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52. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717)

Tekst jednolity z dnia 24 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 647)1

(zm.: Dz.U. 2012, poz. 951, poz. 1445; 2013, poz. 21, poz. 405, poz. 1238, poz. 1446; 2014, poz. 379)
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Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Zakres ustawy] 1. Ustawa określa:
1) zasady kształtowania polityki przestrzennej przez

jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji
rządowej,

2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania
terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich
zagospodarowania i zabudowy

– przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za
podstawę tych działań.

2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
uwzględnia się zwłaszcza:
1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki

i architektury;
2) walory architektoniczne i krajobrazowe;
3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania

wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych;
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi

i mienia, a także potrzeby osób niepełnosprawnych;
6) walory ekonomiczne przestrzeni;
7) prawo własności;
8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa;
9) potrzeby interesu publicznego;

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej,
w szczególności sieci szerokopasmowych.

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;

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.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.);

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 lo-
kalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem
przestrzennym;

5) „inwestycji celu publicznego” – należy przez to rozumieć
działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponad-
lokalnym (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.);

6) „obszarze przestrzeni publicznej” – należy przez
to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla
zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich
życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych
ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjo-
nalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;

6a)2 „obszarze funkcjonalnym” – należy przez to rozumieć
obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki prze-
strzennej lub występowania konfliktów przestrzennych,
stanowiący zwarty układ przestrzenny składający się
z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzują-
cych się wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi
jednolitymi celami rozwoju;

6b)3 „miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka woje-
wódzkiego” – należy przez to rozumieć typ obszaru
funkcjonalnego obejmującego miasto będące siedzibą
władz samorządu województwa lub wojewody oraz jego
bezpośrednie otoczenie powiązane z nim funkcjonalnie;

7)4 (uchylony)

1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 12.06.2012 r.
2 Art. 2 pkt 6a dodany ustawą z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 8.04.2014 r.
3 Art. 2 pkt 6b dodany ustawą z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 8.04.2014 r.
4 Art. 2 pkt 7–9 uchylone ustawą z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 8.04.2014 r.
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8)?? (uchylony)
9)?? (uchylony)
10) „dobrach kultury współczesnej” – należy przez to

rozumieć niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak
pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale,
zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobra-
zowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących
pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna
lub historyczna;

11) „terenie zamkniętym” – należy przez to rozumieć teren
zamknięty, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287);

12) „działce budowlanej” – należy przez to rozumieć nieru-
chomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość,
cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej
spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa
miejscowego;

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;

15) „standardach” – należy przez to rozumieć zbiory i za-
kresy wymagań dotyczących opracowań i dokumentów
planistycznych oraz zasady stosowania w nich parame-
trów dotyczących zagospodarowania przestrzennego;

16) „parametrach i wskaźnikach urbanistycznych” – należy
przez to rozumieć parametry i wskaźniki ustanawiane
w dokumentach planistycznych, zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 10 ust. 4, art. 16 ust. 2
i art. 40;

17) „walorach ekonomicznych przestrzeni” – należy przez
to rozumieć te cechy przestrzeni, które można określić
w kategoriach ekonomicznych;

18) „wartości nieruchomości” – należy przez to rozumieć
wartość rynkową nieruchomości;

19) „powierzchni sprzedaży” – należy przez to rozumieć
tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu han-
dlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową,
przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której
odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez
wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii
oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się
powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji
wystawowej itp.).

Art. 3. [Zadania własne] 1. Kształtowanie i prowadzenie
polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego, z wyjątkiem morskich wód
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy
ekonomicznej oraz terenów zamkniętych, należy do zadań
własnych gminy.

2. Prowadzenie, w granicach swojej właściwości rzeczowej,
analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego,
odnoszących się do obszaru powiatu i zagadnień jego rozwoju,
należy do zadań samorządu powiatu.

3. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej
w województwie, w tym uchwalanie planu zagospodarowania
przestrzennego województwa, należy do zadań samorządu
województwa.

4. Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej
państwa, wyrażonej w koncepcji przestrzennego zagospoda-
rowania kraju, należy do zadań Rady Ministrów.

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.

1a. W odniesieniu do obszarów morskich wód wewnętrz-
nych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej
przeznaczenie terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicz-
nego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy
terenu określa się na podstawie przepisów ustawy z dnia
21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej
Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1502, z późn. zm.).

2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowa-
nia 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 dro-

dze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy

dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji
o warunkach zabudowy.

3. W odniesieniu do terenów zamkniętych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego ustala się tylko
granice tych terenów oraz granice ich stref ochronnych.
W strefach ochronnych ustala się ograniczenia w zagospoda-
rowaniu i korzystaniu z terenów, w tym zakaz zabudowy.

4. Przepisów ust. 3 nie stosuje się do terenów zamkniętych
ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Art. 5. [Projektowanie w rozumieniu ustawy]
Opracowywanie projektów planów zagospodarowania prze-
strzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest projektowaniem
zagospodarowania przestrzennego, odpowiednio w skali
regionalnej i lokalnej, w rozumieniu art. 2 ust. 3 oraz art. 6
ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.).

Art. 6. [Sposób wykonywania prawa własności]
1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób
wykonywania prawa własności nieruchomości.

2. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do:
1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny,

zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli
nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego
oraz osób trzecich;

2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodaro-
waniu terenów należących do innych osób lub jednostek
organizacyjnych.

Art. 7. [Dopuszczalność zaskarżania do sądu
administracyjnego] Rozstrzygnięcia wójta, burmistrza,
prezydenta miasta albo marszałka województwa o nie-
uwzględnieniu odpowiednio wniosków dotyczących studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy, uwag dotyczących projektu tego studium, wniosków
dotyczących miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, uwag dotyczących projektu tego planu albo
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wniosków dotyczących planu zagospodarowania przestrzen-
nego województwa – nie podlegają zaskarżeniu do sądu
administracyjnego.

Art. 8. [Organy doradcze] 1.5 Organem doradczym mini-
stra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego
jest Główna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.

2.6 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-
kalnictwa powołuje i odwołuje przewodniczącego i członków
komisji, o której mowa w ust. 1, oraz ustala, w drodze
zarządzenia, regulamin określający organizację i tryb jej
działania.

3. Marszałek województwa, wójt, burmistrz albo prezydent
miasta powołuje, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, odpowiednio
wojewódzką albo gminną komisję urbanistyczno-archi-
tektoniczną, jako organ doradczy, oraz ustala, w drodze
regulaminu, jej organizację i tryb działania.

4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może powierzyć
gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej powołanej
w innej gminie pełnienie funkcji organu doradczego, na mocy
porozumienia zawartego z odpowiednim wójtem, burmistrzem
lub prezydentem miasta.

5. Przy starostach powiatów mogą być powoływane
powiatowe komisje urbanistyczno-architektoniczne jako
organy doradcze starostów powiatów oraz, na podstawie
stosownych porozumień, wójtów, burmistrzów gmin albo
prezydentów miast wchodzących w skład tych powiatów, które
nie powołały gminnych komisji lub nie powierzyły funkcji
pełnienia organu doradczego komisji powołanej w innej
gminie, w trybie określonym w ust. 4.

6. Organy doradcze, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 3
i 5, składają się z osób o wykształceniu i przygotowaniu
fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką
planowania przestrzennego, w tym co najmniej w połowie
z osób rekomendowanych przez branżowe stowarzyszenia
i samorządy zawodowe.
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Art. 9. [Sporządzanie studium] 1. W celu określenia
polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad
zagospodarowania przestrzennego, rada gminy podejmuje
uchwałę o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
zwanego dalej „studium”.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta sporządza studium
zawierające część tekstową i graficzną, uwzględniając zasady
określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania
przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy,
o ile gmina dysponuje takim opracowaniem.

3. Studium sporządza się dla obszaru w granicach
administracyjnych gminy.

4. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy
sporządzaniu planów miejscowych.

5. Studium nie jest aktem prawa miejscowego.

Art. 10. [Wymagany zakres studium] 1. W studium
uwzględnia się uwarunkowania wynikające w szczególności z:
1) dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania

i uzbrojenia terenu;
2) stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
3) stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej

przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów
wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego;

4) stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej;

5) warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony
ich zdrowia;

6) zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
8) stanu prawnego gruntów;
9) występowania obiektów i terenów chronionych na

podstawie przepisów odrębnych;
10) występowania obszarów naturalnych zagrożeń geolo-

gicznych;
11)7 występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów

wód podziemnych oraz udokumentowanych kompleksów
podziemnego składowania dwutlenku węgla;

12) występowania terenów górniczych wyznaczonych na
podstawie przepisów odrębnych;

13) stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-
-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;

14) zadań służących realizacji ponadlokalnych celów pu-
blicznych;

15) wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.
2. W studium określa się w szczególności:

1) kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz
w przeznaczeniu terenów;

2) kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz
użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod
zabudowy;

3) obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów,
ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;

4) obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;

6) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu
publicznego o znaczeniu lokalnym;

7) obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje
celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie
z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego
województwa i ustaleniami programów, o których mowa
w art. 48 ust. 1;

8) obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na
podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wyma-
gające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,
a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m28 oraz obszary
przestrzeni publicznej;

9) obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym
obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;

10) kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej
przestrzeni produkcyjnej;

5 Art. 8 ust. 1 zmieniony ustawą z dnia 13.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
6 Art. 8 ust. 2 zmieniony ustawą z dnia 13.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
7 Art. 10 ust. 1 pkt 11 w brzmieniu ustawy z dnia 27.09.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1238), która wchodzi w życie 24.11.2013 r.
8 Ze zmianą wprowadzoną przez art. 12 ustawy z dnia 11.05.2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów

handlowych (Dz.U. Nr 127, poz. 880), która weszła w życie z dniem 18.09.2007 r.; utraciła moc z dniem 11.07.2008 r. na podstawie
wyroku Tryb. Konst. z dnia 8.07.2008 r. sygn. akt K 46/07 (Dz.U. Nr 123, poz. 803).

3



52 PiZPU Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

11) obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary
osuwania się mas ziemnych;

12) obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu
kopaliny filar ochronny;

13) obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych
oraz obowiązujące na nich ograniczenia prowadzenia
działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady (Dz.U. Nr 41, poz. 412,
z późn. zm.);

14) obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub
rekultywacji;

15) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
16)9 obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależ-

ności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania
występujących w gminie.

2a. Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie
obszarów, 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; w studium ustala się ich
rozmieszczenie.

3. Obowiązek przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w przypadku,
o którym mowa w ust. 2 pkt 8, powstaje po upływie
3 miesięcy od dnia ustanowienia tego obowiązku.

4.10 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokal-
nego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany
zakres projektu studium w części tekstowej i graficznej,
uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące materiałów
planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stoso-
wanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu
dokumentowania prac planistycznych.

Art. 11. [Kolejne etapy działań] Wójt, burmistrz albo
prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały
o przystąpieniu do sporządzania studium, kolejno:
1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie,

a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do
sporządzania studium, określając formę, miejsce i termin
składania wniosków dotyczących studium, nie krótszy
jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia;

2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpie-
niu do sporządzania studium instytucje i organy właściwe
do uzgadniania i opiniowania projektu studium;

3) (uchylony)
4) sporządza projekt studium rozpatrując wnioski, o któ-

rych mowa w pkt 1, uwzględniając ustalenia planu
zagospodarowania przestrzennego województwa; w przy-
padku braku planu zagospodarowania przestrzennego
województwa lub niewprowadzenia do planu zagospoda-
rowania przestrzennego województwa zadań rządowych,
uwzględnia ustalenia programów, o których mowa
w art. 48 ust. 1;

5) uzyskuje od gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu
art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej opinię
o projekcie studium;

6)11 występuje o uzgodnienie projektu studium z zarządem
województwa w zakresie jego zgodności z ustaleniami
planu zagospodarowania przestrzennego województwa
i z wojewodą w zakresie jego zgodności z ustaleniami
programów, o których mowa w art. 48 ust. 1, oraz

występuje o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych
w projekcie studium do:
a) starosty powiatowego,
b) gmin sąsiednich,
c) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków,
d) właściwych organów wojskowych, ochrony granic

oraz bezpieczeństwa państwa,
e) dyrektora właściwego urzędu morskiego w zakresie

zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochron-
nego oraz morskich portów i przystani,

f) właściwego organu nadzoru górniczego w zakresie
zagospodarowania terenów górniczych,

g) właściwego organu administracji geologicznej,
h) ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie

zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej,
i) dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej

w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego
zagrożenia powodzią,

j) regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
k) (uchylona)
l) właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej

i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
w zakresie:
– lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub

dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
– zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5 i 7

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska, w istniejących zakładach
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnych awarii,

– nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów
przestrzeni publicznej i terenów zabudowy miesz-
kaniowej w sąsiedztwie zakładów o zwiększonym
lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii,
w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny
zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii,

m) właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora
sanitarnego;

7) (uchylony)
8) (uchylony)
9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii

i dokonanych uzgodnień;
10) ogłasza w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu

projektu studium do publicznego wglądu na okres co
najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten
projekt do publicznego wglądu oraz publikuje na stronach
internetowych urzędu gminy na okres co najmniej 21 dni
oraz organizuje w tym czasie dyskusję publiczną nad
przyjętymi w tym projekcie studium rozwiązaniami;

11) wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 10,
termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą
wnosić uwagi dotyczące projektu studium, nie krótszy niż
21 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia studium;

12) przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt studium
wraz z listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa
w pkt 11.

Art. 12. [Ocena zgodności studium z przepisami
prawa] 1. Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając
jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa
w art. 11 pkt 12. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały
o uchwaleniu studium.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia
wojewodzie uchwałę o uchwaleniu studium wraz z załącz-
nikami, o których mowa w ust. 1, oraz dokumentacją prac

9 Art. 10 ust. 2 pkt 16 w brzmieniu ustawy z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 25.09.2014 r.
10 Art. 10 ust. 4 zmieniony ustawą z dnia 13.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
11 Art. 11 pkt 6 lit. k uchylona ustawą z dnia 16.11.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1445), która wchodzi w życie 21.01.2013 r.

4



52
Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie PiZPU 52

planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami
prawnymi.

3. Jeżeli rada gminy nie uchwaliła studium, nie przystąpiła
do jego zmiany albo, uchwalając studium, nie określiła
w nim obszarów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego
o znaczeniu krajowym i wojewódzkim, ujętych w planie
zagospodarowania przestrzennego województwa lub w pro-
gramach, o których mowa w art. 48 ust. 1, wojewoda, po
podjęciu czynności zmierzających do uzgodnienia terminu
realizacji tych inwestycji i warunków wprowadzenia tych
inwestycji do studium, wzywa radę gminy do uchwalenia
studium lub jego zmiany w wyznaczonym terminie. Po
bezskutecznym upływie tego terminu wojewoda sporządza
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego albo jego
zmianę dla obszaru, którego dotyczy zaniechanie gminy,
w zakresie koniecznym dla możliwości realizacji inwestycji
celu publicznego oraz wydaje w tej sprawie zarządzenie
zastępcze. Przyjęty w tym trybie plan wywołuje skutki prawne
takie jak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, koszty
sporządzenia planu ponosi w całości gmina, której obszaru
dotyczy zarządzenie zastępcze.

Art. 13. [Podmioty obciążone kosztami sporządze-
nia studium] 1. Koszty sporządzenia studium obciążają
budżet gminy.

2. Koszty sporządzenia lub zmiany studium wynikające
z rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym obciążają odpowiednio budżet państwa,
budżet województwa albo budżet powiatu.

Art. 14. [Plan miejscowy] 1. W celu ustalenia przezna-
czenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz
określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada
gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwa-
nego dalej „planem miejscowym”, z zastrzeżeniem ust. 6.

2. Integralną częścią uchwały, o której mowa w ust. 1, jest
załącznik graficzny przedstawiający granice obszaru objętego
projektem planu.

3. Plan miejscowy, w wyniku którego następuje zmiana
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze
i nieleśne, sporządza się dla całego obszaru wyznaczonego
w studium.

4. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, rada gminy podejmuje
z własnej inicjatywy lub na wniosek wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta.

5. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, wójt,
burmistrz albo prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące
zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia
zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,
przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu
oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.

6. Planu miejscowego nie sporządza się dla terenów
zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych ustalanych
przez ministra właściwego do spraw transportu.

7. Plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli
wymagają tego przepisy odrębne.

8. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

Art. 15. [Zakres planu miejscowego] 1. Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta sporządza projekt planu
miejscowego, zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi,
odnoszącymi się do obszaru objętego planem.

2. W planie miejscowym określa się obowiązkowo:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

oraz dóbr kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych;
6)12 zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki za-

gospodarowania terenu, maksymalną i minimalną
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni
całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni
działki budowlanej, minimalny udział procentowy
powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość
zabudowy, minimalną liczbę miejsc do parkowania
w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową i sposób ich realizacji
oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych,
a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią
oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości objętych planem miejscowym;

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej;

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.

3. W planie miejscowym określa się w zależności od
potrzeb:
1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń

i podziałów nieruchomości;
2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy

i infrastruktury technicznej;
3) granice obszarów wymagających przekształceń lub

rekultywacji;
3a) granice terenów pod budowę urządzeń, o których mowa

w art. 10 ust. 2a, oraz granice ich stref ochronnych
związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospo-
darowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem
znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;

4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych,
o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8;

4a) granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicz-
nego o znaczeniu lokalnym;

4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodaro-
wania przestrzennego województwa lub w ostatecznych
decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub
powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym,
lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie
terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;

5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz
terenów służących organizacji imprez masowych;

6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych,
a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich
terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie
z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych
hitlerowskich obozów zagłady;

12 Art. 15 ust. 2 pkt 6 w brzmieniu ustawy z dnia 23.10.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1446), która wchodzi w życie 1.07.2014 r.

