 

zawierającego sposób ich rozpatrzenia, którego wzór określa załącznik nr 6 do rozporządzenia;  

13) dowodów potwierdzających czynności ponawiane w związku z uwzględnieniem uwag 

zgłoszonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego;  

14) listy osób, które sporządziły projekt planu miejscowego, zawierającej imię i nazwisko, 

z podaniem informacji o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 5 ustawy. 

15) wszystkich wersji danych przestrzennych utworzonych dla projektu planu miejscowego, 

o których mowa w art. 67c ust.1 ustawy. 

2. Ogłoszenie prasowe, obwieszczenie, informacja w Biuletynie Informacji Publicznej, 

o których mowa w art. 17 pkt 1 ustawy, oraz zawiadomienie, o którym mowa w art. 17 pkt 2 ustawy, 

zawierają co najmniej: 

1) datę; 

2) oznaczenie organu; 

3) podstawę prawną wraz ze wskazaniem uchwały, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy; 

4) informację o formie, miejscu i terminie złożenia wniosków, o których mowa w art. 8c ustawy, 

oraz obowiązku podania danych wnioskodawcy. 

3. Ogłoszenie prasowe, obwieszczenie oraz informacja w Biuletynie Informacji Publicznej, 

o których mowa w art. 17 pkt 9 ustawy, zawierają co najmniej: 

1) datę; 

2) oznaczenie organu; 
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3) podstawę prawną wraz ze wskazaniem uchwały, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy; 

4) sposób i miejsce udostępnienia projektu planu miejscowego, w tym podanie adresu strony 

podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, na której udostępniony jest projekt planu 

miejscowego;  

5) informację o formie, miejscu i terminie złożenia uwag, o których mowa w art. 8c ustawy, oraz 

obowiązku podania danych wnoszącego uwagi; 

6) wyznaczenie terminu, miejsca i formy dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi 

w projektowanym dokumencie. 

4. Dokumentację prac planistycznych prowadzi się w postaci elektronicznej, zawierającej 

dokumenty cyfrowe lub cyfrowe odwzorowanie dokumentów papierowych. 

§ 12. 1. Do projektów planów miejscowych sporządzanych lub zmienianych na podstawie 

uchwały o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu miejscowego, podjętej przed dniem 

wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Do dokumentowania czynności, o których mowa w art. 17 i art. 67c ust. 1 ustawy, 

wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2021 r.2) 

 

MINISTER ROZWOJU, 

PRACY I TECHNOLOGII 

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM, 
LEGISLACYJNYM I REDAKCYJNYM  
Aneta Mijal 
Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego  
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii 
/podpisano elektronicznie/ 

                                                 
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 

w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. poz. 1587), 
które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 19 czerwca 
2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1072, 1080 i 1535). 



Załączniki do rozporządzenia Ministra 

Rozwoju, Pracy i Technologii  

z dnia … (Dz. U. poz.…) 

Załącznik nr 1 
Symbole, nazwy i oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenia terenów stosowane w projekcie planu miejscowego 
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nazwa klasy przeznaczenia terenu 

1_ M 
teren 

zabudowy 
mieszkaniowej 

 

R219 
G162 
B060 

1_1_ MN teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

1_1_1_ MNW teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej 
1_1_2_ MNB teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej 

1_1_3_ MNS teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej 
lub grupowej 

1_1_4_ MNL teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej letniskowej 

 

R158 
G105 
B060 

1_2_ MW teren zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

1_2_1_ MWK teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pierzejowej 

1_2_2_ MWW teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wolnostojącej 

 

R141 
G84 
B100 

1_3_ MZ teren zabudowy zamieszkania 
zbiorowego    

2_ U teren usług 
 

R242 
G98 
B65 

2_1_ UD teren usług handlu 
detalicznego    

2_2_ UH teren usług handlu hurtowego    

2_3_ UW teren usług handlu 
wielkopowierzchniowego    

2_4_ UM teren usług rzemieślniczych    
2_5_ UT teren usług turystyki    

2_6_ UZ teren usług zdrowia i pomocy 
społecznej    

2_7_ UN teren usług nauki i edukacji    
2_8_ US teren usług sportu i rekreacji    
2_9_ UK teren usług kultury i rozrywki    

2_10_ UR teren usług kultu religijnego    

2_11_ UP teren usług bezpieczeństwa 
i porządku publicznego    

2_12_ UA teren usług administracji    
2_13_ UB teren usług biurowych    
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nazwa klasy przeznaczenia terenu 

3_ P teren produkcji 
 

R145 
G100 
B175 

3_1_ PP teren produkcji przemysłowej    

3_2_ PO teren produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych 

3_2_1_ POW teren elektrowni wiatrowej 

3_2_2_ POF teren elektrowni słonecznej 
3_3_ PS teren składów i magazynów    

4_ G teren górnictwa 
i wydobycia  

R232 
G214 
B233 

      

5_ K 
teren 

komunikacji 
 

 

R255 
G255 
B255 

5_1_ KD teren komunikacji drogowej 
publicznej 

5_1_1_ KDA teren autostrady 
5_1_2_ KDS teren drogi ekspresowej 
5_1_3_ KDR teren drogi głównej ruchu przyspieszonego 
5_1_4_ KDG teren drogi głównej 
5_1_5_ KDZ teren drogi zbiorczej 
5_1_6_ KDL teren drogi lokalnej 
5_1_7_ KDD teren drogi dojazdowej 

 

R240 
G240 
B240 

5_2_ KR teren komunikacji drogowej 
uzupełniającej 

5_2_1_ KRW teren drogi wewnętrznej 

5_2_2_ KRP teren ciągu pieszo-jezdnego 

 

R240 
G240 
B240 

5_3_ KP teren komunikacji pieszo-
rowerowej 

5_3_1_ KPP teren komunikacji pieszej 

5_3_2_ KPR teren komunikacji rowerowej 

 

R255 
G255 
B255 

5_4_ KK teren komunikacji kolejowej 
i szynowej 

5_4_1_ KKK teren komunikacji kolejowej 
5_4_2_ KKS teren komunikacji szynowej 
5_4_3_ KKL teren komunikacji kolei linowej 

 

R215 
G239 
B244 

5_5_ KW teren komunikacji wodnej 
5_5_1_ KWS teren komunikacji wodnej - śródlądowej 

