
USTAWA  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
 
(Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r.) . 
 
FRAGMENTY  
(…) 
Art. 2. 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; 
  2)   "zrównoważonym rozwoju" - należy przez to rozumieć rozwój, o którym mowa w art. 3 
pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
i Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, 
poz. 1957 oraz z 2003 r. Nr 46, poz. 392); 
  3)   "środowisku" - należy przez to rozumieć środowisko, o którym mowa w art. 3 pkt 39 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska; 
  4)   "interesie publicznym" - należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, 
uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych 
społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym; (…) 
 
Art. 17. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały o 
przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego kolejno: 
(…) 
11)  wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10, termin, w którym osoby fizyczne i 
prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi 
dotyczące projektu planu, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia planu; 
  12)  rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia 
upływu terminu ich składania; 
  13)  wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia uwag, o 
których mowa w pkt 11, a następnie w niezbędnym zakresie ponawia uzgodnienia; 
  14)  przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego wraz z listą nieuwzględnionych 
uwag, o których mowa w pkt 11. 
 
Art. 18. 1. Uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje 
ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu, o którym mowa w 
art. 17 pkt 10. 
2. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, 
o którym mowa w art. 17 pkt 11. 