5



52 PiZPU Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

7) granice terenów zamkniętych, i granice stref ochronnych
terenów zamkniętych;

8) sposób usytuowania obiektów budowlanych w stosunku
do dróg i innych terenów publicznie dostępnych oraz do
granic przyległych nieruchomości, kolorystykę obiektów
budowlanych oraz pokrycie dachów;

9) zasady i warunki sytuowania obiektów małej architek-
tury, tablic i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich
gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów
budowlanych, z jakich mogą być wykonane;

10) minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek
budowlanych.

Art. 16. [Wymagany zakres i skala projektu] 1. Plan
miejscowy sporządza się w skali 1:1000, z wykorzystaniem
urzędowych kopii map zasadniczych albo w przypadku ich
braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym
zasobie geodezyjnym i kartograficznym. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie map
w skali 1:500 lub 1:2000, a w przypadkach planów miejsco-
wych, które sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia
gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy,
dopuszcza się stosowanie map w skali 1:5000.

2.13 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-
kalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagany zakres
projektu planu miejscowego w części tekstowej i graficznej,
uwzględniając w szczególności wymogi dotyczące materiałów
planistycznych, skali opracowań kartograficznych, stoso-
wanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów oraz sposobu
dokumentowania prac planistycznych.

3.14 Minister właściwy do spraw budownictwa, lo-
kalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, ministrem właściwym do spraw rozwoju regio-
nalnego oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych
określi, w drodze rozporządzenia, sposób uwzględniania
w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności
i bezpieczeństwa państwa, uwzględniając w szczególności
problematykę związaną z:
1) przygotowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom

zewnętrznym, a zwłaszcza agresji militarnej;
2) przygotowaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom

wewnętrznym, a zwłaszcza zagrożeniom bezpieczeństwa
i porządku publicznego, katastrofom i klęskom żywioło-
wym oraz zagrożeniom gospodarczym i ekonomicznym.

Art. 17. [Kolejne etapy działania] Wójt, burmistrz
albo prezydent miasta po podjęciu przez radę gminy
uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego
kolejno:
1) ogłasza w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie,

a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do
sporządzania planu, określając formę, miejsce i termin
składania wniosków do planu, nie krótszy niż 21 dni
od dnia ogłoszenia;

2) zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przy-
stąpieniu do sporządzania planu instytucje i organy
właściwe do uzgadniania i opiniowania planu;

3) (uchylony)
4) sporządza projekt planu miejscowego rozpatrując

wnioski, o których mowa w pkt 1, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko;

5) sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia
planu miejscowego, z uwzględnieniem art. 36;

6)15 występuje o:
a) opinie o projekcie planu do:

– gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8,
komisji urbanistyczno-architektonicznej,

– wójtów, burmistrzów gmin albo prezydentów
miast, graniczących z obszarem objętym planem,
w zakresie rozmieszczenia inwestycji celu pu-
blicznego o znaczeniu lokalnym,

– regionalnego dyrektora ochrony środowiska,
– właściwych organów administracji geologicznej

w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się
mas ziemnych,

– (uchylono)
– właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej

i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
w zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwięk-
szonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych
awarii, zmian, o których mowa w art. 250 ust. 5
i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska, w istniejących zakładach
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnych awarii i nowych inwestycji oraz
rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej
i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku
wystąpienia poważnych awarii, w przypadku gdy
te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają
ryzyko lub skutki poważnych awarii,

– właściwego państwowego wojewódzkiego inspek-
tora sanitarnego, oraz

b) uzgodnienie projektu planu z:
– wojewodą, zarządem województwa, zarządem po-

wiatu w zakresie odpowiednich zadań rządowych
i samorządowych,

– organami właściwymi do uzgadniania projektu
planu na podstawie przepisów odrębnych,

– właściwym zarządcą drogi, jeżeli sposób za-
gospodarowania gruntów przyległych do pasa
drogowego lub zmiana tego sposobu mogą mieć
wpływ na ruch drogowy lub samą drogę,

– właściwymi organami wojskowymi, ochrony
granic oraz bezpieczeństwa państwa,

– dyrektorem właściwego urzędu morskiego w za-
kresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa
ochronnego oraz morskich portów i przystani,

– właściwym organem nadzoru górniczego w za-
kresie zagospodarowania terenów górniczych,

– ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakre-
sie zagospodarowania obszarów ochrony uzdro-
wiskowej,

– właściwym wojewódzkim konserwatorem za-
bytków w zakresie kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu, oraz

c) zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych
i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli
wymagają tego przepisy odrębne;

7) (uchylony)
8) (uchylony)
9) wprowadza zmiany wynikające z uzyskanych opinii

i dokonanych uzgodnień oraz ogłasza, w sposób
określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu planu do
publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem
wyłożenia i wykłada ten projekt wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu
na okres co najmniej 21 dni oraz organizuje w tym

13 Art. 16 ust. 2 zmieniony ustawą z dnia 13.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
14 Art. 16 ust. 3 zdanie wstępne w brzmieniu ustawy z dnia 13.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
15 Art. 17 pkt 6 lit. a tiret piąte uchylono ustawą z dnia 16.11.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1445), która wchodzi w życie 21.01.2013 r.
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czasie dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie
planu rozwiązaniami;

10) (uchylony)
11)16 wyznacza w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 9,

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 projektu
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. [Uwagi do projektu] 1.17 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 9.

2. Uwagi do projektu planu należy wnieść na piśmie
w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, o którym mowa
w art. 17 pkt 11.

3.18 Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi
wniesione w postaci elektronicznej:
1) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym we-

ryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r.
poz. 262) lub

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym
ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235) lub

3) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.

Art. 19. [Ponowienie czynności] 1. Jeżeli rada gminy
stwierdzi konieczność dokonania zmian w przedstawionym
do uchwalenia projekcie planu miejscowego, w tym także
w wyniku uwzględnienia uwag do projektu planu – czynności,
o których mowa w art. 17, ponawia się w zakresie niezbędnym
do dokonania tych zmian.

2. Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie
część projektu planu objęta zmianą.

Art. 20. [Uchwalenie planu miejscowego] 1. Plan
miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie
narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz
sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść
uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia
stanowią załączniki do uchwały.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia
wojewodzie uchwałę, o której mowa w ust. 1, wraz
z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu
oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.

Art. 21. [Podmioty obciążone kosztami sporządze-
nia planu] 1. Koszty sporządzenia planu miejscowego
obciążają budżet gminy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają:
1) budżet państwa – jeżeli jest on w całości lub w części

bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu krajowym;

2) budżet województwa – jeżeli jest on w całości lub
w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji
inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim;

3) budżet powiatu – jeżeli jest on w całości lub w części
bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu powiatowym;

4) inwestora realizującego inwestycję celu publicznego –
w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją
zamiaru realizacji tej inwestycji.

Art. 22. [Scalenia i podziały nieruchomości] Jeżeli
plan miejscowy obejmuje obszary wymagające przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości, rada gminy, po
jego uchwaleniu, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do
scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami
o gospodarce nieruchomościami.

Art. 23. [Organy obowiązane do współpracy] Organy,
o których mowa w art. 11 pkt 5 i 6 oraz art. 17 pkt 6, w zakre-
sie swojej właściwości rzeczowej i miejscowej są obowiązane
do współpracy przy sporządzaniu odpowiednio projektu
studium albo projektu planu miejscowego, polegającej na
wyrażaniu opinii, składaniu wniosków oraz udostępnianiu
informacji.

Art. 24. [Uzgadnianie projektu] 1. Organy, o których
mowa w art. 11 pkt 6 oraz art. 17 pkt 6, w zakresie swojej
właściwości rzeczowej lub miejscowej, opiniują i uzgadniają,
na swój koszt, odpowiednio projekt studium albo projekt
planu miejscowego. Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106
Kodeksu postępowania administracyjnego.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może uznać za
uzgodniony projekt studium albo projekt planu miejscowego
w przypadku, w którym organy, o których mowa w ust. 1,
nie określą warunków, na jakich uzgodnienie może nastąpić.

Art. 25. [Terminy uzgodnień] 1. Wójt, burmistrz albo
prezydent miasta ustala termin dokonania uzgodnień albo
przedstawienia opinii przez organy, o których mowa w art. 11
pkt 5 i 6 oraz art. 17 pkt 6, nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy
niż 30 dni od dnia udostępnienia projektu studium albo
projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania
na środowisko.

1a. Organ uzgadniający albo opiniujący może w uzasad-
nionych przypadkach wystąpić do wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta, o zmianę terminu, o którym mowa
w ust. 1, wskazując termin nie dłuższy niż 30 dni na
przedstawienie opinii albo dokonanie uzgodnienia.

2. Nieprzedstawienie stanowiska lub warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 2, w terminie, o którym mowa w ust. 1
i 1a, uważa się za równoznaczne odpowiednio z uzgodnieniem
lub zaopiniowaniem projektu.

Art. 26. [Organ ponoszący koszty zmian projektu]
1. Organ, z którym uzgodniono projekt studium lub projekt
planu miejscowego, ponosi koszty zmiany tych projektów,
spowodowane późniejszą zmianą stanowiska.

16 Art. 17 pkt 11 w brzmieniu ustawy z dnia 8.03.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 405), która wchodzi w życie 12.04.2013 r.
17 Art. 18 ust. 1 w brzmieniu ustawy z dnia 8.03.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 405), która wchodzi w życie 12.04.2013 r.
18 Art. 18 ust. 3 w brzmieniu ustawy z dnia 8.03.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 405), która wchodzi w życie 12.04.2013 r.
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2. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1, działa w ramach
zespolonej administracji powiatowej lub w ramach samorządu
województwa i wykonuje zadania z zakresu administracji
rządowej, Skarb Państwa ponosi koszty zmiany studium
i planu miejscowego lub ich projektów jedynie wówczas,
gdy zmiana stanowiska organu wynika ze zmiany ustawy lub
z wiążących ten organ nowych ustaleń właściwego organu
administracji rządowej.

Art. 27. [Tryb zmiany studium] Zmiana studium lub
planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są
one uchwalane.

Art. 28. [Nieważność uchwały] 1. Naruszenie zasad
sporządzania studium lub planu miejscowego, istotne
naruszenie trybu ich sporządzania, a także naruszenie
właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność
uchwały rady gminy w całości lub części.

2. Jeżeli rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, stwier-
dzające nieważność uchwały w sprawie studium lub planu
miejscowego, stanie się prawomocne z powodu niezłożenia
przez gminę, w przewidzianym terminie, skargi do sądu
administracyjnego lub jeżeli skarga zostanie przez sąd
odrzucona albo oddalona, czynności, o których mowa
w art. 11 i 17, ponawia się w zakresie niezbędnym do
doprowadzenia do zgodności projektu studium lub planu
z przepisami prawnymi.

Art. 29. [Obowiązywanie uchwały] 1. Uchwała rady
gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje
od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie
wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
w dzienniku urzędowym województwa.

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, podlega również
publikacji na stronie internetowej gminy.

Art. 30. [Prawo wglądu do studium] 1. Każdy ma
prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz
otrzymania z nich wypisów i wyrysów.

2. (uchylony)

Art. 31. [Rejestr planów miejscowych] 1. Wójt,
burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr planów
miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę,
gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za
przechowywanie ich oryginałów, w tym również uchylonych
i nieobowiązujących.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta jest obowiązany
przekazać staroście kopię uchwalonego studium lub planu
miejscowego, nie później niż w dniu ich wejścia w życie.

Art. 32. [Analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym] 1. W celu oceny aktualności studium
i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta
dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy, ocenia postępy w opracowywaniu planów miejsco-
wych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania
w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji
zamieszczonych w rejestrach, o których mowa w art. 57
ust. 1–3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia
lub zmiany planu miejscowego.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie
gminy wyniki analiz, o których mowa w ust. 1, po uzyskaniu
opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8,
komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz
w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje uchwałę
w sprawie aktualności studium i planów miejscowych,
a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub
w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27.

3. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2,
rada gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność
studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi
z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.

Art. 33. [Wpływ zmian legislacyjnych na studium]
Jeżeli w wyniku zmiany ustaw zachodzi konieczność zmiany
studium lub planu miejscowego, czynności, o których mowa
w art. 11 i 17, wykonuje się odpowiednio w zakresie
niezbędnym do dokonania tych zmian.

Art. 34. [Skutki wejścia w życie i utraty mocy
planów] 1. Wejście w życie planu miejscowego powoduje
utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania
przestrzennego lub ich części odnoszących się do objętego
nim terenu.

2. Utrata mocy obowiązującej planu miejscowego nie
powoduje wygaśnięcia decyzji administracyjnych wydanych
na podstawie tego planu, z zastrzeżeniem art. 65 ust. 1 pkt 2
i ust. 2.

Art. 35. [Zmiana przeznaczenia terenów] Tereny,
których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być
wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich
zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie
ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

Art. 36. [Roszczenia odszkodowawcze właściciela]
1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego
albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części
w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograni-
czone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości
może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy:
1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
2) wykupienia nieruchomości lub jej części.
2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1,

może nastąpić również w drodze zaoferowania przez
gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu
nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany
roszczenia wygasają.

3. Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego
albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu,
a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nierucho-
mość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1 i 2,
może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu
wartości nieruchomości.

4. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego
albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel
lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt,
burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę
ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym
do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem
własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż
30% wzrostu wartości nieruchomości.

4a. Opłaty, o której mowa w ust. 4, nie pobiera się
w przypadku nieodpłatnego przeniesienia przez rolnika
własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa
rolnego na następcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników
(Dz.U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.) albo przepisów
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach działania „Renty strukturalne”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013 wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U.
Nr 64, poz. 427, z późn. zm.). W przypadku zbycia przez
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następcę nieruchomości przekazanych przez rolnika przepisy
o opłacie, o której mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio.

5. W razie stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy
w sprawie planu miejscowego, w części lub w całości,
odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo opłata,
o której mowa w ust. 4, podlegają zwrotowi odpowiednio
na rzecz gminy lub na rzecz aktualnego właściciela albo
użytkownika wieczystego nieruchomości.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w razie
stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie
planu miejscowego w części lub w całości gmina może żądać
od aktualnego właściciela albo użytkownika wieczystego
nieruchomości zwrotu kwoty stanowiącej równowartość
wypłaconego odszkodowania.

Art. 37. [Obniżenie lub wzrost wartości nierucho-
mości] 1.19 Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia
wartości nieruchomości, o którym mowa w art. 36 ust. 3, oraz
wysokość opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości,
o której mowa w art. 36 ust. 4, ustala się na dzień jej
sprzedaży. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości
stanowią różnicę między wartością nieruchomości określoną
przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego
po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej
wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia
terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub
faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed
jego uchwaleniem.

2. (uchylony)
3. Roszczenia, o których mowa w art. 36 ust. 3, można

zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy
albo jego zmiana stały się obowiązujące.

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do opłat, o których
mowa w art. 36 ust. 4.

5. Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporządzenia
umowy, której przedmiotem jest zbycie nieruchomości,
w formie aktu notarialnego, jest zobowiązany przesłać
wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta wypis z tego
aktu.

6. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta ustala opłatę,
o której mowa w art. 36 ust. 4, w drodze decyzji,
bezzwłocznie po otrzymaniu wypisu z aktu notarialnego,
o którym mowa w ust. 5.

7. Właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości,
której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem lub zmianą
planu miejscowego, przed jej zbyciem może żądać od wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze
decyzji, wysokości opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4.

8. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia
okresowo – odpowiednio do potrzeb, lecz co najmniej raz
w roku – na sesji rady gminy informację o zgłoszonych
żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1–3 i ust. 5,
i wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7.

9. Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń, o któ-
rych mowa w art. 36 ust. 1–3, powinno nastąpić w terminie
6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba że strony
postanowią inaczej. W przypadku opóźnienia w wypłacie
odszkodowania lub w wykupie nieruchomości właścicielowi
albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługują
odsetki ustawowe.

10. Spory w sprawach, o których mowa w art. 36 ust. 1–3
i ust. 5, rozstrzygają sądy powszechne.

11. W odniesieniu do zasad określania wartości nie-
ruchomości oraz zasad określania skutków finansowych
uchwalania lub zmiany planów miejscowych, a także
w odniesieniu do osób uprawnionych do określania tych
wartości i skutków finansowych stosuje się przepisy
o gospodarce nieruchomościami.

Rozdział 3. Planowanie przestrzenne
w województwie

Art. 38. [Plany zagospodarowania przestrzennego
w województwie] Organy samorządu województwa sporzą-
dzają plan zagospodarowania przestrzennego województwa,
prowadzą analizy i studia oraz opracowują koncepcje
i programy, odnoszące się do obszarów i problemów
zagospodarowania przestrzennego odpowiednio do potrzeb
i celów podejmowanych w tym zakresie prac.

Art. 39. [Zakres planu] 1. Sejmik województwa
podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu
zagospodarowania przestrzennego województwa.

2. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych
województwa.

3. W planie zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa
oraz określa się w szczególności:
1) podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich

powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych,
w tym kierunki powiązań transgranicznych;

2) system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ochrony
uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej;

3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym;

4)20 granice i zasady zagospodarowania obszarów funkcjonal-
nych o znaczeniu ponadregionalnym oraz, w zależności
od potrzeb, granice i zasady zagospodarowania obszarów
funkcjonalnych o znaczeniu regionalnym;

5)21 (uchylony)
6) obszary szczególnego zagrożenia powodzią;
7) granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;

8)22 obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin
i udokumentowanych kompleksów podziemnego skła-
dowania dwutlenku węgla.