5_5_2_ KWM teren komunikacji wodnej - morskiej 

 

R255 
G255 
B255 

5_6_ KL teren komunikacji lotniczej    

 

R240 
G240 
B240 

5_7_ KO teren obsługi komunikacji 

5_7_1_ KOO teren obsługi podróżnych 
5_7_2_ KOG teren garażu 
5_7_3_ KOP teren parkingu 
5_7_4_ KOR teren placu lub rynku 
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nazwa klasy przeznaczenia terenu 

6_ I 
teren 

infrastruktury 
technicznej  

R220 
G220 
B220 

6_1_ IE teren elektroenergetyki 
6_1_1_ IEE teren stacji elektroenergetycznej lub transformatorowej 
6_1_2_ IER teren stacji rozdzielczej 

6_2_ IT teren telekomunikacji    

6_3_ IG teren gazownictwa 
6_3_1_ IGT teren tłoczni gazu  
6_3_2_ IGS teren stacji gazowej 
6_3_3_ IGM teren magazynu gazu ziemnego 

6_4_ IN teren obsługi produktów 
naftowych 

6_4_1_ INS teren stacji paliw płynnych 
6_4_2_ INB teren bazy paliw płynnych 
6_4_3_ ING teren bazy gazu płynnego 

6_5_ IW teren wodociągów 
6_5_1_ IWP teren pompowni wody 
6_5_2_ IWU teren ujęcia wód 
6_5_3_ IWO teren obiektu uzdatniania wody 

6_6_ IK teren kanalizacji 
6_6_1_ IKO teren oczyszczalni ścieków 
6_6_2_ IKP teren pompowni ścieków 

6_7_ IC teren ciepłownictwa    

6_8_ IO teren gospodarowania 
odpadami 

6_8_1_ IOS teren składowiska odpadów 
6_8_2_ IOU teren zakładu unieszkodliwiania odpadów 
6_8_3_ IOO teren spalarni odpadów 
6_8_4_ IOW teren unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
6_8_5_ IOI teren instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

7_ R teren rolnictwa 
 

R255 
G255 
B173 

7_1_ RN teren rolnictwa z zakazem 
zabudowy 

7_1_1_ RNR teren gruntów ornych oraz upraw wieloletnich  

7_1_2_ RNL teren łąk i pastwisk 

 
 

R254 
G220 

B0 
7_2_ RZ teren zabudowy związanej 

z rolnictwem 

7_2_1_ RZM teren zabudowy zagrodowej 
7_2_2_ RZP teren produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych 

7_2_3_ RZW teren wielkotowarowej produkcji rolnej, w tym działy specjalne 
produkcji rolnej 

8_ A 
teren 

akwakultury i 
rybactwa  

R102 
G204 
B255 

8_1_ AK teren akwakultury    

8_2_ AR teren rybactwa i rybołówstwa    



poziom 1   poziom 2 poziom 3 
ko

d 
kl

as
y 

pr
ze

zn
ac

ze
ni

a 
te

re
nu

 
 sy

m
bo

l k
la

sy
 

pr
ze

zn
ac

ze
ni

a 
te

re
nu

 nazwa klasy 
przeznaczenia 

terenu 

oz
na

cz
en

ie
 

gr
af

ic
zn

e 

w
ar

to
śc

i 
ko

lo
ró

w
 R

G
B 

ko
d 

kl
as

y 
pr

ze
zn

ac
ze

ni
a 

te
re

nu
 

sy
m

bo
l k

la
sy

 
pr

ze
zn

ac
ze

ni
a 

te
re

nu
 

nazwa klasy  
przeznaczenia terenu 

ko
d 

kl
as

y 
pr

ze
zn

ac
ze

ni
a 

te
re

nu
 

sy
m

bo
l k

la
sy

 
pr

ze
zn

ac
ze

ni
a 

te
re

nu
 

nazwa klasy przeznaczenia terenu 

9_ W teren wód 
 

R86 
G134 
B197 

9_1_ WM teren wód powierzchniowych 
morskich    

9_2_ WS teren wód powierzchniowych 
śródlądowych    

10_ L teren lasu 
 

R101 
G176 
B101 

      

11_ Z teren zieleni 
 

R162 
G209 
B115 

11_1_ ZN teren zieleni naturalnej    
11_2_ ZU teren zieleni urządzonej    
11_3_ ZO teren ogrodu działkowego    
11_4_ ZI teren zieleni izolacyjnej    

12_ C teren 
cmentarza  

R145 
G185 
B175 

12_1_ CC teren cmentarza czynnego    

12_2_ CN teren cmentarza nieczynnego    

13_ N 
teren 

niesklasyfikow
any  

R176 
G176 
B176 

      

 

 

Standardy stosowania w projekcie planu miejscowego symboli, nazw i oznaczeń graficznych: 

1) w celu ustalenia przeznaczenia terenu stosuje się klasę przeznaczenia terenu, zwaną dalej „klasą”, określoną w poziomie pierwszym, drugim lub trzecim 

tabeli. W celu ustalenia przeznaczenia dla terenów mieszkalnictwa, komunikacji oraz rolnictwa stosuje się wyłącznie poziom drugi lub trzeci; 

2) klasę 13 N – teren niesklasyfikowany, stosuje się wyłącznie w przypadku braku możliwości zastosowania jakiegokolwiek z poziomów klas od 1 do 12. 

Doprecyzowanie przeznaczenia następuje wyłącznie w części tekstowej projektu planu miejscowego; 

3) symbole, nazwy i oznaczenia graficzne klas stosowanych w projekcie planu miejscowego przyjmuje się zgodnie z wartościami określonymi w tabeli 

oraz wyszczególnia się w legendzie części graficznej projektu planu miejscowego. W symbolu nie stosuje się kodów określonych w tabeli; 

4) dopuszcza się określenie przeznaczenia terenu z wykorzystaniem nie więcej niż dwóch klas z dowolnych poziomów określonych w tabeli, przy czym 

w przypadku zastosowania dwóch klas: 



a) zastosowane klasy są realizowane łącznie lub zamiennie, 

b) symbole oddziela się myślnikiem, a kolejność symboli dostosowuje się według kolejności klas określonej w tabeli, 

c) nazwy klas oddziela się spójnikiem „lub”, a kolejność nazw dostosowuje się według kolejności symboli. Słowo „teren” używa się tylko raz 

przed nazwą pierwszej klasy, 

d) w przypadku, gdy zastosowane klasy mają różne oznaczenia graficzne, stosuje się kreskowanie składające się z równoległych linii o szerokości 