4. W planie zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa uwzględnia się ustalenia koncepcji przestrzennego
zagospodarowania kraju, o której mowa w art. 47 ust. 1
pkt 1, oraz programy, o których mowa w art. 48 ust. 1.

5. W planie zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa umieszcza się te inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, o których mowa w ust. 3 pkt 3, które
zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego
ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością.

19 Utracił moc z dniem 15.02.2010 r. w zakresie, w jakim wzrost wartości nieruchomości odnosi do kryterium faktycznego jej
wykorzystywania w sytuacjach, gdy przeznaczenie nieruchomości zostało określone tak samo jak w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego uchwalonym przed 1.01.1995 r., który utracił moc z powodu upływu terminu wyznaczonego w art. 87 ust. 3 ustawy, na
podstawie wyroku Tryb. Konst. z dnia 9.02.2010 r. sygn. akt P 58/08 (Dz.U. Nr 24, poz. 124).

20 Art. 39 ust. 3 pkt 4 w brzmieniu ustawy z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 25.09.2014 r.
21 Art. 39 ust. 3 pkt 5 uchylony ustawą z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 25.09.2014 r.
22 Art. 39 ust. 3 pkt 8 w brzmieniu ustawy z dnia 27.09.2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1238), która wchodzi w życie 24.11.2013 r.
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52 PiZPU Rozdział 3. Planowanie przestrzenne w województwie

6.23 Dla miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka
wojewódzkiego uchwala się plan zagospodarowania prze-
strzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka
wojewódzkiego jako część planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa.

7.24 Plan zagospodarowania przestrzennego miejskiego
obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego może obej-
mować również obszary leżące poza granicami miejskiego
obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego.

Art. 39a.25 [Aktualizacja] W celu zapewnienia spój-
ności plan zagospodarowania przestrzennego województwa
dostosowuje się do strategii rozwoju województwa po jej
aktualizacji, w zakresie, w jakim aktualizacja strategii dotyczy
sytuacji przestrzennej województwa.

Art. 40.26 [Upoważnienie dla ministra] Minister
właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w dro-
dze rozporządzenia, wymagany zakres projektu planu
zagospodarowania przestrzennego województwa w części
tekstowej i graficznej, uwzględniając w szczególności wymogi
dotyczące materiałów planistycznych, skali opracowań karto-
graficznych, stosowanych oznaczeń, nazewnictwa, standardów
oraz sposobu dokumentowania prac planistycznych.

Art. 41. [Kolejne działania marszałka wojewódz-
twa] 1. Po podjęciu przez sejmik województwa uchwały
o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania
przestrzennego województwa marszałek województwa ko-
lejno:
1) ogłasza w prasie ogólnopolskiej oraz przez obwiesz-

czenie w urzędach gmin, starostwach powiatowych,
urzędzie marszałkowskim i urzędzie wojewódzkim
o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania
planu, określając formę, miejsce i termin składania
wniosków dotyczących planu, nie krótszy niż 3 miesiące
od dnia ogłoszenia;

2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpie-
niu do sporządzania planu instytucje i organy właściwe
do uzgadniania i opiniowania planu;

3) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1;
4) sporządza projekt planu zagospodarowania przestrzen-

nego województwa wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko;

5) uzyskuje od wojewódzkiej komisji urbanistyczno-archi-
tektonicznej opinię o projekcie planu;

6) występuje o opinię o projekcie planu do właściwych
instytucji i organów, a także do wojewody, zarządów
powiatów, wójtów, burmistrzów gmin i prezydentów
miast położonych na terenie województwa oraz rządo-
wych i samorządowych organów administracji publicznej
na terenach przyległych do granic województwa oraz
uzgadnia projekt z organami określonymi w przepisach
odrębnych;

7)27 przedstawia projekt planu ministrowi właściwemu do
spraw rozwoju regionalnego w celu stwierdzenia jego
zgodności z koncepcją przestrzennego zagospodarowania
kraju i programami rządowymi, o których mowa w art. 48
ust. 1;

8) przedstawia projekt planu sejmikowi województwa do
uchwalenia.

2. Do opiniowania i uzgadniania projektu planu za-
gospodarowania przestrzennego województwa stosuje się

odpowiednio przepisy art. 23–26, z wyjątkiem terminu
dokonania uzgodnień i przedstawienia opinii, który nie
powinien być krótszy niż 40 dni od dnia udostępnienia
projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Art. 42. [Uchwała sejmiku o uchwaleniu planu] 1.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa uchwala
sejmik województwa.

2. Uchwałę sejmiku województwa o uchwaleniu planu
zagospodarowania przestrzennego województwa wraz z do-
kumentacją prac planistycznych marszałek województwa
przekazuje wojewodzie w celu oceny zgodności z przepisami
prawnymi oraz ogłoszenia w wojewódzkim dzienniku
urzędowym.

3. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa następuje w trybie, w jakim jest uchwalany ten plan.

Art. 43. [Koszty sporządzenia planu] 1. Koszty sporzą-
dzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa
obciążają budżet województwa, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Koszty sporządzenia planu zagospodarowania prze-
strzennego województwa obciążają budżet państwa albo
inwestora realizującego inwestycję celu publicznego o zna-
czeniu krajowym w części, w jakiej sporządzenie tego planu
jest bezpośrednią konsekwencją zamierzeń realizacji tej
inwestycji.

Art. 44. [Wprowadzanie ustaleń do planu] 1.
Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa wprowadza się do planu miejscowego po uprzednim
uzgodnieniu terminu realizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym i warunków wprowadzenia ich
do planu miejscowego.

2. Uzgodnienia, o których mowa w ust. 1, przeprowadza
marszałek województwa z wójtem, burmistrzem albo
prezydentem miasta.

3. Koszty wprowadzenia ustaleń planu zagospodarowania
przestrzennego województwa do planu miejscowego oraz
zwrotu wydatków na odszkodowania, o których mowa
w art. 36, a także kwoty przeznaczone na pokrycie
zwiększonych kosztów realizacji zadań gminnych są ustalane
w umowie zawartej pomiędzy marszałkiem województwa
a wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta. Przepisy
art. 21 stosuje się odpowiednio.

4. Spory dotyczące spraw, o których mowa w ust. 1–3,
rozstrzygają sądy powszechne.

Art. 45.28 [Okresowa ocena planu] Plan zagospoda-
rowania przestrzennego województwa podlega okresowej
ocenie. Zarząd województwa, co najmniej raz w czasie
kadencji sejmiku, dokonuje przeglądu zmian w zagospo-
darowaniu przestrzennym, opracowuje raport o jego stanie
w zakresie określonym w art. 39 ust. 3 oraz sporządza
ocenę realizacji inwestycji, o których mowa w art. 39
ust. 5, podlegającą zaopiniowaniu przez wojewódzką komisję
urbanistyczno-architektoniczną. Wyniki tego przeglądu oraz
raport jest przedstawiany sejmikowi województwa oraz
przekazywany do wiadomości ministrowi właściwemu do
spraw rozwoju regionalnego.

23 Art. 39 ust. 6 w brzmieniu ustawy z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 25.09.2014 r.
24 Art. 39 ust. 7 dodany ustawą z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 25.09.2014 r.
25 Art. 39a dodany ustawą z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 25.09.2014 r.
26 Art. 40 zmieniony ustawą z dnia 13.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
27 Art. 41 ust. 1 pkt 7 zmieniony ustawą z dnia 13.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
28 Art. 45 w brzmieniu ustawy z dnia 13.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
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Rozdział 4. Planowanie przestrzenne na szczeblu
krajowym

Art. 46.29 [Zadania ministra] Minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego:
1) koordynuje zgodność planów zagospodarowania prze-

strzennego województw z koncepcją przestrzennego
zagospodarowania kraju;

2) koordynuje współpracę transgraniczną i przygraniczną
w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzen-
nego.

3)30 (uchylony)

Art. 47. [Zadania ministra właściwego do spraw
rozwoju regionalnego] 1. Minister właściwy do spraw
rozwoju regionalnego, uwzględniając cele zawarte w rządo-
wych dokumentach strategicznych:
1) sporządza koncepcję przestrzennego zagospodarowania

kraju, która uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju
kraju w oparciu o przyrodnicze, kulturowe, społeczne
i ekonomiczne uwarunkowania, o których mowa
w przepisach odrębnych, a także prowadzi współpracę
zagraniczną w tym zakresie;

2) prowadzi analizy i studia, opracowuje koncepcje
oraz sporządza programy odnoszące się do obszarów
i zagadnień pozostających w zakresie programowania
strategicznego oraz prognozowania rozwoju gospo-
darczego i społecznego, współpracując z właściwymi
ministrami oraz z centralnymi organami administracji
rządowej.

2. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
określa uwarunkowania, cele i kierunki zrównoważonego
rozwoju kraju oraz działania niezbędne do jego osiągnięcia,
a w szczególności:
1)31 podstawowe elementy krajowej sieci osadniczej;
2) wymagania z zakresu ochrony środowiska i zabytków,

z uwzględnieniem obszarów podlegających ochronie;
3) rozmieszczenie infrastruktury społecznej o znaczeniu

międzynarodowym i krajowym;
4) rozmieszczenie obiektów infrastruktury technicznej

i transportowej, strategicznych zasobów wodnych i obiek-
tów gospodarki wodnej o znaczeniu międzynarodowym
i krajowym;

5)32 obszary funkcjonalne w ramach typów, o których mowa
w art. 49b.

2a.33 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
uwzględnia cele i kierunki zawarte w długookresowej strategii
rozwoju kraju oraz obejmuje okres zgodny z okresem jej
obowiązywania.

3.34 Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały,
koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju oraz ustala,
w jakim zakresie koncepcja będzie stanowiła podstawę
sporządzania programów, o których mowa w art. 48 ust. 1.

4.35 Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi Rzeczy-
pospolitej Polskiej do wiadomości koncepcję przestrzennego
zagospodarowania kraju.

5. Prezes Rady Ministrów może powołać Państwową Radę
Gospodarki Przestrzennej, jako organ doradczy w sprawie
koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, oraz
ustalić, w drodze zarządzenia, regulamin określający zadania,
organizację i tryb jej działania.

6.36 Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
może zostać zaktualizowana w każdym terminie, jeżeli wy-
maga tego sytuacja społeczno-gospodarcza lub przestrzenna
kraju.

7.37 Do aktualizacji koncepcji przestrzennego zagospoda-
rowania kraju stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 3 i 4.

Art. 47a.38 [Analiza ładu przestrzennego] Minister
właściwy do spraw rozwoju regionalnego dokonuje, w za-
kresie kształtowania ładu przestrzennego, przeglądu i analizy
zasad, sposobu, a także warunków funkcjonowania instytucji,
procedur i instrumentów oraz przedkłada Radzie Ministrów
propozycje zmian, uwzględniając w szczególności koncepcję
przestrzennego zagospodarowania kraju.

Art. 48. [Programy rządowe] 1. Ministrowie i centralne
organy administracji rządowej, w zakresie swojej właściwości
rzeczowej, sporządzają programy zawierające zadania rzą-
dowe, zwane dalej „programami”, służące realizacji inwestycji
celu publicznego o znaczeniu krajowym.

2. Programy podlegają zaopiniowaniu przez sejmiki
właściwych województw.

3. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze rozporządzenia,
programy, uwzględniając w szczególności cele i kierunki,
o których mowa w art. 47 ust. 2.

Art. 49. [Rejestr programów] 1.39 (uchylony)
2.40 Ministrowie i centralne organy administracji rządowej

występują do marszałka właściwego województwa z wnio-
skiem o wprowadzenie programu do planu zagospodarowania
przestrzennego województwa.

Rozdział 4a. Obszary funkcjonalne41

Art. 49a. [Typy obszarów] Do obszarów funkcjonalnych
należą:
1) obszary funkcjonalne o znaczeniu ponadregionalnym

– jako obszary funkcjonalne o istotnym znaczeniu dla
polityki przestrzennej kraju;

2) obszary funkcjonalne o znaczeniu regionalnym – jako
obszary funkcjonalne o istotnym znaczeniu dla polityki
przestrzennej województwa;

3) obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym – jako
obszary funkcjonalne o istotnym znaczeniu dla polityki
przestrzennej gminy.

Art. 49b. [Obszary funkcjonalne o znaczeniu
ponadregionalnym] Do typów obszarów funkcjonalnych
o znaczeniu ponadregionalnym należą:

29 Art. 46 w brzmieniu ustawy z dnia 13.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
30 Art. 46 pkt 3 uchylony ustawą z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 8.04.2014 r.
31 Art. 47 ust. 2 pkt 1 w brzmieniu ustawy z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 8.04.2014 r.
32 Art. 47 ust. 2 pkt 5 w brzmieniu ustawy z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 8.04.2014 r.
33 Art. 47 ust. 2a dodany ustawą z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 8.04.2014 r.
34 Art. 47 ust. 3 w brzmieniu ustawy z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 8.04.2014 r.
35 Art. 47 ust. 4 w brzmieniu ustawy z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 8.04.2014 r.
36 Art. 47 ust. 6 dodany ustawą z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 8.04.2014 r.
37 Art. 47 ust. 7 dodany ustawą z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 8.04.2014 r.
38 Art. 47a dodany ustawą z dnia 13.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
39 Art. 49 ust. 1 uchylony ustawą z dnia 13.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
40 Art. 49 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 13.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
41 Rozdział 4a dodany ustawą z dnia 24.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 379), która wchodzi w życie 25.09.2014 r.
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1) miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego;
2) wiejski obszar funkcjonalny;
3) obszar funkcjonalny szczególnego zjawiska w skali

makroregionalnej, w tym:
a) górski;
b) Żuławy;

4) przygraniczny obszar funkcjonalny.

Art. 49c. [Określanie obszarów] 1. Obszary funkcjo-
nalne określa się z zapewnieniem:
1) ciągłości i zwartości wyznaczanego obszaru – pole-

gającej na wyznaczeniu obszaru zamkniętego wspólną
granicą;

2) dostępności danych wskaźnikowych, umożliwiających
wyznaczenie łącznego obszaru, którego zasięg prze-
strzenny umożliwia rozwiązanie istniejących lub prze-
widywanych problemów oraz rozwój nowych funkcji
tych obszarów.

2. Obszary funkcjonalne obejmujące swoim zasięgiem
więcej niż jedno województwo są określane przez samorząd
województwa w odniesieniu do jego terytorium w porozu-
mieniu z samorządami pozostałych województw.

Art. 49d. [Delegacje ustawowe] 1. Samorząd wo-
jewództwa określa obszary funkcjonalne o znaczeniu
ponadregionalnym i ich granice.

2. Samorząd województwa może, z własnej inicjatywy
lub na wniosek samorządu gminnego lub samorządu
powiatowego, określić obszary funkcjonalne o znaczeniu
regionalnym i ich granice.

3. Propozycje i wnioski dotyczące określenia obszarów
funkcjonalnych, o których mowa w ust. 1 i 2, samorząd
województwa przedstawia do zaopiniowania przez jednostki
samorządu terytorialnego, znajdujące się na terenie danego
województwa. Opinia jest wyrażana podczas konferencji,
w której uczestniczą przedstawiciele samorządu województwa
oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego.

4. Samorząd województwa organizuje konferencję, o której
mowa w ust. 3, w terminie 30 dni od dnia przedstawienia
przez:
1) samorząd gminny lub samorząd powiatowy – wniosku,

o którym mowa w ust. 2;
2) samorząd województwa – z własnej inicjatywy, propo-

zycji określenia obszarów funkcjonalnych o znaczeniu
regionalnym i ich granic.

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
określania obszarów funkcjonalnych i ich granic w ramach
typów obszarów funkcjonalnych, o których mowa w art. 49b
pkt 1, 3 i 4, mając na uwadze zapewnienie określania
obszarów funkcjonalnych w sposób jednolity na terenie
całego kraju oraz uwzględniając parametry charakteryzujące
dany typ obszaru funkcjonalnego.

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi,
w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki określania
obszarów funkcjonalnych i ich granic w ramach typu obszaru
funkcjonalnego, o którym mowa w art. 49b pkt 2, mając na
uwadze zapewnienie określania obszarów funkcjonalnych
w sposób jednolity na terenie całego kraju oraz uwzględniając
parametry charakteryzujące dany typ obszaru funkcjonalnego.

Art. 49e. [Obszary funkcjonalne o znaczeniu
lokalnym] Samorząd gminny może określić obszary
funkcjonalne o znaczeniu lokalnym.

Art. 49f. [Konsultacje z jednostkami samorządu
terytorialnego] Polityka przestrzenna województwa w sto-
sunku do obszaru funkcjonalnego o znaczeniu ponadre-
gionalnym lub o znaczeniu regionalnym jest prowadzona

w konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego, które
są położone na terenie danego obszaru funkcjonalnego.

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 postę-
powania 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.

Art. 51. [Organy uprawnione do wydania decyzji] 1.
W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
decyzje wydają w odniesieniu do:
1) inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym

i wojewódzkim – wójt, burmistrz albo prezydent miasta
w uzgodnieniu z marszałkiem województwa;

2) inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym
i gminnym – wójt, burmistrz albo prezydent miasta;

3) inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych
– wojewoda.

4) (uchylony)
2. W przypadku niewydania przez właściwy organ decyzji

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
w terminie 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej
decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi,
w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie,
karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki.
Wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

2a. Organem wyższego stopnia w sprawach określonych
w ust. 2 jest wojewoda.

2b. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od
dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w ust. 2.
W przypadku nieuiszczenia kary pieniężnej, podlega ona
ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym
w administracji.

2c. Do terminu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się
terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania
oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu.

3. W przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej
poza obszar jednej gminy decyzję o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo
prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje
się największa część terenu, na którym ma być realizowana
ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami,
burmistrzami albo prezydentami miast.
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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, przedsta-

wionych 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)42 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 zagospodaro-
wania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów pro-
jektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni
terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione
w formie opisowej i graficznej,

c) określenie charakterystycznych parametrów technicz-
nych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ
na środowisko;

3)43 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.

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.

2. W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego przepisu art. 31 § 4
Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

2a. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej może
występować na prawach strony w postępowaniu w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu
łączności publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Do Prezesa Urzędu
Komunikacji Elektronicznej stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego dotyczące prokuratora.

3. Właściwy organ w postępowaniu związanym z wy-
daniem 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 odniesie-

niu 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.) oraz ujętych
w gminnej ewidencji zabytków;

3) dyrektorem właściwego urzędu morskiego – w odniesie-
niu 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 grun-
tów 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 od-
niesieniu 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 za-
kresie 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;

10a) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w za-
kresie 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 wła-
ściwym 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,

42 Art. 52 ust. 2 pkt 2 zmieniony ustawą z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), która wchodzi w życie 23.01.2013 r.
43 Art. 52 ust. 2 pkt 3 dodany ustawą z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), która wchodzi w życie 23.01.2013 r.
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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 infor-
macji 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.), 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.

6. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać
istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania
oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

7. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej
doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158
§ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się
odpowiednio.

8. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego w przypadku wznowienia postępowania na
podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania
administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej
doręczenia lub ogłoszenia.

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 komu-

nikacji,
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. 57. [Rejestry wydanych decyzji] 1. Marszałek
województwa prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym
i wojewódzkim.

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr
wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym.

3. Wojewoda prowadzi rejestr wydanych decyzji o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach
zamkniętych.

4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje
marszałkowi województwa kopie decyzji, o których mowa
w ust. 1 i 2, w terminie 7 dni od dnia ich wydania.

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 postępowa-

nia rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do
sporządzania planu miejscowego albo

2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono planu
miejscowego lub jego zmiany.
2. Jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36,
przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio.

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 zago-
spodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na
budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany
zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

3. W przypadku zmiany zagospodarowania terenu, o której
mowa w ust. 2, bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy,
wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji,
nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu
nieruchomości:
1) wstrzymanie użytkowania terenu, wyznaczając termin,

w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji
o ustaleniu warunków zabudowy, albo

2) przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.

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 zamknię-

tych wydaje wojewoda.
4. Sporządzenie projektu decyzji o ustaleniu warunków

zabudowy powierza się osobie wpisanej na listę izby
samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.

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
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na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy
w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaź-
ników 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 uwzględ-

nieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia
budowlanego;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznacze-
nia 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.

6.44 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego
planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz miesz-
kalnictwa 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 po-

wierzchni 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).

Art. 62. [Zawieszenie postępowania administracyj-
nego] 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 postępowa-

nia 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 spo-
rządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do
czasu uchwalenia planu.

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 wła-
ścicielowi 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.

3. Jeżeli decyzja o warunkach zabudowy wywołuje skutki,
o których mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje
się odpowiednio. Koszty realizacji roszczeń, o których mowa
w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowę.

4. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu,
nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych
w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.

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.

Art. 66. [Obowiązek przesyłania odpisów] 1. Organy
wydające decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu
administracji publicznej, które dotyczą zagospodarowania
terenu, są obowiązane przesyłać ich odpisy do wójta,
burmistrza albo prezydenta miasta.

2. Organy, które w terminie 7 dni od dnia wydania decyzji,
o których mowa w ust. 1, nie prześlą odpisów tych decyzji,
ponoszą na zasadach ogólnych odpowiedzialność za szkodę
tym wyrządzoną.

Art. 67. [Rejestry decyzji] 1. Wójt, burmistrz albo pre-
zydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu
warunków zabudowy.

2.45 Minister właściwy do spraw budownictwa, lokal-
nego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz
mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wzór
rejestrów decyzji, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 57,
uwzględniając w szczególności datę wydania decyzji oraz
ustalenia w niej zawarte, a także oznaczenie nieruchomości,
której ona dotyczy.

44 Art. 61 ust. 6 zmieniony ustawą z dnia 13.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
45 Art. 67 ust. 2 zmieniony ustawą z dnia 13.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
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3.46 Minister właściwy do spraw budownictwa, lo-
kalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia,
stosowane w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
oznaczenia i nazewnictwo, mając w szczególności na uwadze
wymagania, o których mowa w art. 54 i art. 61 ust. 1 pkt 1.

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 68–82.47 (pominięte)

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 83. [Objaśnienie pojęcia] Ilekroć w odrębnych
przepisach jest mowa o „koncepcji polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju”, należy przez to rozumieć koncepcję
przestrzennego zagospodarowania kraju.

Art. 84. [Odpowiednie stosowanie przepisów] Jeżeli
obowiązujące przepisy powołują się na przepisy ustawy
uchylonej przepisem art. 88 ust. 1 albo odsyłają ogólnie do
przepisów tej ustawy, stosuje się w tym zakresie właściwe
przepisy niniejszej ustawy.

Art. 85. [Sprawy w toku] 1. Do spraw wszczętych
i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia
w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego
województw, w stosunku do których podjęto uchwałę
o przystąpieniu do sporządzania lub zmiany planu oraz
zawiadomiono o terminie wyłożenia tych planów do
publicznego wglądu, ale postępowanie nie zostało zakończone
przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy
dotychczasowe.

Art. 86. [Przesłanki zmiany sposobu zagospodaro-
wania] Ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy
wymaga zmiana sposobu zagospodarowania terenu, o której
mowa w art. 59 ust. 1, jeżeli na terenie tym obowiązuje plan
uchwalony przed dniem 1 stycznia 1995 r. Przepisu art. 61
ust. 1 pkt 1 nie stosuje się.

Art. 87. [Termin obowiązywania planów i studiów]
1. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gmin oraz plany miejscowe uchwalone po
dniu 1 stycznia 1995 r. zachowują moc.

2. Plany zagospodarowania przestrzennego województw
uchwalone po dniu 1 stycznia 1999 r. zachowują moc.

3. Obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed
dniem 1 stycznia 1995 r. zachowują moc do czasu uchwalenia
nowych planów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia
2003 r.

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

4. Sejmiki województw, które do dnia wejścia w życie
ustawy nie uchwaliły planów zagospodarowania przestrzen-
nego województwa, oraz gminy, które dotychczas nie
sporządziły studium, sporządzą i uchwalą odpowiednio
plany zagospodarowania przestrzennego województwa bądź
studium, w terminie roku od dnia wejścia w życie ustawy,
zgodnie z jej wymaganiami.

Art. 88. [Derogacja] 1. Traci moc ustawa z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100,
poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1804 oraz
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130,
poz. 1112), z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W odniesieniu do planów zagospodarowania przestrzen-
nego gmin, o których mowa w art. 87 ust. 3, przepisy art. 31a
ustawy wymienionej w ust. 1 zachowują moc do czasu utraty
mocy albo uchylenia tych planów.

Art. 89. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie po
upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia48.

46 Art. 67 ust. 3 zmieniony ustawą z dnia 13.07.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 951), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
47 Dotyczą zmian innych ustaw.
48 Ogłoszono dnia 10.05.2003 r.

16



53
SamKolOdwołU 53

53. Ustawa o samorządowych kolegiach odwoławczych
z dnia 12 października 1994 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 593)

Tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 79, poz. 856)1
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Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Właściwość kolegiów] 1. Samorządowe kolegia
odwoławcze, zwane dalej „kolegiami”, są organami wyższego
stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,
poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037,
Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459 i Nr 42,
poz. 475), w indywidualnych sprawach z zakresu administracji
publicznej należących do właściwości jednostek samorządu
terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią
inaczej.

2. Na zasadach określonych w odrębnych ustawach kolegia
orzekają w innych sprawach niż wymienione w ust. 1.

Art. 2. [Rozwinięcie] W sprawach, o których mowa
w art. 1 ust. 1, kolegia są organami właściwymi w szcze-
gólności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń
na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub
stwierdzania nieważności decyzji.

Art. 2a.2 [Obszar właściwości] 1. Obszar właściwości
miejscowej kolegium określa, w drodze rozporządzenia3,
Prezes Rady Ministrów, na wniosek Krajowej Reprezentacji
Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

2. Organem wyższego stopnia w stosunku do organów
samorządu województwa jest kolegium mające siedzibę
w mieście będącym siedzibą władz samorządu województwa.

Art. 3. [Określenie] Kolegia są państwowymi jednostkami
budżetowymi.

Art. 3a.4 [Organ sprawujący nadzór] 1. Nadzór nad
działalnością administracyjną kolegiów sprawuje Prezes Rady
Ministrów.

2. Prezes Rady Ministrów może powierzyć wykonywanie
nadzoru, o którym mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu
do spraw administracji publicznej.

3.5 (uchylony)

4.6 Sprawowanie nadzoru nad działalnością administra-
cyjną kolegiów polega w szczególności na:
1) przeprowadzaniu kontroli organizacji i warunków pracy

kolegiów, w tym na badaniu:
a) prawidłowości stosowania przepisów regulaminu

organizacyjnego,
b) terminowości załatwiania spraw oraz stanu zaległości,

ze szczególnym uwzględnieniem spraw, w których
postępowanie administracyjne trwa dłużej niż 6 mie-
sięcy,

c) prowadzenia ksiąg i innych urządzeń ewidencyjnych
oraz rzetelności sporządzania informacji o działalno-
ści kolegium,

2) analizie rocznych informacji o działalności kolegium,
3) rozpatrywaniu skarg na pozaorzeczniczą działalność

kolegiów,
4) badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania

kandydatów na prezesa kolegium,
5) badaniu zachowania trybu i wymogów wyłaniania

kandydatów na członków kolegium,
6) badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania

wyjaśniającego w celu ustalenia okoliczności faktycznych
i prawnych uzasadniających odwołanie prezesa kolegium,

7) badaniu prawidłowości przeprowadzonego postępowania
wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w celu
ustalenia okoliczności faktycznych i prawnych uzasad-
niających ukaranie członka kolegium.

5.7 Organ nadzoru sprawuje nadzór nad kolegiami przy
pomocy komórki organizacyjnej właściwej do spraw nadzoru
lub właściwej do spraw kontroli.

Rozdział 2. Ustrój kolegiów

Art. 4. [Organy] 1. Organami kolegium są:
1) zgromadzenie ogólne kolegium,
2) prezes kolegium.

1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 31.07.2001 r.
2 Art. 2a w brzmieniu ustawy z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1271), która wchodzi w życie 1.01.2004 r.
3 Zob. rozp. z dnia 17.11.2003 r. (Dz.U. Nr 198, poz. 1925).
4 Art. 3a dodany ustawą z dnia 25.11.2004 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 33, poz. 288), która wchodzi w życie 11.03.2005 r.
5 Art. 3a ust. 3 uchylony ustawą z dnia 15.07.2011 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), która wchodzi w życie 1.01.2012 r.
6 Art. 3a ust. 4 dodany ustawą z dnia 15.07.2011 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), która wchodzi w życie 1.01.2012 r.
7 Art. 3a ust. 5 dodany ustawą z dnia 15.07.2011 r. (Dz.U. Nr 185, poz. 1092), która wchodzi w życie 1.01.2012 r.
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2. W skład kolegium wchodzą: prezes, wiceprezes oraz
pozostali członkowie.

3. Członkostwo w kolegium ma charakter etatowy lub
pozaetatowy.

4. Liczbę członków kolegium określa zgromadzenie ogólne
kolegium na wniosek prezesa kolegium.

5. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej
Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,
określi, w drodze rozporządzenia8, maksymalną liczbę
etatowych członków kolegium.

Art. 5. [Prezes kolegium] 1. Prezes Rady Ministrów na
wniosek zgromadzenia ogólnego kolegium powołuje prezesa
kolegium spośród dwóch kandydatów będących etatowymi
członkami kolegium.

2. Zgromadzenie ogólne kolegium dokonuje wyboru
kandydatów na prezesa kolegium w głosowaniu tajnym,
bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej
3/5 swojego składu. W przypadku uzyskania wymaganej
większości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów,
wnioskiem zostają objęci dwaj kandydaci, którzy uzyskali
kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania
wymaganej większości głosów przez jednego kandydata
lub nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego
kandydata, zarządza się ponownie głosowanie w celu
wyłonienia odpowiednio jednego lub dwóch kandydatów.
Kandydatem lub kandydatami zostają te osoby, które uzyskały
kolejno największą liczbę głosów.

3. Kadencja prezesa kolegium trwa 6 lat licząc od dnia
powołania.

4. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje
obowiązki do czasu powołania nowego prezesa kolegium.

5. Zgromadzenie ogólne kolegium w sprawie, o której
mowa w ust. 2, zwołuje się w terminie przypadającym
w ciągu 30 dni od dnia upływu kadencji prezesa kolegium.
O terminie zwołania zgromadzenia prezes lub wiceprezes
kolegium zawiadamia przewodniczącego Krajowej Reprezen-
tacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

6. Przewodniczący Krajowej Reprezentacji Samorządowych
Kolegiów Odwoławczych ogłasza, w siedzibach samorzą-
dowych kolegiów odwoławczych, informację o terminie
zwołania zgromadzenia ogólnego kolegium w sprawie wyboru
kandydatów na prezesa kolegium oraz o przewidzianym
w regulaminie organizacyjnym trybie zgłaszania kandydatów
na to stanowisko.

Art. 6. [Odwołanie prezesa] 1.9 Odwołanie prezesa
kolegium następuje w przypadku:
1) złożenia rezygnacji ze stanowiska,
2) skazania prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za

przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
3) gdy przestał spełniać warunki określone w art. 7 ust. 1

pkt 1.
4) (uchylony)
1a.10 Prezes Rady Ministrów może odwołać prezesa kole-

gium w przypadku stwierdzenia przez ministra właściwego do
spraw administracji publicznej powtarzającego się naruszania
prawa podczas wykonywania obowiązków lub uchylania się
od ich wykonywania.

2. Prezesa kolegium odwołuje Prezes Rady Ministrów.

3.11 Odwołanie prezesa kolegium z przyczyny, o której
mowa w ust. 1a, następuje na wniosek ministra właściwego do
spraw administracji publicznej po przeprowadzeniu, z udzia-
łem zainteresowanego i po zasięgnięciu opinii zgromadzenia
ogólnego kolegium, postępowania wyjaśniającego, w którym
ustala się występowanie okoliczności wymienionych w tym
przepisie.

4.12 Decyzję o odwołaniu, wraz z uzasadnieniem,
doręcza się zainteresowanemu. Na decyzję o odwołaniu
zainteresowanemu służy prawo wniesienia skargi do sądu
administracyjnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Wniesienie skargi wstrzymuje odwołanie ze stanowiska.
Sąd administracyjny wyznacza rozprawę w tej sprawie
w terminie przypadającym w ciągu 30 dni od dnia przekazania
odpowiedzi na skargę.

5.13 Do postępowania w sprawach, o których mowa
w ust. 4, stosuje się odpowiednio przepisy o zaskarżaniu do
sądu decyzji administracyjnych. Przepisów art. 52 ustawy
z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270) nie
stosuje się.

6. W razie prawomocnego odwołania prezesa kolegium,
wiceprezes kolegium zwołuje niezwłocznie zgromadzenie
ogólne kolegium w sprawie, o której mowa w art. 5 ust. 2.
Przepisy art. 5 ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

7. Po upływie kadencji prezesa kolegium albo odwołaniu
prezesa kolegium w związku ze złożoną rezygnacją jego
dotychczasowy stosunek pracy przekształca się – na jego
wniosek – w stosunek pracy etatowego członka kolegium,
w którym pełnił funkcję albo w którym był zatrudniony
przed objęciem stanowiska prezesa.

8. W przypadku gdy przekształcenie stosunku pracy
prezesa kolegium powodowałoby przekroczenie liczby
członków kolegium, o której mowa w art. 4 ust. 5, albo
wynikającej z budżetu państwa liczby etatów kalkulacyjnych
i limitu środków na wynagrodzenia, liczby te zwiększa się
o jeden, a uzupełnienie środków na wynagrodzenia następuje
z rezerwy budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych.

Art. 7. [Członkowie kolegium] 1. Etatowym członkiem
kolegium może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw

publicznych,
2) ukończyła magisterskie studia prawnicze lub admini-

stracyjne,
3) wykazuje się wysokim poziomem wiedzy prawniczej

w zakresie administracji publicznej oraz ma doświad-
czenie zawodowe,

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem, orzeczonym
za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

1a. Pozaetatowym członkiem kolegium może być osoba
spełniająca wymagania określone w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, jeżeli
ma wyższe wykształcenie.

2. Członka kolegium powołuje Prezes Rady Ministrów, na
wniosek prezesa kolegium, zgłoszony po uzyskaniu opinii
zgromadzenia ogólnego kolegium, przyjętej w głosowaniu
tajnym, większością głosów, w obecności co najmniej połowy
jego składu.

3. Kandydatów na członków kolegium przedstawia jego
prezes.

8 Zob. rozp. z dnia 8.09.1999 r. (Dz.U. Nr 74, poz. 828).
9 Art. 6 ust. 1 pkt 4 uchylony ustawą z dnia 25.11.2004 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 33, poz. 288), która wchodzi w życie 11.03.2005 r.