4 mm i nachyleniu 45 stopni liczonym od osi x. Kolejność kreskowania ustala się według kolejności klas określonej w tabeli; 

5) określenia przeznaczeń uzupełniających oraz wykluczanych dokonuje się w części tekstowej projektu planu miejscowego; 

6) nie ustala się przeznaczenia terenu zawierającego klasy wykluczające się; 

7) tereny numeruje się kolejno stosując liczby całkowite – najpierw numer w ramach planu miejscowego, następnie symbol, przy czym:  

a) numerację terenów ustala się dla całego planu miejscowego w sposób ciągły w ramach danego przeznaczenia,  

b) dopuszcza się podział obszaru objętego planem miejscowym na jednostki przestrzenne, w ramach których ustala się numerację terenów 

w sposób ciągły w ramach danego przeznaczenia. Numer terenu składa się z numeru jednostki przestrzennej oraz numeru terenu w ramach 

jednostki oddzielonych kropką. 
 



Załącznik nr 2 

OZNACZENIA GRAFICZNE I NAZWY  

dotyczące linii stosowanych w części graficznej projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego 

Lp. Nazwa oznaczenia  Oznaczenie graficzne  Grubość linii 
mm  

Wartości 
kolorów RGB 

1 2 3 4 5 

1 Obowiązująca 
linia zabudowy  

 

0,35 
dla linii ciągłej, 
trójkąt 
równoboczny 
o boku 2 mm 

R0 
G0 
B0 

2 
Maksymalna 
nieprzekraczalna 
linia zabudowy 

 

0,35 
dla linii ciągłej, 
trójkąt 
równoboczny 
o boku 2 mm 

R0 
G0 
B0 

3 

Linia 
rozgraniczająca 
tereny o różnym 
przeznaczeniu lub 
różnych zasadach 
zagospodarowania 

 

0,7 
dla linii ciągłej 

R0 
G0 
B0 

4 

Granica obszaru 
objętego 
miejscowym 
planem 
zagospodarowania 
przestrzennego  

0,5 
dla linii 
kreskowej 

R0 
G0 
B0 

 

Objaśnienie: 

Linie określone w tabeli kreśli się i wymiaruje w ich osi symetrii. 



Załącznik nr 3 
WZÓR 

WYKAZ WNIOSKÓW 

złożonych na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) dotyczących 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 ....................................................................................................................................  
 (nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 

Lp. 
Data 

wpływu 
wniosku 

Imię i nazwisko 
albo nazwa 
jednostki 

organizacyjnej 

Oznaczenie 
obszaru, 

którego dotyczy 
wniosek 

Sposób rozpatrzenia wniosku przez 
wójta, burmistrza albo prezydenta 

miasta*) Uwagi 

Wniosek 
uwzględniony 

Wniosek 
nieuwzględniony 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

4       

...       

 

Załączniki: 

– wnioski wymienione w wykazie 

 ...............................................................................................................  
(podpis wójta, burmistrza, prezydenta miasta*)) 

*) Niepotrzebne skreślić. 



Załącznik nr 4  

WZÓR 

WYKAZ UZGODNIEŃ I OPINII 

uzyskanych na podstawie art. 17 pkt 6 lit. a i b ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) oraz na podstawie 

przepisów odrębnych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 ....................................................................................................................................  
 (nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 

Część A. Wykaz uzgodnień  

Część B. Wykaz opinii 

Lp. 
Nazwa i adres instytucji 
lub organu właściwego 

do opiniowania 

Data doręczenia projektu 
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego instytucji 
lub organowi 
opiniującemu 

Data 
zaopiniowania Uwagi 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

…     

Załączniki: 

– uzgodnienia i opinie wymienione w wykazie 

 ...............................................................................................................  
(podpis wójta, burmistrza, prezydenta miasta*)) 

*) Niepotrzebne skreślić. 

Lp. 
Nazwa i adres instytucji 
lub organu właściwego 

do uzgadniania 

Data doręczenia projektu  
miejscowego planu 
zagospodarowania 

przestrzennego instytucji 
lub organowi 

uzgadniającemu 

Data uzgodnienia Data odmowy 
uzgodnienia Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1      

2      

3      

4      

…      



 Załącznik nr 5 
WZÓR 

PROTOKÓŁ 
z dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi  

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 ...................................................................................................................................................................  
(nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 

Protokół sporządzono w dniu   w  ..........................................................................  
 (data: dzień-miesiąc-rok)    (nazwa urzędu) 

 ...................................................................................................................................................................  

przez  ..........................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe) 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) w dniu                 przeprowadzono dyskusję 
publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego       

(nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 

I. Głos w dyskusji zabrali: 
1)  ………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko lub nazwa organu lub instytucji) 

Zagadnienia poruszone w dyskusji: 
   

2)  …………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko lub nazwa organu lub instytucji) 

Zagadnienia poruszone w dyskusji: 
  

II. Uwagi zgłoszone w trakcie dyskusji: 
1)    
2)    
3)  
4)   

Protokół zawiera ….. ponumerowane strony. 

             
(miejscowość) (data: dzień-miesiąc-rok) 

  
(podpis osoby sporządzającej protokół) 

 ...............................................................................................................  
(podpis wójta, burmistrza, prezydenta miasta*)) 

*) Niepotrzebne skreślić. 



Załącznik nr 6 

WZÓR 

WYKAZ UWAG 

zgłoszonych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) do wyłożonego 

do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

 ...................................................................................................................................................................  
 (nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego) 

Lp. 
Data 

wpływu 
uwagi 

Imię i nazwisko 
albo nazwa 
jednostki 

organizacyjnej 

Oznaczenie 
obszaru, którego 
dotyczy uwaga 

Sposób rozpatrzenia uwagi  
przez wójta, burmistrza albo 

prezydenta miasta*) Uwagi 

Uwaga 
uwzględniona 

Uwaga 
nieuwzględniona 

1 2 3 4 5 6 7 

1       

2       

3       

4       

...       

 

Załączniki: 

– uwagi wymienione w wykazie 

 ...............................................................................................................  
(podpis wójta, burmistrza, prezydenta miasta*)) 

*) Niepotrzebne skreślić. 