10 Art. 6 ust. 1a dodany ustawą z dnia 25.11.2004 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 33, poz. 288), która wchodzi w życie 11.03.2005 r.
11 Art. 6 ust. 3 w brzmieniu ustawy z dnia 25.11.2004 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 33, poz. 288), która wchodzi w życie 11.03.2005 r.
12 Art. 6 ust. 4 zmieniony ustawą z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1271), która wchodzi w życie 1.01.2004 r.
13 Art. 6 ust. 5 zmieniony ustawą z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1271), która wchodzi w życie 1.01.2004 r.

18



53
Rozdział 2. Ustrój kolegiów SamKolOdwołU 53

4. Powołanie etatowych członków kolegium następuje na
czas nieokreślony.

5. Wiceprezesa powołuje, spośród etatowych członków
kolegium, i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek
prezesa kolegium.

6. Odwołanie członka kolegium następuje na wniosek
prezesa kolegium w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1
pkt 1–3 i w razie prawomocnego orzeczenia kary wykluczenia
ze składu kolegium przez właściwą komisję dyscyplinarną.

7. Pozaetatowi członkowie kolegium wybierani są na okres
6 lat, z tym że co 3 lata następuje wybór połowy ich składu.

8. Prezes kolegium oraz etatowi członkowie kolegium nie
mogą należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności
politycznej.

Art. 8. [Wyłanianie członków kolegium] 1. Kandyda-
tów na członków kolegium wyłania się w drodze konkursu.

2. Konkurs ogłasza prezes kolegium, który przewodniczy
pracom komisji konkursowej.

3. W skład komisji konkursowej oprócz prezesa kolegium
wchodzi dwóch członków wybranych przez zgromadzenie
ogólne kolegium.

4. W miarę potrzeby, konkurs przeprowadza się również
w związku z koniecznością uzupełnienia składu kolegium,
w szczególności gdy został on zmniejszony z powodów,
o których mowa w art. 6 ust. 1. Nowi pozaetatowi członkowie
są wybierani na okres do końca kadencji ustalonej zgodnie
z art. 7 ust. 7.

5. Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Krajowej
Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,
określi, w drodze rozporządzenia14, tryb przeprowadzania
konkursu na członków kolegium.

Art. 9. [Zakaz łączenia stanowisk] 1. Członkostwa
w kolegium nie można łączyć z:
1) mandatem posła lub senatora,
2) mandatem radnego lub członkostwem w organie

wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego,
3) zatrudnieniem w urzędzie gminy, starostwie lub urzędzie

marszałkowskim,
4) członkostwem w kolegium regionalnej izby obrachun-

kowej.
2. Etatowego członkostwa kolegium nie można łączyć

również z zatrudnieniem na stanowisku sędziego i pro-
kuratora oraz zatrudnieniem w tym samym województwie
w administracji państwowej.

3. Członek kolegium może być, na jego wniosek lub za
jego zgodą, przeniesiony do innego kolegium. Przeniesienie
następuje na podstawie decyzji prezesa kolegium, do którego
członek ten ma być przyjęty, podjętej w porozumieniu
z prezesem tego kolegium, którego był członkiem.

Art. 10. [Ochrona prawna] 1. Członkowie kolegium
w zakresie wykonywania czynności określonych ustawą ko-
rzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom
publicznym.

2. Pozaetatowym członkom kolegium, którzy ulegli
wypadkowi w czasie wykonywania czynności określonych
ustawą, przysługuje:

1) renta inwalidzka15 – w razie zaliczenia do jednej z grup
inwalidów16,

2) jednorazowe odszkodowanie – w razie zaliczenia do
I lub II grupy inwalidów17.

3. Członkom rodziny osób, które zmarły wskutek
wypadków przy pracy określonych w ust. 2, przysługuje
renta rodzinna oraz jednorazowe odszkodowanie.

4. Świadczenia wymienione w ust. 2 i 3 wypłaca
Zakład Ubezpieczeń Społecznych z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych.

Art. 10a.18 [Ustanie członkostwa] Członkostwo
w kolegium ustaje z powodu:
1) śmierci,
2) odwołania,
3) przeniesienia do innego kolegium,
4) trwałej utraty zdolności fizycznej lub psychicznej

do pracy na zajmowanym stanowisku, stwierdzonej
orzeczeniem lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych.

Art. 11. [Zadania prezesa] 1.19 Prezes kolegium kieruje
pracami kolegium, a w szczególności:
1) reprezentuje kolegium na zewnątrz,
2) przedkłada, po przyjęciu przez zgromadzenie ogólne

kolegium, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi wła-
ściwemu do spraw administracji publicznej i sejmikowi
województwa roczną informację o działalności kolegium
w terminie do końca I kwartału roku następującego po
roku objętym informacją,

3) opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego kole-
gium,

4) zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków kolegium,
5) ogłasza konkurs na członków kolegium,
6) przewodniczy pracom komisji konkursowej,
7) przedstawia kandydatów na członków kolegium wyło-

nionych w drodze konkursu,
8) występuje z wnioskami o powołanie i o odwołanie

wiceprezesa kolegium oraz członka kolegium,
9) czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością

pracy kolegium,
10) wyznacza przewodniczących składów orzekających.

2. Prezes kolegium wykonuje również czynności prze-
widziane przepisami prawa dla organów administracji
publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.

Art. 12. [Zgromadzenie ogólne] 1. Zgromadzenie
ogólne kolegium zwołuje prezes kolegium co najmniej dwa
razy w roku. Zgromadzenie zwołuje się także na pisemny
wniosek co najmniej połowy członków kolegium w terminie
14 dni od dnia jego złożenia. Zgromadzeniu ogólnemu
kolegium przewodniczy prezes kolegium.

2. W skład zgromadzenia ogólnego kolegium wchodzą
osoby, o których mowa w art. 4 ust. 2.

3. Do właściwości zgromadzenia ogólnego kolegium
należy:
1) uchwalanie regulaminu organizacyjnego kolegium,
2) wybór członków komisji konkursowej zgodnie z art. 8

ust. 3,
3) przyjmowanie rocznej informacji o działalności kole-

gium,

14 Zob. rozp. z dnia 18.05.1999 r. (Dz.U. Nr 47, poz. 462).
15 Obecnie: renta z tytułu niezdolności do pracy, zgodnie z ustawą z dnia 17.12.1998 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1118).
16 Obecnie: w razie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, zgodnie z ustawą z dnia 28.06.1996 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 461).
17 Obecnie: w razie całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej

niezdolności do pracy, zgodnie z ustawą z dnia 28.06.1996 r. (Dz.U. Nr 100, poz. 461).
18 Art. 10a pkt 4 dodany ustawą z dnia 25.11.2004 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 33, poz. 288), która wchodzi w życie 11.03.2005 r.
19 Art. 11 ust. 1 pkt 2 w brzmieniu ustawy z dnia 25.11.2004 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 33, poz. 288), która wchodzi w życie 11.03.2005 r.
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3a) wybór kandydatów na prezesa kolegium,
4) podejmowanie uchwał w innych sprawach przewi-

dzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez
prezesa kolegium.

4. Z zastrzeżeniem przepisu art. 5 ust. 2, uchwały
zgromadzenia ogólnego kolegium zapadają większością
głosów, w obecności co najmniej połowy składu kolegium.
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa
kolegium.

Art. 13. [Biuro kolegium] Obsługę kancelaryjno-biurową
kolegium zapewnia biuro kolegium.

Art. 14. [Obowiązki wojewody] Wojewoda zapewnia
kolegium możliwość korzystania z niezbędnych lokali,
za odpłatnością nie przekraczającą kosztów ponoszonych
faktycznie na ich utrzymanie.

Art. 15. [Stosunki pracy] 1. (skreślony)
2. Prezes kolegium nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy:

1) na podstawie powołania – z etatowymi członkami
kolegium,

2) na podstawie umowy o pracę – z pracownikami biura
kolegium.

3. Podstawą rozwiązania stosunku pracy etatowego członka
kolegium jest ustanie członkostwa wskutek odwołania.

4. Pozaetatowi członkowie kolegium otrzymują wynagro-
dzenie za udział w posiedzeniach oraz zwrot kosztów podróży.

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporzą-
dzenia20, szczegółowe zasady wynagradzania prezesa, wice-
prezesa i pozostałych członków kolegium oraz szczegółowe
zasady wynagradzania pracowników biura kolegium.

6.21 Wynagrodzenie zasadnicze prezesa, wiceprezesa
i etatowych członków kolegium stanowi wielokrotność kwoty
bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad
określa ustawa budżetowa. Wysokość wynagrodzenia jest
różnicowana ze względu na staż pracy i pełnioną funkcję.

7.22 Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządze-
nia, wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 6.
Wielokrotność ta nie może być mniejsza niż 3,0.

Art. 16. [Rozwinięcie] 1. Prezes kolegium dokonuje,
w imieniu kolegium, czynności z zakresu prawa pracy wobec
etatowych członków kolegium i pracowników biura kolegium.

2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie, dotyczących
stosunku pracy etatowych członków kolegium i pracowników
biura kolegium, mają odpowiednie zastosowanie przepisy
o pracownikach samorządowych.

Art. 16a. [Odpowiedzialność dyscyplinarna] Czło-
nek kolegium podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej
w związku z postępowaniem uchybiającym jego obowiązkom
lub godności zawodowej.

Art. 16b. [Kary dyscyplinarne] 1. Karami dyscypli-
narnymi są:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) nagana z ostrzeżeniem,
4) wykluczenie ze składu kolegium.
2. Odpis orzeczenia kary dyscyplinarnej wraz z uzasad-

nieniem włącza się do akt osobowych członka kolegium.

Art. 16c. [Orzekanie w sprawach dyscyplinarnych]
1. W sprawach dyscyplinarnych członków kolegiów orzekają:
1) w pierwszej instancji – komisja dyscyplinarna kolegium,
2) w drugiej instancji – komisja dyscyplinarna przy

Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów
Odwoławczych.

2. Komisje dyscyplinarne składają się z trzech etatowych
członków kolegiów.

3. Tryb wyboru etatowych członków kolegiów do komisji
dyscyplinarnych określi regulamin uchwalony przez Krajową
Reprezentację Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

4. Komisje dyscyplinarne są niezawisłe w zakresie
orzecznictwa dyscyplinarnego i nie są związane rozstrzy-
gnięciami innych organów stosujących prawo, z wyjątkiem
prawomocnego skazującego wyroku sądu, oraz samodzielnie
rozstrzygają wszelkie zagadnienia faktyczne i prawne.

Art. 16d. [Wszczęcie postępowania i rzecznicy
dyscyplinarni] 1. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna
komisja dyscyplinarna pierwszej instancji na wniosek prezesa
kolegium.

2. Prezes kolegium oraz Krajowa Reprezentacja Samorzą-
dowych Kolegiów Odwoławczych mogą powoływać, spośród
etatowych członków kolegiów, rzeczników dyscyplinarnych,
do których należy prowadzenie w ich imieniu postępowania
wyjaśniającego oraz popieranie przed komisją dyscyplinarną
wniosku o ukaranie.

3. Wymierzenie za ten sam czyn kary w postępowaniu
karnym lub w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania przed
komisją dyscyplinarną.

4. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po prze-
prowadzeniu rozprawy oraz po wysłuchaniu uczestników
postępowania.

5. Obwiniony członek etatowy kolegium ma prawo do
korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy.
W przypadku obwinionych członków pozaetatowych kole-
gium, jeżeli nie wybiorą sobie obrońcy, przewodniczący
składu orzekającego wyznacza obrońcę z urzędu spośród
członków etatowych kolegium.

6. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej kolegium każda
ze stron może odwołać się do komisji dyscyplinarnej
przy Krajowej Reprezentacji Samorządowych Kolegiów
Odwoławczych w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia.

7.23 Od orzeczeń komisji dyscyplinarnej przy Krajowej
Reprezentacji Samorządowych Kolegiów Odwoławczych
stronom służy odwołanie do właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sądu
pracy i ubezpieczeń społecznych.

8.24 Do rozpatrzenia odwołania stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia
sądu apelacyjnego skarga kasacyjna nie przysługuje.

Art. 16e. [Rozwinięcie] 1. Postępowanie dyscyplinarne
nie może być wszczęte po upływie 4 miesięcy od dnia
powzięcia przez właściwy organ wiadomości o popełnieniu
czynu uzasadniającego nałożenie kary i po upływie 3 lat
od dnia popełnienia tego czynu. Jeżeli czyn stanowi
przestępstwo, okres ten nie może być krótszy od okresu
przedawnienia ścigania tego przestępstwa.

20 Zob. rozp. z dnia 1.07.2002 r. (Dz.U. Nr 109, poz. 960 ze zm.).
21 Art. 15 ust. 6 w brzmieniu ustawy z dnia 21.12.2001 r. (Dz.U. Nr 154, poz. 1799).
22 Art. 15 ust. 7 w brzmieniu ustawy z dnia 21.12.2001 r. (Dz.U. Nr 154, poz. 1799).
23 Art. 16d ust. 7 dodany ustawą z dnia 6.05.2005 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1020), która wchodzi w życie 7.08.2005 r.
24 Art. 16d ust. 8 dodany ustawą z dnia 6.05.2005 r. (Dz.U. Nr 122, poz. 1020), która wchodzi w życie 7.08.2005 r.
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2. Kary dyscyplinarne ulegają zatarciu po upływie 3 lat
od dnia doręczenia ukaranemu prawomocnego orzeczenia
o ukaraniu, jeżeli w tym okresie nie został on ponownie
ukarany dyscyplinarnie lub sądownie.

3. Do wzywania i przesłuchiwania obwinionego, świadków
i biegłych oraz przeprowadzania innych dowodów w po-
stępowaniu wyjaśniającym i dyscyplinarnym stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządze-
nia25, szczegółowe zasady i tryb postępowania wyjaśniającego
i postępowania dyscyplinarnego oraz wykonywania kar
dyscyplinarnych i ich zatarcia.

Rozdział 3. Zasady działania kolegiów

Art. 17. [Orzeczenia] 1. Orzeczenia kolegium zapadają
po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym.
Orzeczenia kolegium, z zastrzeżeniem art. 79 ust. 5, 6 i 9,
art. 80 ust. 1 i 3 oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r.
Nr 46, poz. 543), wydawane są w formie decyzji albo
postanowień.

2. Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej
narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję oraz
głosowanie nad orzeczeniem i zasadniczymi motywami
rozstrzygnięcia. Sprawę przedstawia członek kolegium
wyznaczony jako jej sprawozdawca.

3. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek
składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu.

4. Członek składu orzekającego, który został przegło-
sowany, ma prawo zgłosić przy podpisywaniu orzeczenia
zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni
od dnia odbycia narady.

5. Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie
składu nie wyłączając przegłosowanego.

Art. 18. [Skład orzekający] 1. Kolegium orzeka
w składzie trzyosobowym, chyba że przepisy szczególne
stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy
prezes lub etatowy członek kolegium.

2. Zasady wyznaczania składów orzekających określa
regulamin, o którym mowa w art. 12 ust. 3 pkt 1.

3. Członkowie kolegium nieposiadający wykształcenia
prawniczego lub administracyjnego są wyznaczani do
składów orzekających z uwzględnieniem ich kwalifikacji
zawodowych.

Art. 18a. [Wyłączenie z reprezentowania] W postę-
powaniu przed kolegium nie może reprezentować strony:
1) adwokat wykonujący zawód w kancelarii adwokackiej,

zespole adwokackim oraz w spółce jawnej lub cywilnej
z wyłącznym udziałem adwokatów lub adwokatów
i radców prawnych albo w spółce komandytowej,
w której komplementariuszami są wyłącznie adwokaci
lub adwokaci i radcowie prawni, przy czym wyłącznym
przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie
pomocy prawnej,

2) radca prawny wykonujący zawód w kancelarii radcy
prawnego oraz w spółce jawnej lub cywilnej z wyłącz-
nym udziałem radców prawnych lub radców prawnych
i adwokatów albo w spółce komandytowej, w której
komplementariuszami są wyłącznie radcowie prawni
lub radcowie prawni i adwokaci, przy czym wyłącznym

przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie
pomocy prawnej,

3) doradca podatkowy wykonujący zawód w spółce
niemającej osobowości prawnej z wyłącznym udziałem
doradców podatkowych

– w których członkiem, wspólnikiem, udziałowcem lub
komplementariuszem jest etatowy członek kolegium.

Art. 19. [Odwołanie] 1. Do wykonywania przez kolegium
zadań, o których mowa w art. 1 i 2, stosuje się przepisy
Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ordynacji
podatkowej, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy.

2. W szczególności kolegium jest uprawnione do:
1) żądania niezbędnych dla wydania orzeczenia informacji

i dokumentów dotyczących działalności organów jedno-
stek samorządu terytorialnego,

2) wglądu w dokumentację związaną z załatwieniem spraw,
o których mowa w art. 1 i 2.

3. Żądając wglądu w dokumentację związaną z załatwie-
niem sprawy, członek kolegium przedkłada właściwemu
organowi imienne upoważnienie podpisane przez prezesa
kolegium. Upoważnienie załącza się do akt sprawy.

Art. 20. [Postanowienie sygnalizacyjne] 1. W przy-
padku stwierdzenia istotnych uchybień w pracy organu
jednostki samorządu terytorialnego, prezes kolegium wydaje
postanowienie sygnalizacyjne, którego odpisy przekazuje
organowi jednostki samorządu terytorialnego i, odrębnie,
komisji rewizyjnej odpowiednio rady gminy, powiatu albo
sejmiku województwa oraz właściwemu wojewodzie.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, stanowi
podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego
w stosunku do pracowników samorządowych, jeżeli ich
działanie lub zaniechanie jest przyczyną powstania uchybień
w pracy organu jednostki samorządu terytorialnego.

3. Właściwe organy powiadamiają kolegium w terminie
30 dni o zajętym stanowisku.

Art. 21. [Niezawisłość; kontrola] 1. Przy orzekaniu
członkowie składów orzekających kolegium są związani
wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

2.26 Kontrolę orzecznictwa kolegiów sprawuje sąd admi-
nistracyjny.

Art. 22.27 (skreślony)

Art. 23. [Reprezentacja krajowa] Zgromadzeni na
wspólnym posiedzeniu prezesi kolegiów tworzą, z mocy
prawa, Krajową Reprezentację Samorządowych Kolegiów
Odwoławczych.

Art. 24. [Zadania] 1. Do zadań zgromadzenia, o którym
mowa w art. 23, należy:
1) wymiana doświadczeń w zakresie organizacji i funkcjo-

nowania kolegiów, a także ich działalności orzeczniczej,
2) opiniowanie projektów aktów prawnych w szczególności

dotyczących kolegiów i postępowania administracyjnego,
3) określenie zasad organizacji prac zgromadzenia oraz

podejmowanie uchwał w innych istotnych sprawach
dotyczących kolegiów.

2. Obsługę zgromadzenia zapewnia, każdorazowo, biuro
kolegium, w którego siedzibie odbywa się posiedzenie
zgromadzenia.

25 Zob. rozp. z dnia 16.02.2001 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 125).
26 Art. 21 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1271), która wchodzi w życie 1.01.2004 r.
27 Art. 22 skreślony ustawą z dnia 30.08.2002 r. (Dz.U. Nr 153, poz. 1271), która wchodzi w życie 1.01.2004 r.
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Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących,
przepisy przejściowe i końcowe

Art. 25–28.28 (pominięte)

Art. 29. [Przekształcenie; sprawy w toku] 1. Kolegia
odwoławcze przy sejmikach samorządowych, działające na
podstawie dotychczasowych przepisów, stają się z dniem
wejścia w życie ustawy, samorządowymi kolegiami odwo-
ławczymi.

2. Do dnia 31 grudnia 1994 r. samorządowe kolegia
odwoławcze finansowane są według dotychczasowych zasad.

3. Sprawy, w których postępowanie nie zostało zakończone
przed kolegiami odwoławczymi przy sejmikach samorzą-
dowych, z dniem wejścia ustawy w życie przejmują do
załatwienia samorządowe kolegia odwoławcze.

Art. 30. [Stosunki pracy] 1. Członkowie dotychczaso-
wych kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządo-
wych, wykonujący tę funkcję w ramach stosunku pracy, stają
się, z dniem wejścia w życie ustawy, etatowymi członkami
terytorialnie odpowiedniego kolegium, chyba że nie spełniają
warunków, o których mowa w art. 5 ust. 1.

2. Do czasu wyboru pozaetatowych członków kolegiów
w trybie art. 32 ust. 2 członkowie kolegiów odwoławczych
przy sejmikach samorządowych, o których mowa w ust. 1, nie
spełniający warunków określonych w art. 5 ust. 1, stają się,
z dniem wejścia w życie ustawy, pozaetatowymi członkami
kolegiów.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do członków
kolegiów odwoławczych przy sejmikach samorządowych,
którzy do czasu wejścia w życie ustawy pozaetatowo
wykonywali tę funkcję.

4. Stosunek pracy z członkami kolegiów, o których mowa
w ust. 1, przekształca się, z dniem wejścia w życie ustawy,
w stosunek pracy na podstawie powołania.

5. Stosunek pracy z członkami kolegiów odwoławczych
przy sejmikach samorządowych, o których mowa w ust. 2,
z dniem wejścia w życie ustawy wygasa. Członkom
tym przysługuje od właściwego sejmiku samorządowego
odszkodowanie w wysokości równej wynagrodzeniu za okres
wypowiedzenia.

Art. 31. [Rozwinięcie] 1. Pracownicy sejmiku samorzą-
dowego, których zakresy czynności przewidują dotychczas
obsługę kolegium odwoławczego, stają się, z dniem wejścia
w życie ustawy, pracownikami terytorialnie odpowiedniego
kolegium, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą do dnia
wejścia w życie ustawy złożyć przewodniczącemu sejmiku
oraz przewodniczącemu kolegium oświadczenie o odmowie
zatrudnienia w kolegium. W przypadku tym pozostają oni
pracownikami sejmiku, w którym są zatrudnieni w dniu
ogłoszenia ustawy, na zasadach obowiązujących w dniu
złożenia tego oświadczenia.

Art. 32.?? (pominięty)

Art. 33. [Mienie kolegiów] Mienie ruchome będące
w używaniu kolegiów odwoławczych przy sejmikach
samorządowych pozostaje, po dniu wejścia w życie ustawy,
w używaniu samorządowych kolegiów odwoławczych.

Art. 34. [Derogacja] Traci moc art. 1 i art. 2 ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 r. o przedłużeniu kadencji kolegiów
odwoławczych przy sejmikach samorządowych oraz o zmianie
ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz.U. Nr 86,
poz. 396).

Art. 35. [Wejście w życie] Ustawa wchodzi w życie po
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia29.

28 Dotyczą zmian innych ustaw.
29 Ogłoszono dnia 21.11.1994 r.
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Dział I. Przepisy ogólne

Rozdział 1. Zakres obowiązywania

Art. 1. [Zakres regulacji] Kodeks postępowania
administracyjnego normuje postępowanie:
1) przed organami administracji publicznej w należących

do właściwości tych organów sprawach indywidualnych
rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych;

2) przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi
podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na
podstawie porozumień do załatwiania spraw określonych
w pkt 1;

3) w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między
organami jednostek samorządu terytorialnego i organami
administracji rządowej oraz między organami i podmio-
tami, o których mowa w pkt 2;

4) w sprawach wydawania zaświadczeń.

Art. 2. [Rozszerzenie] Kodeks postępowania administra-
cyjnego normuje ponadto postępowanie w sprawie skarg
i wniosków (Dział VIII) przed organami państwowymi,
organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed
organami organizacji społecznych.

Art. 3. [Wyłączenia] § 1. Przepisów Kodeksu postępo-
wania administracyjnego nie stosuje się do:

1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 27.02.2013 r.
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1) postępowania w sprawach karnych skarbowych;
2) spraw uregulowanych w ustawie z dnia 29 sierpnia

1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r.
poz. 749, z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów działów
IV, V i VIII.

§ 2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
nie stosuje się również do postępowania w sprawach:
1) (uchylony)
2) (uchylony)
3) (uchylony)
4) należących do właściwości polskich przedstawicielstw

dyplomatycznych i urzędów konsularnych,
o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 3. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
nie stosuje się także do postępowania w sprawach wynikają-
cych z:
1) nadrzędności i podległości organizacyjnej w stosunkach

między organami państwowymi i innymi państwowymi
jednostkami organizacyjnymi,

2) podległości służbowej pracowników organów i jednostek
organizacyjnych wymienionych w pkt 1,

o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
§ 4. Do postępowania w sprawach wymienionych w § 1,

2 i 3 pkt 2 stosuje się jednak przepisy działu VIII.
§ 5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może

rozciągnąć przepisy Kodeksu postępowania administracyj-
nego w całości lub w części na postępowania w sprawach
wymienionych w § 2.

Art. 4. [Immunitet] Kodeks postępowania administra-
cyjnego nie narusza szczególnych uprawnień wynikających
z immunitetu dyplomatycznego i konsularnego oraz umów
i zwyczajów międzynarodowych.

Art. 5. [Pojęcie] § 1. Jeżeli przepis prawa powołuje
się ogólnie na przepisy o postępowaniu administracyjnym,
rozumie się przez to przepisy Kodeksu postępowania
administracyjnego.

§ 2. Ilekroć w przepisach Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego jest mowa o:
1) kodeksie – rozumie się przez to Kodeks postępowania

administracyjnego;
2) (uchylony)
3) organach administracji publicznej – rozumie się przez

to ministrów, centralne organy administracji rządowej,
wojewodów, działające w ich lub we własnym imieniu
inne terenowe organy administracji rządowej (zespolonej
i niezespolonej), organy jednostek samorządu terytorial-
nego oraz organy i podmioty wymienione w art. 1 pkt 2;

4) ministrach – rozumie się przez to Prezesa i wiceprezesa
Rady Ministrów pełniących funkcję ministra kierującego
określonym działem administracji rządowej, ministrów
kierujących określonym działem administracji rządowej,
przewodniczących komitetów wchodzących w skład
Rady Ministrów, kierowników centralnych urzędów
administracji rządowej podległych, podporządkowanych
lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
lub właściwego ministra, a także kierowników innych
równorzędnych urzędów państwowych załatwiających
sprawy, o których mowa w art. 1 pkt 1 i 4;

5) organizacjach społecznych – rozumie się przez to
organizacje zawodowe, samorządowe, spółdzielcze i inne
organizacje społeczne;

6) organach jednostek samorządu terytorialnego – rozumie
się przez to organy gminy, powiatu, województwa,
związków gmin, związków powiatów, wójta, burmistrza
(prezydenta miasta), starostę, marszałka województwa
oraz kierowników służb, inspekcji i straży działających
w imieniu wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty

lub marszałka województwa, a ponadto samorządowe
kolegia odwoławcze.

Rozdział 2. Zasady ogólne

Art. 6. [Zasada praworządności] Organy administracji
publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Art. 7. [Zasada prawdy obiektywnej] W toku
postępowania organy administracji publicznej stoją na straży
praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują
wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia
stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na
względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

Art. 8. [Zasada pogłębiania zaufania] Organy
administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób
budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

Art. 9. [Zasada udzielania informacji] Organy
administracji publicznej są obowiązane do należytego
i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach
faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie
ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania
administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne
osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody
z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im
niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

Art. 10. [Zasada wysłuchania stron] § 1. Organy
administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom
czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed
wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do
zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

§ 2. Organy administracji publicznej mogą odstąpić od
zasady określonej w § 1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie
sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na niebezpieczeństwo
dla życia lub zdrowia ludzkiego albo ze względu na grożącą
niepowetowaną szkodę materialną.

§ 3. Organ administracji publicznej obowiązany jest
utrwalić w aktach sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny
odstąpienia od zasady określonej w § 1.

Art. 11. [Wyjaśnianie zasadności przesłanek]
Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom
zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu
sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić
do wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania
środków przymusu.

Art. 12. [Zasada szybkości i prostoty postępowania]
§ 1. Organy administracji publicznej powinny działać
w sprawie wnikliwie i szybko, posługując się możliwie
najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, infor-
macji lub wyjaśnień, powinny być załatwione niezwłocznie.

Art. 13. [Zasada ugodowego załatwiania spraw] § 1.
Sprawy, w których uczestniczą strony o spornych interesach,
mogą być załatwiane w drodze ugody sporządzonej przed
organem administracji publicznej (ugoda administracyjna).

§ 2. Organ administracji publicznej, przed którym toczy
się postępowanie w sprawie, powinien w tych przypadkach
podejmować czynności skłaniające strony do zawarcia ugody.

Art. 14. [Zasada pisemności] § 1. Sprawy należy
załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
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realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2013 r. poz. 235),
doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.

§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, gdy przemawia
za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na
przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia
powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub
podpisanej przez stronę adnotacji.

Art. 15. [Zasada dwuinstancyjności] Postępowanie
administracyjne jest dwuinstancyjne.

Art. 16. [Zasada trwałości decyzji] § 1. Decyzje,
od których nie służy odwołanie w administracyjnym toku
instancji lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, są
ostateczne. Uchylenie lub zmiana takich decyzji, stwierdzenie
ich nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić
tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub ustawach
szczególnych.

§ 2. Decyzje mogą być zaskarżane do sądu administra-
cyjnego z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach
i w trybie określonych w odrębnych ustawach.

Rozdział 3. Organy wyższego stopnia i organy
naczelne

Art. 17. [Słowniczek] Organami wyższego stopnia
w rozumieniu kodeksu są:
1) w stosunku do organów jednostek samorządu teryto-

rialnego – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że
ustawy szczególne stanowią inaczej;

2) w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie
ministrowie;

3) w stosunku do organów administracji publicznej innych
niż określone w pkt 1 i 2 – odpowiednie organy
nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich
braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich
działalnością;

4) w stosunku do organów organizacji społecznych –
odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji,
a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący
nadzór nad ich działalnością.

Art. 18. [Pojęcie] Organami naczelnymi w rozumieniu
kodeksu są:
1) w stosunku do organów administracji rządowej, orga-

nów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem
samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz organów
państwowych i samorządowych jednostek organizacyj-
nych – Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie;

2) w stosunku do organów państwowych innych niż okre-
ślone w pkt 1 – odpowiednie organy o ogólnokrajowym
zasięgu działania;

3) w stosunku do organów organizacji społecznych –
naczelne organy tych organizacji, a w razie braku
takiego organu – Prezes Rady Ministrów lub właściwi
ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich
działalnością.

Rozdział 4. Właściwość organów

Art. 19. [Przestrzeganie właściwości] Organy admini-
stracji publicznej przestrzegają z urzędu swojej właściwości
rzeczowej i miejscowej.

Art. 20. [Właściwość rzeczowa] Właściwość rzeczową
organu administracji publicznej ustala się według przepisów
o zakresie jego działania.

Art. 21. [Właściwość miejscowa] § 1. Właściwość
miejscową organu administracji publicznej ustala się:

1) w sprawach dotyczących nieruchomości – według
miejsca jej położenia; jeżeli nieruchomość położona
jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów,
orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje
się większa część nieruchomości;

2) w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy –
według miejsca, w którym zakład pracy jest, był lub
ma być prowadzony;

3) w innych sprawach – według miejsca zamieszkania
(siedziby) w kraju, a w braku zamieszkania w kraju –
według miejsca pobytu strony lub jednej ze stron; jeżeli
żadna ze stron nie ma w kraju zamieszkania (siedziby)
lub pobytu – według miejsca ostatniego ich zamieszkania
(siedziby) lub pobytu w kraju.

§ 2. Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej
w sposób wskazany w § 1, sprawa należy do organu
właściwego dla miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie
powodujące wszczęcie postępowania, albo w razie braku
ustalenia takiego miejsca – do organu właściwego dla obszaru
dzielnicy Śródmieście w m.st. Warszawie.

Art. 22. [Właściwość organów] § 1. Spory o właściwość
rozstrzygają:
1) między organami jednostek samorządu terytorialnego,

z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2–4 –
wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie
braku takiego organu – sąd administracyjny;

2) między kierownikami służb, inspekcji i straży admini-
stracji zespolonej tego samego powiatu, działających
w imieniu własnym lub w imieniu starosty – starosta;

3) między organami administracji zespolonej w jednym
województwie niewymienionymi w pkt 2 – wojewoda;

4) między organami jednostek samorządu terytorialnego
w różnych województwach w sprawach należących
do zadań z zakresu administracji rządowej – minister
właściwy do spraw administracji publicznej;

5) (uchylony)
6) między wojewodami oraz organami administracji zespo-

lonej w różnych województwach – minister właściwy
do spraw administracji publicznej;

7) między wojewodą a organami administracji niezespolonej
– minister właściwy do spraw administracji publicznej
po porozumieniu z organem sprawującym nadzór nad
organem pozostającym w sporze z wojewodą;

8) między organami administracji publicznej innymi niż
wymienione w pkt 1–4, 6 i 7 – wspólny dla nich organ
wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu –
minister właściwy do spraw administracji publicznej;

9) między organami administracji publicznej, gdy jednym
z nich jest minister – Prezes Rady Ministrów.

§ 2. Spory kompetencyjne między organami jednostek
samorządu terytorialnego a organami administracji rządowej
rozstrzyga sąd administracyjny.

§ 3. Z wnioskiem o rozpatrzenie sporu przez sąd
administracyjny może wystąpić:
1) strona;
2) organ jednostki samorządu terytorialnego lub inny organ

administracji publicznej, pozostające w sporze;
3) minister właściwy do spraw administracji publicznej;
4) minister właściwy do spraw sprawiedliwości, Prokurator

Generalny;
5) Rzecznik Praw Obywatelskich.

Art. 23. [Czynności organu] Do czasu rozstrzygnięcia
sporu o właściwość organ administracji publicznej, na
którego obszarze wynikła sprawa, podejmuje tylko czynności
niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub
słuszny interes obywateli i zawiadamia o tym organ właściwy
do rozstrzygnięcia sporu.
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Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu

Art. 24. [Podstawy wyłączenia pracownika] § 1. Pra-
cownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu
od udziału w postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron

w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może
mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki;

2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do
drugiego stopnia;

3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli;

4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub
jest przedstawicielem jednej ze stron, albo w której
przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych
w pkt 2 i 3;

5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie

służbowe, postępowanie dyscyplinarne lub karne;
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec

niego w stosunku nadrzędności służbowej.
§ 2. Powody wyłączenia pracownika od udziału w postę-

powaniu trwają także po ustaniu małżeństwa (§ 1 pkt 2),
przysposobienia, opieki lub kurateli (§ 1 pkt 3).

§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany
na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu
wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie
uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych
w § 1, które mogą wywołać wątpliwość co do bezstronności
pracownika.

§ 4. Wyłączony pracownik powinien podejmować tylko
czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes
społeczny lub ważny interes stron.

Art. 25. [Podstawy wyłączenia organu] § 1. Organ
administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia
sprawy dotyczącej interesów majątkowych:
1) jego kierownika lub osób pozostających z tym kierowni-

kiem w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3;
2) osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie

bezpośrednio wyższego stopnia lub osób pozostających
z nim w stosunkach określonych w art. 24 § 1 pkt 2 i 3.

§ 2. Przepis art. 24 § 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 26. [Wyznaczenie pracownika i organu]
§ 1. W przypadku wyłączenia pracownika (art. 24) jego
bezpośredni przełożony wyznacza innego pracownika do
prowadzenia sprawy.