UZASADNIENIE 

 

1. Cel wprowadzanych zmian 

Przedkładany projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego 
zawartego w art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.).  

Konieczność zastąpienia rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. poz. 1587), zwanego dalej „obecnym rozporządzeniem”, nowymi 
przepisami wykonawczymi wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. 
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 
w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1072, z późn. zm.). Ww. ustawą 
wprowadzono zmiany do ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, przewidujące częściową elektronizację procedur sporządzania projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego dalej: „planem 
miejscowym”. Nowe regulacje dopuszczają: 

 możliwość wniesienia uwag i wniosków do planu miejscowego lub jego projektu w formie 
elektronicznej, 

 prowadzenie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego 
rozwiązaniami również za pomocą środków porozumiewania się na odległość. 

Ponadto jednoznacznie przesądzają o obowiązku zamieszczania w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej organu sporządzającego plan miejscowy, informacji 
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego, jak również 
dokonania wyłożenia projektu planu miejscowego także poprzez jego udostępnienie 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu. 

W związku z wprowadzonymi zmianami, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. 
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 
w związku z wystąpieniem COVID-19, obecne rozporządzenie jedynie czasowo utrzymano 
w mocy (nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 24 grudnia 
2021 r.). Zatem istnieje potrzeba wydania nowych przepisów wykonawczych na podstawie 
art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

W przedkładanym projekcie rozporządzenia pozostawiono dotychczasowy układ przepisów 
i rozwiązania, które nie budziły wątpliwości interpretacyjnych, a ich stosowanie nie sprawiało 
problemów w praktyce sporządzania planów miejscowych. Zmodyfikowano przepisy, które 
powiązane były z rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. 
o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom 
dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 
w związku z wystąpieniem COVID-19, a także dostosowano przepisy nowego rozporządzenia 
do aktualnego stanu prawnego. Uwzględniono zmiany w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. 



o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzone po wejściu w życie 
obecnego rozporządzenia, w tym dotyczące cyfryzacji planowania przestrzennego 
obowiązujące od 31 października 2020 r., a także wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 
2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony 
krajobrazu (Dz. U. poz. 774 i 1688). Dokonano także innych drobnych zmian porządkujących 
i redakcyjnych. 

Znaczącej modyfikacji uległ załącznik nr 1 do obecnego rozporządzenia oraz przepisy z nim 
powiązane, ze względu na wprowadzenie nowych symboli, nazw i oznaczeń graficznych 
dotyczących przeznaczenia terenów stosowanych w projekcie planu miejscowego oraz 
standardów ich stosowania. Ujednolicenie stosowanych nazw przeznaczenia terenu na 
poziomie krajowym było konieczne ze względu na: 

 potrzebę uwzględnienia na poziomie krajowym części oznaczeń z istniejących klasyfikacji 
regionalnych (określających uzupełniające oznaczenia zgodnie z brzmieniem § 9 ust. 4 
obecnego rozporządzenia), 

 konieczność uwzględnienia nowych, istotnych możliwych przeznaczeń (np. dotyczących 
produkcji energii ze źródeł odnawialnych), 

 postęp technologiczny, umożliwiający dostęp do danych pozwalających na bardziej 
precyzyjne ustalenia przeznaczeń terenów, 

 trudności w interpretacji ustaleń planów, pochodzących z różnych regionów Polski, gdzie 
stosowane są różne oznaczenia przeznaczeń, 

 konieczność wdrożenia kolejnego zakresu cyfryzacji planowania przestrzennego – 
„zakresu optymalnego” (m.in. udostępnienie jednolitych i wiarygodnych danych 
przestrzennych o przeznaczeniu terenu we wszystkich jednostkach samorządu 
terytorialnego), co wymaga ujednolicenia nazw przeznaczenia terenu (dalsze informacje 
dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/zagospodarowanieprzestrzenne/planowane-
zagospodarowanie-przestrzenne, w części „Cyfryzacja APP – zakres optymalny”). 

 

2. Szczegółowy opis wprowadzanych regulacji 

Zmiany w § 1 (odpowiednik § 2 obecnego rozporządzenia) mają charakter porządkowy. 
Zmodyfikowano definicję materiałów planistycznych, a także zrezygnowano z wymogu, aby 
opracowania, koncepcje, projekty, plany i programy dotyczące obszaru objętego projektem 
planu miejscowego były sporządzane na podstawie przepisów odrębnych. Zrezygnowano 
również z definiowania „projektu tekstu planu miejscowego” oraz „projektu rysunku planu 
miejscowego”. W dalszej części rozporządzenia stosowana jest nazwa „część tekstowa” oraz 
„część graficzna”, które wynikają bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zamiast definicji „projektu planu 
miejscowego”, która zawierała ww. usunięte definicje, zdefiniowano określenie „plan 
miejscowy”. 

Zmiany w § 2 (odpowiednik § 3 obecnego rozporządzenia) mają charakter porządkowy, 
wynikają z rezygnacji ze stosowania określenia „projekt tekstu planu miejscowego” na rzecz 
„części tekstowej”. 



Zmiany w § 3 (odpowiednik § 4 obecnego rozporządzenia) mają charakter porządkowy, 
dostosowano również wymogi dotyczące stosowania standardów przy zapisywaniu ustaleń 
części tekstowej projektu planu miejscowego do aktualnego brzmienia art. 15 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 

 w treści pkt 1 jednoznacznie wskazano, by w części tekstowej stosować identyczne zasady 
dotyczące numeracji i oznaczeń terenów, co w części graficznej – określone w załączniku 
nr 1 do rozporządzenia; 

 treść pkt 2 została uporządkowana, poprawiono jej czytelność poprzez wprowadzenie 
podziału na litery; 

 w pkt 3 wprowadzono zmianę polegającą na usunięciu ograniczenia dla ustaleń 
dotyczących zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu do wynikających z potrzeb 
ochrony środowiska oraz planów ochrony ustanowionych dla parków narodowych, 
rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, a także dla innych form ochrony przyrody. 
Przepisy te zawężały zakres możliwych ustaleń dotyczących zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu (mogą one wynikać nie tylko z wymienionych wcześniej 
elementów). Usunięto także błędnie użyte w kontekście całego przepisu określenie 
„kulturowy” w odniesieniu do krajobrazu, które niepotrzebnie zawęża zakres tego 
przepisu. Ponadto krajobraz kulturowy jest jedną z kategorii zabytków i został 
uwzględniony w przepisie pkt 5 (odpowiednik § 4 pkt 4 obecnego rozporządzenia); 

 dodano pkt 4 dotyczący zasad kształtowania krajobrazu, które wprowadzono w art. 15 
ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu; 

 treść pkt 5 (odpowiednik § 4 pkt 4 obecnego rozporządzenia) dostosowano do aktualnego 
brzmienia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, dodając odniesienie do krajobrazów kulturowych; 

 z pkt 6 (odpowiednik § 4 pkt 5 obecnego rozporządzenia) usunięto obiekty małej 
architektury i nośniki reklamowe. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 
24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi 
ochrony krajobrazu, zasady umieszczania w przestrzeni publicznej obiektów małej 
architektury i nośników reklamowych nie są już przedmiotem ustaleń planu miejscowego. 
Kwestie te są regulowane odrębnym narzędziem planistycznym (tzw. uchwałą 
reklamową); 

 zmiana pkt 7 (odpowiednik § 4 pkt 6 obecnego rozporządzenia) jest dostosowaniem 
standardu dotyczącego zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 
zagospodarowania terenu do aktualnych przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie: art. 15 ust. 2 pkt 6 oraz ust. 3 
pkt 8 i 10; 

 w pkt 8 (odpowiednik § 4 pkt 7 obecnego rozporządzenia) zrezygnowano z wyliczania 
przykładów terenów lub obiektów podlegających ochronie. Treść przepisu wywoływała 
rozbieżności interpretacyjne. Katalog obiektów i terenów ma charakter otwarty, jednak 
niekiedy był błędnie odczytywany w wąskim zakresie określonym w rozporządzeniu; 



 treść pkt 9 (odpowiednik § 4 pkt 8 obecnego rozporządzenia) została uporządkowana; 

 zmiana pkt 10 (odpowiednik § 4 pkt 8 obecnego rozporządzenia) lit. c ma charakter 
wynikowy. Liczba miejsc do parkowania została uwzględniona w ramach ustaleń projektu 
planu miejscowego dotyczących zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 
zagospodarowania terenu (§ 4 pkt 7); 

 pkt 12 i 13 (odpowiednik § 4 pkt 11 i 12 obecnego rozporządzenia) dotyczą elementów 
fakultatywnych planu miejscowego, dodano więc sformułowanie „w zależności od 
potrzeb”,  

 w pkt 14 (odpowiednik § 4 pkt 13 obecnego rozporządzenia) zrezygnowano ze 
wskazywania przedziału w jakim powinny zawierać się stawki procentowe stanowiące 
podstawę do ustalania opłaty planistycznej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 
w związku z uchwaleniem planu miejscowego. Zgodnie z intencją ustawodawcy opłata 
planistyczna, stanowiąca dochód gminy, powinna być obligatoryjna i nie może być wyższa 
niż 30% wzrostu wartości nieruchomości (art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Wskazanie w rozporządzeniu dolnego 
ograniczenia przedziału stawek procentowych: „(…) od 0% (...)”, powoduje w praktyce 
wątpliwości interpretacyjne, a w efekcie różne stosowanie tego przepisu, w kwestii 
możliwości ustalenia zerowej stawki procentowej. Również NIK w informacji o wynikach 
kontroli Opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze związane z uchwaleniem lub 
zmianą planów miejscowych zwrócił uwagę na wadliwość tego przepisu a ustalanie 
zerowych stawek opłat planistycznych w sytuacjach, w których występował wzrost 
wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego, uznał za 
nieprawidłowe. 

Treść § 4 (odpowiednik § 5 obecnego rozporządzenia) została uporządkowana, wskazano 
jednoznacznie, że część graficzną projektu planu miejscowego sporządza się 
z wykorzystaniem mapy w postaci elektronicznej, a także wprowadzono konieczność 
stosowania obowiązującego państwowego systemu odniesień przestrzennych, co wynika 
z obowiązujących przepisów, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052, z późn. zm.). 

Zmiany w § 5 (odpowiednik § 6 obecnego rozporządzenia) mają charakter porządkowy, 
wynikają z rezygnacji ze stosowania określenia „projekt rysunku planu miejscowego” na 
rzecz „części graficznej”. 

Treść § 6 (odpowiednik § 7 obecnego rozporządzenia) została uzupełniona oraz logicznie 
uporządkowana. Zastosowano podział na obligatoryjną (ust. 1) oraz fakultatywną (ust. 2) 
zawartość części graficznej projektu planu miejscowego. W ust. 1 uzupełniono wymagane 
elementy części graficznej projektu planu miejscowego, związane z koniecznością cyfryzacji 
planowania przestrzennego oraz elementy wynikające z praktyki sporządzania planu 
miejscowego, poprawiające czytelność dokumentu. Dodano do wymaganego zakresu części 
graficznej projektu planu miejscowego elementy ją identyfikujące: nazwę, skalę, informację 
o układzie odniesienia oraz oznaczenie licencji mapy podkładowej. Wszystkie elementy, 
które mogą pojawić się w części graficznej, jeżeli jest taka potrzeba, przeniesiono do ust. 2.  

Treść § 7 (odpowiednik § 8 obecnego rozporządzenia) została uporządkowana. 
Zmodyfikowano brzmienie przepisu, uwzględniając konieczność zapewnienia czytelności 



części graficznej projektu planu miejscowego oraz mapy, z wykorzystaniem której jest ona 
sporządzona. W ust. 2 przeredagowano przepisy mówiące o konieczności jednoznacznego 
powiązania części tekstowej i graficznej projektu planu miejscowego, zaś dotychczasowy 
przepis o konieczności dołączenia objaśnień wszystkich użytych oznaczeń przeniesiono do 
§ 6 ust. 1, wprowadzając legendę jako obligatoryjny element części graficznej projektu planu 
miejscowego. 

Treść § 8 (odpowiednik § 9 obecnego rozporządzenia) zawiera odwołanie do załączników 
nr 1 i 2 do projektu rozporządzenia, określających symbole, nazwy i oznaczenia graficzne 
dotyczące linii oraz przeznaczenia terenów. Usunięto przepis umożliwiający dodawanie 
własnych uzupełniających oznaczeń, zaś standardy stosowania oznaczeń mieszanych 
przeniesiono do załącznika nr 1. Dodatkowo ze względu na postęp technologiczny 
i postępującą cyfryzację, usunięto możliwość wykonywania rysunków jednobarwnych. 