§ 2. W przypadku wyłączenia organu sprawę załatwia:
1) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 1

– organ wyższego stopnia nad organem załatwiającym
sprawę;

2) w okolicznościach przewidzianych w art. 25 § 1 pkt 2
– organ wyższego stopnia nad organem, w którym
osoba wymieniona w tym przepisie zajmuje stanowisko
kierownicze.

Organ wyższego stopnia może do załatwienia sprawy
wyznaczyć inny podległy sobie organ. W razie gdy osobą
wymienioną w art. 25 § 1 pkt 2 jest minister albo prezes
samorządowego kolegium odwoławczego, organ właściwy do
załatwienia sprawy wyznacza Prezes Rady Ministrów.

§ 3. Jeżeli wskutek wyłączenia pracowników organu
administracji publicznej organ ten stał się niezdolny do
załatwienia sprawy, stosuje się odpowiednio § 2.

Art. 27. [Członek organu kolegialnego] § 1. Członek
organu kolegialnego podlega wyłączeniu w przypadkach
określonych w art. 24 § 1. O wyłączeniu tego członka
w przypadkach określonych w art. 24 § 3 postanawia

przewodniczący organu kolegialnego lub organu wyższego
stopnia na wniosek strony, członka organu kolegialnego albo
z urzędu.

§ 1a. Członek samorządowego kolegium odwoławczego
podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, jeżeli brał udział
w wydaniu decyzji objętej wnioskiem.

§ 2. Jeżeli wskutek wyłączenia członków organu kolegial-
nego organ ten stał się niezdolny do podjęcia uchwały z braku
wymaganego quorum, stosuje się odpowiednio przepisy
art. 26 § 2.

§ 3. Jeżeli samorządowe kolegium odwoławcze wskutek
wyłączenia jego członków nie może załatwić sprawy, minister
właściwy do spraw administracji publicznej, w drodze
postanowienia, wyznacza inne samorządowe kolegium
odwoławcze.

Art. 27a. (uchylony)

Rozdział 6. Strona

Art. 28. [Definicja] Stroną jest każdy, czyjego interesu
prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto
żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny
lub obowiązek.

Art. 29. [Pojęcie] Stronami mogą być osoby fizyczne
i osoby prawne, a gdy chodzi o państwowe i samorządowe
jednostki organizacyjne i organizacje społeczne – również
jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Art. 30. [Odesłanie] § 1. Zdolność prawną i zdolność do
czynności prawnych stron ocenia się według przepisów prawa
cywilnego, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 2. Osoby fizyczne nieposiadające zdolności do czynności
prawnych działają przez swych ustawowych przedstawicieli.

§ 3. Strony niebędące osobami fizycznymi działają przez
swych ustawowych lub statutowych przedstawicieli.

§ 4. W sprawach dotyczących praw zbywalnych lub
dziedzicznych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku
postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują
jej następcy prawni.

§ 5. W sprawach dotyczących spadków nieobjętych jako
strony działają osoby sprawujące zarząd majątkiem masy
spadkowej, a w ich braku – kurator wyznaczony przez sąd
na wniosek organu administracji publicznej.

Art. 31. [Uprawnienia] § 1. Organizacja społeczna może
w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem:
1) wszczęcia postępowania,
2) dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu,

jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji
i gdy przemawia za tym interes społeczny.

§ 2. Organ administracji publicznej, uznając żądanie orga-
nizacji społecznej za uzasadnione, postanawia o wszczęciu
postępowania z urzędu lub o dopuszczeniu organizacji do
udziału w postępowaniu. Na postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania lub dopuszczenia do udziału
w postępowaniu organizacji społecznej służy zażalenie.

§ 3. Organizacja społeczna uczestniczy w postępowaniu
na prawach strony.

§ 4. Organ administracji publicznej, wszczynając postę-
powanie w sprawie dotyczącej innej osoby, zawiadamia
o tym organizację społeczną, jeżeli uzna, że może ona być
zainteresowana udziałem w tym postępowaniu ze względu
na swoje cele statutowe, i gdy przemawia za tym interes
społeczny.
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§ 5. Organizacja społeczna, która nie uczestniczy
w postępowaniu na prawach strony, może za zgodą organu
administracji publicznej przedstawić temu organowi swój
pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu
jej organu statutowego.

§ 6. (uchylony)

Art. 32. [Ustanowienie pełnomocnika] Strona może
działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności
wymaga jej osobistego działania.

Art. 33. [Przesłanki i tryb] § 1. Pełnomocnikiem strony
może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności
prawnych.

§ 2.2 Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie,
w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do
protokołu.

§ 2a.3 Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicz-
nego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów
określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.

§ 3. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo po-
świadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny,
rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami
uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz
odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.
Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości
zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

§ 3a.4 Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych
dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone
w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia,
o którym mowa w § 3, dokonuje się przy użyciu mechani-
zmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne. Odpisy pełnomocnictwa
lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie
uwierzytelniane elektronicznie sporządzane są w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 18 pkt 1 tej ustawy.

§ 4. W sprawach mniejszej wagi organ administracji
publicznej może nie żądać pełnomocnictwa, jeśli pełnomoc-
nikiem jest członek najbliższej rodziny lub domownik strony,
a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu upoważnienia
do występowania w imieniu strony.

Art. 34. [Wyznaczenie przedstawiciela] § 1. Organ
administracji publicznej wystąpi do sądu z wnioskiem
o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub
niezdolnej do czynności prawnych, o ile przedstawiciel nie
został już wyznaczony.

§ 2. W przypadku konieczności podjęcia czynności
niecierpiącej zwłoki organ administracji publicznej wyznacza
dla osoby nieobecnej przedstawiciela uprawnionego do
działania w postępowaniu do czasu wyznaczenia dla niej
przedstawiciela przez sąd.

Rozdział 7. Załatwianie spraw

Art. 35. [Terminy załatwiania] § 1. Organy administra-
cji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej
zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które
mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione

przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub
w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane
z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie,
bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi
rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania
wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu
miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później
niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od
dnia otrzymania odwołania.

§ 4. Przepisy szczególne mogą określać inne terminy niż
określone w § 3.

§ 5. Do terminów określonych w przepisach po-
przedzających nie wlicza się terminów przewidzianych
w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności,
okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych
od organu.

Art. 36. [Przekroczenie terminu] § 1. O każdym
przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym
w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji
publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając
przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia
sprawy.

§ 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji
publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy
z przyczyn niezależnych od organu.

Art. 37. [Uprawnienie strony] § 1. Na niezałatwienie
sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach
szczególnych, ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe
prowadzenie postępowania stronie służy zażalenie do organu
wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie
do usunięcia naruszenia prawa.

§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie
za uzasadnione, wyznacza dodatkowy termin załatwienia
sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie
osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie
potrzeby także podjęcie środków zapobiegających naruszaniu
terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza
jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało
miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

Art. 38. [Odpowiedzialność pracownika] Pracownik
organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych
przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił
obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił sprawy
w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2,
podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej
albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach
prawa.

Rozdział 8. Doręczenia

Art. 39. [Sposoby doręczania] Organ administracji
publicznej doręcza pisma za pokwitowaniem przez operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529), przez swoich
pracowników lub przez inne upoważnione osoby lub organy.

Art. 391. [Doręczenie drogą elektroniczną] § 1.5
Doręczenie pism następuje za pomocą środków komunikacji

2 Art. 33 § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
3 Art. 33 § 2a dodany ustawą z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
4 Art. 33 § 3a dodany ustawą z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
5 Art. 391 § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
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elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli strona lub inny uczestnik
postępowania spełni jeden z następujących warunków:
1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego

przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu admini-
stracji publicznej;

2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie
doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej
adres elektroniczny;

3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za
pomocą tych środków i wskaże organowi administracji
publicznej adres elektroniczny.

§ 1a.6 Organ administracji publicznej może zwrócić się do
strony lub innego uczestnika postępowania o wyrażenie zgody
na doręczanie pism w formie dokumentu elektronicznego
w innych, określonych przez organ kategoriach spraw
indywidualnych załatwianych przez ten organ.

§ 1b.?? Organ administracji publicznej może wystąpić
o wyrażenie zgody, o której mowa w § 1 pkt 3 lub w § 1a,
przesyłając to wystąpienie za pomocą środków komunikacji
elektronicznej na adres elektroniczny strony lub innego
uczestnika postępowania.

§ 1c.?? Do wystąpienia, o którym mowa w § 1b, nie stosuje
się art. 46 § 3–8.

§ 1d.?? Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania zre-
zygnuje z doręczania pism za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, organ administracji publicznej doręcza pismo
w sposób określony dla pisma w formie innej niż forma
dokumentu elektronicznego.

§ 2. (uchylony)

Art. 40. [Pozycja przedstawiciela] § 1. Pisma doręcza
się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu
przedstawicielowi.

§ 2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza
się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomoc-
ników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi.
Strona może wskazać takiego pełnomocnika.

§ 3. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego
przez dwie lub więcej stron pisma doręcza się wszystkim
stronom, chyba że w podaniu wskazały jedną jako upoważ-
nioną do odbioru pism.

§ 4.7 Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za
granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia
sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać
w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie
następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 5. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń
przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach
sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć
przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również
pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo
wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym,
kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.

Art. 41. [Zmiana adresu] § 1.8 W toku postępowania
strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obo-
wiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej
zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1
doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny.

Art. 42. [Miejsce] § 1. Pisma doręcza się osobom
fizycznym w ich mieszkaniu lub miejscu pracy.

§ 2. Pisma mogą być doręczane również w lokalu organu
administracji publicznej, jeżeli przepisy szczególne nie
stanowią inaczej.

§ 3. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób
określony w § 1 i 2, a także w razie koniecznej potrzeby,
pisma doręcza się w każdym miejscu, gdzie się adresata
zastanie.

Art. 43. [Nieobecność adresata] W przypadku nie-
obecności adresata pismo doręcza się, za pokwitowaniem,
dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu,
jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi.
O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia
się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej
skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach
mieszkania.

Art. 44. [Doręczenie zastępcze] § 1. W razie
niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42
i 43:
1) operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia

23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe przechowuje
pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej
– w przypadku doręczania pisma przez operatora
pocztowego;

2) pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie
właściwej gminy (miasta) – w przypadku doręczania
pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub
upoważnioną osobę lub organ.

§ 2. Zawiadomienie o pozostawieniu pisma wraz z informa-
cją o możliwości jego odbioru w terminie siedmiu dni, licząc
od dnia pozostawienia zawiadomienia w miejscu określonym
w § 1, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej lub,
gdy nie jest to możliwe, na drzwiach mieszkania adresata,
jego biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat
wykonuje swoje czynności zawodowe, bądź w widocznym
miejscu przy wejściu na posesję adresata.

§ 3. W przypadku niepodjęcia przesyłki w terminie, o któ-
rym mowa w § 2, pozostawia się powtórne zawiadomienie
o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż
czternaście dni od daty pierwszego zawiadomienia.

§ 4. Doręczenie uważa się za dokonane z upływem
ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo
pozostawia się w aktach sprawy.

Art. 45. [Doręczenie w siedzibie] Jednostkom orga-
nizacyjnym i organizacjom społecznym doręcza się pisma
w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru
pism. Przepis art. 44 stosuje się odpowiednio.

Art. 46.9 [Potwierdzenie odbioru] § 1. Odbierający
pismo potwierdza doręczenie mu pisma swoim podpisem ze
wskazaniem daty doręczenia.

§ 2. Jeżeli odbierający pismo uchyla się od potwierdzenia
doręczenia lub nie może tego uczynić, doręczający sam
stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała
pismo, i przyczynę braku jej podpisu.

§ 3. W przypadku doręczenia pisma za pomocą środków
komunikacji elektronicznej doręczenie jest skuteczne, jeżeli

6 Art. 391 § 1a–1d dodane ustawą z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
7 Art. 40 § 4 w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
8 Art. 41 § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
9 Art. 46 w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
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adresat potwierdzi odbiór pisma w sposób, o którym mowa
w § 4 pkt 3.

§ 4. W celu doręczenia pisma w formie dokumentu
elektronicznego organ administracji publicznej przesyła na
adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające:
1) wskazanie, że adresat może odebrać pismo w formie

dokumentu elektronicznego;
2) wskazanie adresu elektronicznego, z którego adresat

może pobrać pismo i pod którym powinien dokonać
potwierdzenia doręczenia pisma;

3) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma, a w szcze-
gólności sposobu identyfikacji pod wskazanym adresem
elektronicznym w systemie teleinformatycznym organu
administracji publicznej, oraz informację o wymogu
podpisania urzędowego poświadczenia odbioru w sposób
wskazany w art. 20a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.

§ 5. W przypadku nieodebrania pisma w formie dokumentu
elektronicznego w sposób, o którym mowa w § 4 pkt 3, organ
administracji publicznej po upływie 7 dni, licząc od dnia
wysłania zawiadomienia, przesyła powtórne zawiadomienie
o możliwości odebrania tego pisma.

§ 6. W przypadku nieodebrania pisma doręczenie uważa
się za dokonane po upływie czternastu dni, licząc od dnia
przesłania pierwszego zawiadomienia.

§ 7. Zawiadomienia, o których mowa w § 4 i 5, mogą
być automatycznie tworzone i przesyłane przez system
teleinformatyczny organu administracji publicznej, a odbioru
tych zawiadomień nie potwierdza się.

§ 8. W przypadku uznania pisma w formie dokumentu
elektronicznego za doręczone na podstawie § 6 organ
administracji publicznej umożliwia adresatowi pisma dostęp
do treści pisma w formie dokumentu elektronicznego przez
okres co najmniej 3 miesięcy od dnia uznania pisma w formie
dokumentu elektronicznego za doręczone oraz do informacji
o dacie uznania pisma za doręczone i datach wysłania
zawiadomień, o których mowa w § 4 i 5, w swoim systemie
teleinformatycznym.

§ 9. Warunki techniczne i organizacyjne doręczenia pisma
w formie dokumentu elektronicznego określają przepisy
ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3.

§ 10. Doręczenie pisma w formie dokumentu elektronicz-
nego do podmiotu publicznego w rozumieniu przepisów
ustawy, o której mowa w § 4 pkt 3, następuje przez
elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu, w sposób
określony w tej ustawie.

Art. 47. [Odmowa przyjęcia] § 1. Jeżeli adresat
odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe lub inny organ albo w inny sposób, pismo
zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia
i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt
sprawy.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w § 1, uznaje się,
że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia
przez adresata.

Art. 48. [Doręczenie przedstawicielowi] § 1. Pisma
skierowane do osób nieznanych z miejsca pobytu, dla
których sąd nie wyznaczył przedstawiciela, doręcza się
przedstawicielowi ustanowionemu w myśl art. 34.

§ 2. Pisma kierowane do osób korzystających ze szczegól-
nych uprawnień wynikających z immunitetu dyplomatycznego

lub konsularnego doręcza się w sposób przewidziany
w przepisach szczególnych, w umowach i zwyczajach
międzynarodowych.

Art. 49. [Ogłoszenie publiczne] Strony mogą być
zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów
administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwy-
czajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego
ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych
przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za
dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego
ogłoszenia.

Rozdział 9. Wezwania

Art. 50. [Cel wezwania] § 1.10 Organ administracji
publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych
czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście,
przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu
elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia
sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

§ 2. Organ obowiązany jest dołożyć starań, aby zadość-
uczynienie wezwaniu nie było uciążliwe.

§ 3. W przypadkach, w których osoba wezwana nie może
stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej niedającej
się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej
czynności lub przyjąć wyjaśnienie albo przesłuchać osobę
wezwaną w miejscu jej pobytu, jeżeli pozwalają na to
okoliczności, w jakich znajduje się ta osoba.

Art. 51. [Osobiste stawiennictwo] § 1. Do osobistego
stawienia się wezwany jest obowiązany tylko w obrębie
gminy lub miasta, w którym zamieszkuje albo przebywa.

§ 2. Obowiązek osobistego stawiennictwa dotyczy również
wezwanego, zamieszkałego lub przebywającego w sąsiedniej
gminie albo mieście.

Art. 52. [Pomoc prawna] W toku postępowania
organ administracji publicznej zwraca się do właściwego
terenowego organu administracji rządowej lub organu
samorządu terytorialnego o wezwanie osoby zamieszkałej
lub przebywającej w danej gminie lub mieście do złożenia
wyjaśnień lub zeznań albo do dokonania innych czynności,
związanych z toczącym się postępowaniem. Organ prowa-
dzący postępowanie oznaczy zarazem okoliczności będące
przedmiotem wyjaśnień lub zeznań albo czynności, jakie
mają być dokonane.

Art. 53. [Wyłączenie] Przepisów art. 51 i 52 nie stosuje
się w przypadkach, w których charakter sprawy lub czynności
wymaga dokonania czynności przed organem administracji
publicznej prowadzącym postępowanie.

Art. 54. [Treść wezwania] § 1. W wezwaniu należy
wskazać:
1) nazwę i adres organu wzywającego;
2) imię i nazwisko wzywanego;
3) w jakiej sprawie oraz w jakim charakterze i w jakim

celu zostaje wezwany;
4)11 czy wezwany powinien się stawić osobiście lub

przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie
lub zeznanie na piśmie lub w formie dokumentu
elektronicznego;

5) termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo
dzień, godzinę i miejsce stawienia się wezwanego lub
jego pełnomocnika;

6) skutki prawne niezastosowania się do wezwania.

10 Art. 50 § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
11 Art. 54 § 1 pkt 4 w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
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§ 2. Wezwanie powinno być zaopatrzone podpisem
pracownika organu wzywającego, z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska służbowego podpisującego lub, jeżeli
dokonywane jest z użyciem dokumentu elektronicznego,
powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu.