Zmiany w § 9 (odpowiednik § 10 obecnego rozporządzenia) mają na celu ujednolicenie zasad 
dotyczących aktualności materiałów planistycznych wykorzystywanych na potrzeby projektu 
planu miejscowego. Zrezygnowano z rozróżniania materiałów sporządzonych na potrzeby 
projektu planu miejscowego i materiałów sporządzonych na podstawie przepisów odrębnych 
oraz wskazano konieczność wykorzystywania danych zawartych w materiałach 
planistycznych aktualnych na dzień przekazania projektu do opiniowania i uzgodnienia. 

W § 10 (odpowiednik § 11 obecnego rozporządzenia) dodano pkt 4, aby prognoza skutków 
finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zawierała 
również listę osób, które sporządziły projekt tej prognozy. 

Proponuje się nowe brzmienie § 11 (odpowiednik § 12 obecnego rozporządzenia) 
dotyczącego dokumentacji prac planistycznych. Proponowana zmiana wynika z potrzeby 
uwzględnienia w dokumentacji planistycznej wymogów związanych z elektronizacją 
procedury sporządzania projektu planu miejscowego. Ponadto uproszczono i uporządkowano 
zawartość dokumentacji planistycznej. Uzasadnienie treści poszczególnych punktów 
§ 11 ust. 1: 

 w pkt 1 dodano odesłanie do art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 w pkt 2 uwzględniono wprowadzony ustawowo wymóg udostępniania informacji 
o przystąpieniu do sporządzania projektu planu miejscowego w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie podmiotowej organu sporządzającego ten projekt oraz odejście od 
określania wzoru ogłoszenia lub obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzania planu 
miejscowego. Ponadto treść przepisu uporządkowano; 

 pkt 3 uporządkowano, usunięto odesłanie do wzoru określonego w załączniku do 
rozporządzenia, co wynika z odejścia od określania powszechnie stosowanego wzoru 
zawiadomienia instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu 
planu miejscowego o przystąpieniu do jego sporządzania; 

 wykaz wniosków, o którym mowa w pkt 4, został rozszerzony o sposób ich rozpatrzenia. 
Ma to zapewnić poprawę czytelności dokumentacji planistycznej – w jednym miejscu 
będzie informacja o złożonym wniosku oraz o sposobie jego rozpatrzenia. W obecnym 



rozporządzeniu rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniosków było wymienione 
w odrębnym punkcie, § 12 pkt 4 i 5 obecnego rozporządzenia zostały połączone w jeden; 

 w pkt 5 (odpowiednik § 12 pkt 6 i 7 obecnego rozporządzenia) umożliwiono 
zamieszczenie w dokumentacji prac planistycznych jednego wykazu materiałów 
planistycznych, zrezygnowano z rozróżniania materiałów sporządzonych na potrzeby 
projektu planu miejscowego i materiałów sporządzonych na podstawie przepisów 
odrębnych oraz konieczności zamieszczenia dwóch wykazów. Zrezygnowano również 
z konieczności zamieszczania wniosków wynikających z analizy materiałów 
sporządzonych na potrzeby projektu planu miejscowego. § 12 pkt 6 i 7 obecnego 
rozporządzenia zostały połączone w jeden; 

 pkt 6 (odpowiednik § 12 pkt 8 obecnego rozporządzenia) pozostał w niezmienionym 
brzmieniu; 

 pkt 7 (odpowiednik § 12 pkt 9 obecnego rozporządzenia) uporządkowano, tak, aby jego 
brzmienie korelowało z pkt 3 – sposób dokumentowania pism do właściwych instytucji 
i organów w przypadku zawiadomienia i wystąpienia o uzgodnienie lub opinię do projektu 
planu miejscowego powinien być taki sam; 

 w pkt 8 (odpowiednik § 12 pkt 10 i 11 obecnego rozporządzenia) do wykazu opinii został 
dodany również wykaz uzgodnień. Pozwoli to w jednym miejscu umieścić informacje, 
również w sposób syntetyczny, o otrzymanych opiniach i uzgodnieniach. Pełna treść opinii 
lub uzgodnienia będzie stanowiła załącznik do wykazu. § 12 pkt 10 i 11 obecnego 
rozporządzenia zostały połączone w jeden; 

 pkt 9 (odpowiednik § 12 pkt 12 obecnego rozporządzenia) pozostał w niezmienionym 
brzmieniu; 

 w pkt 10 (odpowiednik § 12 pkt 14 obecnego rozporządzenia) uwzględniono 
wprowadzony ustawowo wymóg udostępniania informacji o wyłożeniu projektu planu 
miejscowego do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 
podmiotowej organu sporządzającego ten projekt oraz usunięto odesłanie do wzoru 
określonego w załączniku do rozporządzenia, co wynika z odejścia od określania wzoru 
ogłoszenia lub obwieszczenia o wyłożeniu projektu planu miejscowego. Ponadto treść 
przepisu uporządkowano tak, aby jego brzmienie korelowało z pkt 2 – sposób 
dokumentowania ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego 
i ogłoszenia o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu powinien 
być taki sam; 

 treść pkt 11 (odpowiednik § 12 pkt 15 obecnego rozporządzenia) poprawiono stylistycznie; 

 wykaz uwag, o których mowa w pkt 12 (odpowiednik § 12 pkt 16 i 17 obecnego 
rozporządzenia), został rozszerzony o sposób ich rozpatrzenia. Ma to zapewnić poprawę 
czytelności dokumentacji planistycznej – w jednym miejscu będzie informacja o złożonej 
uwadze oraz o sposobie jej rozpatrzenia. W obecnym rozporządzeniu rozstrzygnięcie 
o sposobie rozpatrzenia uwag było wymienione w odrębnym punkcie, §12 pkt 16 i 17 
obecnego rozporządzenia zostały połączone w jeden; 



 pkt 13 (odpowiednik § 12 pkt 18 obecnego rozporządzenia) pozostał w niezmienionym 
brzmieniu; 

 brzmienie pkt 14 (odpowiednik § 12 pkt 20 obecnego rozporządzenia) zostało 
dostosowane do obecnych wymagań względem osób sporządzających projekt planu 
miejscowego, określonych w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Samorząd zawodowy urbanistów, do którego odnosi 
się pierwotne brzmienie tego przepisu, został zlikwidowany w 2014 r. na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych 
zawodów regulowanych (Dz. U. poz. 768); 

 dodano pkt 15, zgodnie z którym w dokumentacji prac planistycznych należy również 
zamieścić wszystkie wersje danych przestrzennych utworzonych dla projektu planu 
miejscowego w toku prowadzonej procedury planistycznej. Dodanie tego punktu jest 
wynikiem zmian w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym związanych z trwającym procesem cyfryzacji planowania przestrzennego, 
dodania rozdziału 5a o zbiorach danych przestrzennych i konieczności doprecyzowania 
sposobu dokumentowania spełnienia wymogów z art. 67c ust. 1 ww. ustawy; 

 usunięto § 12 pkt 13 obecnego rozporządzenia, który wskazywał prognozę oddziaływania 
na środowisko jako element dokumentacji prac planistycznych – jest ona jednak 
dokumentem sporządzanym i opiniowanym 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. z 2021 r. 
poz. 247, z późn. zm.); 

 usunięto § 12 pkt 19 obecnego rozporządzenia, który wskazywał, że uchwała rady gminy 
o uchwaleniu planu miejscowego jest elementem dokumentacji prac planistycznych, 
jednak zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym wójt przedstawia wojewodzie ww. uchwałę wraz 
z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych. 

W § 11 ust. 2 i 3 określono minimalne wymagania co do treści ogłoszenia prasowego, 
obwieszczenia i informacji udostępnianej w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiednio 
o przystąpieniu do sporządzania projektu planu miejscowego albo o jego wyłożeniu do 
publicznego wglądu. Regulacja ta zapewni skuteczne przekazanie informacji i jest wskazana 
w związku z uchyleniem dotychczas obowiązujących w tym zakresie wzorów ogłoszeń 
i obwieszczeń. 

Nową zasadą regulowaną w § 11 ust. 4 jest przygotowanie dokumentacji prac planistycznych 
w całości w postaci elektronicznej. Dzięki temu rozwiązaniu papierowa, często bardzo 
obszerna, dokumentacja prac planistycznych będzie zastąpiona jej postacią elektroniczną, 
zawierającą dokumenty cyfrowe lub cyfrowe odwzorowanie dokumentów papierowych, co 
usprawni przebieg procedury i zmniejszy zużycie papieru. 

 

 

 



3. Przepis przejściowy 

W § 12 wskazano, że przepisy w brzmieniu dotychczasowym, tj. zgodne z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stosuje się do: 

 projektów planów miejscowych sporządzanych lub zmienianych na podstawie uchwały 
o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, podjętej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 

 dokumentowania czynności wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 

Regulacja ta zapewni płynny przebieg procedury sporządzania projektu planu miejscowego 
oraz wyeliminuje ewentualne wątpliwości w tym zakresie. 

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 24 grudnia 2021 r. 

 

4. Załączniki do rozporządzenia 

Kolejny pakiet zmian dotyczy załączników do rozporządzenia. Przewiduje się uchylenie 
załączników nr 2, 3 i 7 do obecnego rozporządzenia. Dotychczasowa praktyka dowodzi, że 
z uwagi na dodatkowe wymagania dotyczące ochrony danych osobowych czy określone 
innymi ustawami tj. 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, treść dokumentów, których wzory określają przewidziane do 
uchylenia załączniki nr 2 i 7, była różnie modyfikowana. W związku z powyższym, w § 11 
ust. 2 i 3 wskazano minimalny zakres treściowy tych dokumentów, świadomie rezygnując 
z ustalania powszechnie stosowanego wzoru. Natomiast załącznik nr 3, w dotychczasowej 
formie, jest nieaktualny. Ponieważ brak jest uzasadnienia dla utrzymywania ogólnie 
przyjętego wzoru dla zawiadomienia organów właściwych do opiniowania i uzgadniania 
projektu planu miejscowego, a tym samym dla jego aktualizacji, proponuje się jego uchylenie. 

Załączniki nr 1, 4, 5, 6, 8 i 9 do obecnego rozporządzenia mają nowe, zaktualizowane postaci 
przedstawione odpowiednio w załącznikach nr 1, 3, 4, 5, 6 do projektu rozporządzenia, 
natomiast załącznik nr 2 został dodany. 

Zmodyfikowano załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia, wprowadzając nowe symbole, 
nazwy i oznaczenia graficzne dotyczące przeznaczenia terenów stosowane w projekcie planu 
miejscowego oraz standardy ich stosowania. W załączniku nr 1 określono szczegółowe 
zasady dotyczące: 

 stosowania nazw przeznaczenia terenu w części tekstowej i graficznej projektu planu 
miejscowego, 

 kolorystyki oznaczeń, dodając wskazanie koloru w systemie RGB, 

 łączenia oraz kolejności stosowania oznaczeń barwnych i literowych, 

 numerowania terenów, w tym dodanie możliwości stosowania dodatkowego numerowania 
wyznaczonych jednostek przestrzennych (np. kwartałów zabudowy, bądź obrębów). 



Załącznik nr 2 został dodany w projekcie rozporządzenia i zawiera wzór oznaczeń 
graficznych i nazewnictwa dotyczącego linii stosowanych w części graficznej projektu planu 
miejscowego. Przepis § 9 ust. 2 obecnego rozporządzenia zawierał odniesienie do Polskiej 
Normy PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 r., dotyczące stosowania przy sporządzaniu projektu 
rysunku planu miejscowego podstawowych jednobarwnych oznaczeń graficznych 
dotyczących granic i linii regulacyjnych oraz elementów zagospodarowania przestrzennego 
zgodnie z ww. normą. Przepis ten nie został zawarty w projekcie rozporządzenia. W celu 
zapewnienia spójności i czytelności części graficznej projektu planu miejscowego oraz 
umożliwienia porównania tych samych elementów w różnych planach miejscowych, 
wprowadzono wzór oznaczeń dotyczących linii stosowanych w części graficznej projektu 
planu miejscowego, w załączniku nr 2 do projektu rozporządzenia. 

W załączniku nr 3 do projektu rozporządzenia (odpowiednik załącznika nr 4 do obecnego 
rozporządzenia), stanowiącym wzór wykazu wniosków, oprócz zmian porządkowych, 
proponuje się rezygnację z obecnej kolumny 4 zawierającej „treść wniosku”. Pełna treść 
wniosku jest załączana do wykazu, nie ma zatem potrzeby jej ponownego przywoływania 
w tabeli. W kolumnie 4 (obecnie kolumna 5) wprowadzono „oznaczenie obszaru, którego 
dotyczy wniosek” zamiast „oznaczenia nieruchomości”. Celem tej kolumny jest 
uporządkowanie i ustrukturyzowanie złożonych wniosków, dlatego istotne jest, aby zawierała 
ona informację pozwalającą na identyfikację obszaru, którego wniosek dotyczy 
(niekoniecznie adres czy numer działki). W kolumnie 5 i 6 (obecnie kolumna 6 i 7) 
uszczegółowiono „rozstrzygnięcie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w sprawie 
rozpatrzenia wniosku”, wprowadzając zamiast poprzedniego sformułowania „sposób 
rozpatrzenia wniosku”. Nowe nazewnictwo jest również spójne z zakresem dokumentacji prac 
planistycznych opisanym w § 11 pkt 4. 

Załączniki nr 5 i 6 do obecnego rozporządzenia zostały połączone i tworzą nową treść 
załącznika nr 4 do projektu rozporządzenia, który zawiera wzór wykazu uzgodnień (część A) 
oraz wykazu opinii (część B). W wykazie większy nacisk położono na kwestie proceduralne – 
data doręczenia projektu planu miejscowego instytucji lub organowi uzgadniającemu lub 
opiniującemu, data uzgodnienia, odmowy uzgodnienia lub zaopiniowania, rezygnując 
jednocześnie ze streszczenia ww. stanowisk. Pełna treść uzgodnień i opinii będzie stanowiła 
załącznik do wykazu. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt, burmistrz albo prezydent miasta wyznacza organom 
uzgadniającym i opiniującym termin dokonania uzgodnień albo przedstawienia opinii, 
a uzgodnienie odbywa się w trybie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735, z późn. zm.). Terminy wyznaczone 
na dokonanie uzgodnień albo przedstawienie opinii liczone są zgodnie z art. 57 Kodeksu 
postępowania administracyjnego. W tabeli wskazany będzie więc termin doręczenia projektu 
planu do instytucji lub organu uzgadniającego/opiniującego (kolumna 3) oraz termin 
uzgodnienia/zaopiniowania (kolumny 4 i 5), co ułatwi zweryfikowanie, czy wyznaczony 
termin został zachowany. Zrezygnowano jednocześnie ze wskazywania czy opinia jest 
pozytywna czy negatywna. Ponieważ opinia jest niewiążącą formą współdziałania organów, 
nie ma uzasadnienia dla wskazywania jej charakteru w wykazie. Zrezygnowano również ze 
stosowania nazwy uzgodnienie pozytywne, negatywne lub ponowne. W zamian zastosowano 
poprawne sformułowania – uzgodnienie lub odmowa uzgodnienia. 



Zmiany w załączniku nr 5 do projektu rozporządzenia (odpowiednik załącznika nr 8 do 
obecnego rozporządzenia), stanowiącym wzór protokołu z dyskusji publicznej, służą jego 
uporządkowaniu i dostosowaniu do aktualnych przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z umożliwieniem prowadzenia 
dyskusji publicznej za pomocą środków porozumiewania się na odległość oraz podkreśleniem 
wagi uwag zgłoszonych w trakcie dyskusji publicznej, do protokołu została dodana część 
poświęcona temu elementowi dyskusji. W związku z powyższym zrezygnowano również 
z konieczności załączania do protokołu listy obecności oraz wskazywania w protokole ustaleń 
z dyskusji. 

W załączniku nr 6 do projektu rozporządzenia (odpowiednik załącznika nr 9 do obecnego 
rozporządzenia), stanowiącym wzór wykazu uwag, w stosunku do pierwotnej wersji, nie 
zawarto kolumny dedykowanej rozstrzygnięciu rady gminy (obecnie kolumny 9 i 10). Organ 
sporządzający projekt planu miejscowego, czyli wójt, burmistrz albo prezydent miasta 
rozpatruje złożone uwagi. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia przez radę gminy uwag 
nieuwzględnionych przez wójta stanowi załącznik do uchwały o uchwaleniu planu 
miejscowego, dlatego nie ma potrzeby powielania tej informacji w wykazie. W nowym 
wzorze wykazu uwag brak jest również kolumny mówiącej o ustaleniach projektu planu dla 
nieruchomości, której dotyczy uwaga (obecnie kolumna 6). Z praktyki wynika, że jej 
zawartość nie jest konieczna, stanowi często powielenie informacji zamieszczanych w innych 
kolumnach oraz w treści projektu planu miejscowego. Ponadto, jak w pozostałych 
załącznikach, proponuje się odejść od kopiowania treści uwagi. Pełna treść uwagi będzie 
stanowić załącznik do wykazu, nie ma zatem potrzeby jej ponownego przywoływania 
w tabeli. Wprowadzono również zmiany w kolumnie 4 (obecnie kolumna 5) odnośnie 
oznaczenia obszaru, którego dotyczy uwaga oraz w kolumnach 5 i 6 (obecnie kolumny 7 i 8) 
odnośnie sposobu rozpatrzenia uwagi, podobnie jak w wykazie wniosków (załącznik nr 3). 

 

5. Pozostałe informacje 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady 
Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. 
poz. 1006, z późn. zm.), projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie 
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie 
„Rządowy Proces Legislacyjny”. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 
dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, o którym mowa w § 27 ust. 4 
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 
Ministrów. 

Projekt rozporządzenia nie jest sprzeczny z przepisami Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597) 
i w związku z tym nie podlega notyfikacji przewidzianej tymi przepisami. 



Projekt rozporządzenia nie wymaga notyfikacji programu pomocowego, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 
publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743). Wprowadzone regulacje nie stanowią pomocy 
publicznej, gdyż nie odnoszą się do przepływu środków finansowych, jak również nie 
przewiduje się w nich udzielenia przez władze publiczne korzyści ekonomicznej. 

Projekt rozporządzenia wpłynie na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich 
przedsiębiorców, jeżeli prowadzą oni działalność w zakresie przewidzianym w projekcie 
rozporządzenia. 