Art. 55. [Wezwanie w szczególnej formie] § 1.
W sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać
również telefonicznie albo przy użyciu innych środków
łączności, z podaniem danych wymienionych w art. 54 § 1
oraz imienia, nazwiska i stanowiska służbowego pracownika
organu wzywającego.

§ 2. Wezwanie dokonane w sposób określony w § 1
powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości,
że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim
terminie.

Art. 56. [Koszty stawiennictwa] § 1. Osobie, która
stawiła się na wezwanie, przyznaje się koszty podróży
i inne należności ustalone zgodnie z przepisami zawartymi
w dziale 2 tytułu III ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2010 r.
Nr 90, poz. 594, z późn. zm.). Dotyczy to również kosztów
osobistego stawiennictwa stron, gdy postępowanie zostało
wszczęte z urzędu albo gdy strona bez swojej winy została
błędnie wezwana do stawienia się.

§ 2. Żądanie przyznania należności należy zgłosić
organowi administracji publicznej, przed którym toczy się
postępowanie, przed wydaniem decyzji, pod rygorem utraty
roszczenia.

Rozdział 10. Terminy

Art. 57. [Obliczanie terminów] § 1. Jeżeli początkiem
terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy
obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym
zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby
dni uważa się za koniec terminu.

§ 2. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem
tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą odpowiada
początkowemu dniowi terminu.

§ 3. Terminy określone w miesiącach kończą się
z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada
początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia
w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca.

§ 4. Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo
wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy
następny dzień powszedni.

§ 5. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego
upływem pismo zostało:
1) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu

administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe
poświadczenie odbioru;

2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe;

3) złożone w polskim urzędzie konsularnym;
4) złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki

wojskowej;
5) złożone przez członka załogi statku morskiego kapita-

nowi statku;
6) złożone przez osobę pozbawioną wolności w admini-

stracji zakładu karnego.

Art. 58. [Przywrócenie terminu] § 1. W razie
uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę

zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie
nastąpiło bez jego winy.

§ 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść
w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia
terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić
czynności, dla której określony był termin.

§ 3. Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzia-
nej w § 2 jest niedopuszczalne.

Art. 59. [Właściwość organu] § 1. O przywróceniu
terminu postanawia właściwy w sprawie organ administracji
publicznej. Od postanowienia o odmowie przywrócenia
terminu służy zażalenie.

§ 2. O przywróceniu terminu do wniesienia odwołania
lub zażalenia postanawia ostatecznie organ właściwy do
rozpatrzenia odwołania lub zażalenia.

Art. 60. [Wstrzymanie wykonania] Przed rozpatrze-
niem prośby o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania
lub zażalenia organ administracji publicznej na żądanie strony
może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia.

Dział II. Postępowanie

Rozdział 1. Wszczęcie postępowania

Art. 61. [Z urzędu i na wniosek] § 1. Postępowanie
administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

§ 2. Organ administracji publicznej może ze względu
na szczególnie ważny interes strony wszcząć z urzędu
postępowanie także w sprawie, w której przepis prawa
wymaga wniosku strony. Organ obowiązany jest uzyskać na
to zgodę strony w toku postępowania, a w razie nieuzyskania
zgody – postępowanie umorzyć.

§ 3. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest
dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej.

§ 3a. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony
wniesione drogą elektroniczną jest dzień wprowadzenia
żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji
publicznej.

§ 4. O wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie
jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące
stronami w sprawie.

Art. 61a. [Odmowa wszczęcia postępowania] § 1.
Gdy żądanie, o którym mowa w art. 61, zostało wniesione
przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych
przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, organ
administracji publicznej wydaje postanowienie o odmowie
wszczęcia postępowania.

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy
zażalenie.

Art. 62. [Współuczestnictwo] W sprawach, w których
prawa lub obowiązki stron wynikają z tego samego stanu
faktycznego oraz z tej samej podstawy prawnej i w których
właściwy jest ten sam organ administracji publicznej, można
wszcząć i prowadzić jedno postępowanie dotyczące więcej
niż jednej strony.

Art. 63. [Forma] § 1. Podania (żądania, wyjaśnienia,
odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie,
telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu,
a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej
przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji
publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.
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§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie
osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz
czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach
szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu
powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół
ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie
wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu,
podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią
upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 3a.12 Podanie wniesione w formie dokumentu elektro-
nicznego powinno:
1) być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określo-

nych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne;

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we
wzorze podania określonym w odrębnych przepisach,
jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według
określonego wzoru;

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
§ 3b.13 Jeżeli podanie, o którym mowa w § 3a,

nie zawiera adresu elektronicznego, organ administracji
publicznej przyjmuje, że właściwym jest adres elektroniczny,
z którego nadano podanie wniesione w formie dokumentu
elektronicznego, a gdy wniesiono je w innej formie i zawiera
ono żądanie, o którym mowa w art. 391 § 1 pkt 2, doręczenie
pism następuje na adres wskazany zgodnie z § 2, przy
czym w pierwszym piśmie poucza się o warunku podania
adresu elektronicznego w żądaniu doręczania pism środkami
komunikacji elektronicznej.

§ 4. Organ administracji publicznej jest obowiązany
potwierdzić wniesienie podania, jeżeli wnoszący tego zażąda.
W przypadku wniesienia podania w formie dokumentu
elektronicznego organ jest obowiązany potwierdzić wniesienie
podania przez doręczenie urzędowego poświadczenia odbioru
na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

§ 5.14 Urzędowe poświadczenie odbioru podania wniesio-
nego w formie dokumentu elektronicznego zawiera:
1) informację o tym, że pisma w sprawie będą doręczane

za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2) pouczenie o prawie do rezygnacji z doręczania pism za

pomocą środków komunikacji elektronicznej, o którym
mowa w art. 391 § 1d.

Art. 64. [Braki formalne] § 1. Jeżeli w podaniu nie
wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia
tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie
pozostawia się bez rozpoznania.

§ 2. Jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom
ustalonym w przepisach prawa, należy wezwać wnoszącego
do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że
nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania
bez rozpoznania.

Art. 65. [Brak właściwości] § 1. Jeżeli organ admi-
nistracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest
niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu
właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego
podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać
uzasadnienie.

§ 2. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed
upływem przepisanego terminu uważa się za wniesione
z zachowaniem terminu.

Art. 66. [Forma załatwienia] § 1. Jeżeli podanie dotyczy
kilku spraw podlegających załatwieniu przez różne organy,
organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono,
uczyni przedmiotem rozpoznania sprawy należące do jego
właściwości. Równocześnie zawiadomi wnoszącego podanie,
że w sprawach innych powinien wnieść odrębne podanie do
właściwego organu, i poinformuje go o treści § 2.

§ 2. Odrębne podanie złożone zgodnie z zawiadomieniem,
o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od daty
doręczenia zawiadomienia uważa się za złożone w dniu
wniesienia pierwszego podania.

§ 3. Jeżeli podanie wniesiono do organu niewłaściwego,
a organu właściwego nie można ustalić na podstawie danych
podania, albo gdy z podania wynika, że właściwym w sprawie
jest sąd powszechny, organ, do którego podanie wniesiono,
zwraca je wnoszącemu. Zwrot podania następuje w drodze
postanowienia, na które służy zażalenie.

§ 4. Organ nie może jednak zwrócić podania z tej
przyczyny, że właściwym w sprawie jest sąd powszechny,
jeżeli w tej sprawie sąd uznał się już za niewłaściwy.

Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje

Art. 66a. [Metryka sprawy] § 1. W aktach sprawy
zakłada się metrykę sprawy w formie pisemnej lub
elektronicznej.

§ 2. W treści metryki sprawy wskazuje się wszystkie
osoby, które uczestniczyły w podejmowaniu czynności
w postępowaniu administracyjnym oraz określa się wszystkie
podejmowane przez te osoby czynności wraz z odpowiednim
odesłaniem do dokumentów zachowanych w formie pisemnej
lub elektronicznej określających te czynności.

§ 3. Metryka sprawy, wraz z dokumentami do których
odsyła, stanowi obowiązkową część akt sprawy i jest na
bieżąco aktualizowana.

§ 4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej
określa, w drodze rozporządzenia, wzór i sposób prowadzenia
metryki sprawy, uwzględniając treść i formę metryki
określoną w § 1 i 2 oraz obowiązek bieżącej aktualizacji
metryki, a także, aby w oparciu o treść metryki było możliwe
ustalenie treści czynności w postępowaniu administracyjnym
podejmowanych w sprawie przez poszczególne osoby.

§ 5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej
określa, w drodze rozporządzenia, rodzaje spraw, w których
obowiązek prowadzenia metryki sprawy jest wyłączony
ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków
koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do prostego
i powtarzalnego charakteru tych spraw.

Art. 67. [Czynności protokołowane] § 1. Organ
administracji publicznej sporządza zwięzły protokół z każdej
czynności postępowania, mającej istotne znaczenie dla
rozstrzygnięcia sprawy, chyba że czynność została w inny
sposób utrwalona na piśmie.

§ 2. W szczególności sporządza się protokół:
1) przyjęcia wniesionego ustnie podania;
2) przesłuchania strony, świadka i biegłego;
3) oględzin i ekspertyz dokonywanych przy udziale

przedstawiciela organu administracji publicznej;
4) rozprawy;
5) ustnego ogłoszenia decyzji i postanowienia.

12 Art. 63 § 3a w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
13 Art. 63 § 3b dodany ustawą z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
14 Art. 63 § 5 dodany ustawą z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
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Art. 68. [Treść] § 1. Protokół sporządza się tak, aby
z niego wynikało, kto, kiedy, gdzie i jakich czynności
dokonał, kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, co
i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono i jakie
uwagi zgłosiły obecne osoby.

§ 2. Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym,
biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny
następnie protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu
którejkolwiek osoby należy omówić w protokole.

Art. 69. [Wymogi] § 1. Protokół przesłuchania powinien
być odczytany i przedstawiony do podpisu osobie zeznającej
niezwłocznie po złożeniu zeznania.

§ 2. W protokołach przesłuchania osoby, która złożyła
zeznanie w języku obcym, należy podać w przekładzie na
język polski treść złożonego zeznania oraz wskazać osobę
i adres tłumacza, który dokonał przekładu; tłumacz ten
powinien podpisać protokół przesłuchania.

Art. 70. [Dołączenie zeznania lub dokumentu] Organ
administracji publicznej może zezwolić na dołączenie do
protokołu zeznania na piśmie, podpisanego przez zeznającego,
oraz innych dokumentów mających znaczenie dla sprawy.

Art. 71. [Korekta] Skreśleń i poprawek w protokole
należy tak dokonywać, aby wyrazy skreślone i poprawione
były czytelne. Skreślenia i poprawki powinny być stwierdzone
w protokole przed jego podpisaniem.

Art. 72.15 [Adnotacje urzędowe] § 1. Czynności
organu administracji publicznej, z których nie sporządza
się protokołu, a które mają znaczenie dla sprawy lub toku
postępowania, utrwala się w aktach w formie adnotacji
podpisanej przez pracownika, który dokonał tych czynności.

§ 2. Adnotacja może być sporządzona w formie dokumentu
elektronicznego.

Rozdział 3. Udostępnianie akt

Art. 73. [Zasada] § 1. Strona ma prawo wglądu w akta
sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów.
Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

§ 1a. Czynności określone w § 1 są dokonywane w lokalu
organu administracji publicznej w obecności pracownika tego
organu.

§ 2. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii
akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych
odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

§ 3.16 Organ administracji publicznej może zapewnić
stronie dokonanie czynności, o których mowa w § 1,
w swoim systemie teleinformatycznym, po identyfikacji strony
w sposób określony w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.

Art. 74. [Wyłączenia] § 1. Przepisu art. 73 nie stosuje się
do akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli
tajności „tajne” lub „ściśle tajne”, a także do innych akt,
które organ administracji publicznej wyłączy ze względu na
ważny interes państwowy.

§ 2. Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt
sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów,
uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwie-
rzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia,
na które służy zażalenie.

Rozdział 4. Dowody

Art. 75. [Pojęcie] § 1. Jako dowód należy dopuścić
wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy,
a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem
mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych
oraz oględziny.

§ 2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego
potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego
w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji,
organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej
wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzial-
ności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się
odpowiednio.

Art. 76. [Dokumenty urzędowe] § 1. Dokumenty
urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane
do tego organy państwowe w ich zakresie działania stanowią
dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów
urzędowych sporządzanych przez organy jednostek organiza-
cyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy
prawa lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1
i 4.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają możliwości
przeprowadzenia dowodu przeciwko treści dokumentów
wymienionych w tych przepisach.

Art. 76a. [Odpis lub wyciąg] § 1. Jeżeli dokument
znajduje się w aktach organu lub podmiotu, o którym
mowa w art. 76 § 1 lub 2, wystarczy przedstawić urzędowo
poświadczony przez ten organ lub podmiot odpis lub
wyciąg z dokumentu. Organ administracji publicznej zażąda
udzielenia odpisu lub wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać
ich nie może. Gdy organ uzna za konieczne przejrzenie
oryginału dokumentu, może wystąpić o jego dostarczenie.

§ 2. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć
odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została
poświadczona przez notariusza albo przez występującego
w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą
prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

§ 2a.17 Jeżeli odpis dokumentu został sporządzony
w formie dokumentu elektronicznego, poświadczenie jego
zgodności z oryginałem, o którym mowa w § 2, dokonuje
się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1
albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy
dokumentów poświadczane elektronicznie sporządzane są
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.

§ 3. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie
zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie
pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym,
rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma
charakter dokumentu urzędowego.

§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy,
organ administracji publicznej zażąda od strony składającej
odpis dokumentu, o którym mowa w § 2, przedłożenia
oryginału tego dokumentu.

Art. 77. [Zbieranie i ocena dowodów] § 1. Organ
administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczer-
pujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

15 Art. 72 oznaczenie § 1 i § 2 dodane ustawą z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
16 Art. 73 § 3 w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
17 Art. 76a § 2a dodany ustawą z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
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§ 2. Organ może w każdym stadium postępowania
zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące
przeprowadzenia dowodu.

§ 3. Organ przeprowadzający postępowanie na wezwanie
organu właściwego do załatwienia sprawy (art. 52) może
z urzędu lub na wniosek strony przesłuchać również nowych
świadków i biegłych na okoliczności będące przedmiotem
tego postępowania.

§ 4. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi
z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi
z urzędu należy zakomunikować stronie.

Art. 78. [Zgłaszanie wniosków dowodowych] § 1.
Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy
uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność
mająca znaczenie dla sprawy.

§ 2. Organ administracji publicznej może nie uwzględnić
żądania (§ 1), które nie zostało zgłoszone w toku
przeprowadzania dowodów lub w czasie rozprawy, jeżeli
żądanie to dotyczy okoliczności już stwierdzonych innymi
dowodami, chyba że mają one znaczenie dla sprawy.

Art. 79. [Uprawnienia strony] § 1. Strona powinna być
zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu
ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na siedem
dni przed terminem.

§ 2. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu
dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom
oraz składać wyjaśnienia.

Art. 80. [Swobodna ocena dowodów] Organ admini-
stracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału
dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona.

Art. 81. [Domniemanie faktyczne] Okoliczność
faktyczna może być uznana za udowodnioną, jeżeli strona
miała możność wypowiedzenia się co do przeprowadzonych
dowodów, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa
w art. 10 § 2.

Art. 82. [Niezdolność bycia świadkiem] Świadkami
nie mogą być:
1) osoby niezdolne do spostrzegania lub komunikowania

swych spostrzeżeń;
2) osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji

niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie
zostały w trybie określonym obowiązującymi przepisami
zwolnione od obowiązku zachowania tej tajemnicy;

3) duchowni co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi.

Art. 83. [Prawo odmowy zeznań] § 1. Nikt nie ma
prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem
małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony
oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób
pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki
lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu
małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania,
gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub jego bliskich
wymienionych w § 1 na odpowiedzialność karną, hańbę
lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować
naruszenie obowiązku zachowania prawnie chronionej
tajemnicy zawodowej.

§ 3. Przed odebraniem zeznania organ administracji
publicznej uprzedza świadka o prawie odmowy zeznań
i odpowiedzi na pytania oraz o odpowiedzialności za fałszywe
zeznania.

Art. 84. [Powołanie biegłego] § 1. Gdy w sprawie
wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji

publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych
o wydanie opinii.

§ 2. Biegły podlega wyłączeniu na zasadach i w trybie
określonym w art. 24. Poza tym do biegłych stosuje się
przepisy dotyczące przesłuchania świadków.

Art. 85. [Oględziny] § 1. Organ administracji publicznej
może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny.

§ 2. Jeżeli przedmiot oględzin znajduje się u osób trzecich,
osoby te są obowiązane na wezwanie organu do okazania
przedmiotu oględzin.

Art. 86. [Przesłuchanie strony] Jeżeli po wyczerpaniu
środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały
niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, organ
administracji publicznej dla ich wyjaśnienia może przesłuchać
stronę. Do przesłuchania stron stosuje się przepisy dotyczące
świadków, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu.

Art. 87. [Organ kolegialny] Organ kolegialny, właściwy
do wydania decyzji w sprawie, może zlecić przeprowadzenie
postępowania dowodowego lub jego części jednemu ze swych
członków lub pracowników, jeżeli szczególne przepisy temu
się nie sprzeciwiają.

Art. 88. [Nieusprawiedliwione niestawiennictwo]
§ 1. Kto, będąc obowiązany do osobistego stawienia
się (art. 51), mimo prawidłowego wezwania nie stawił
się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek lub biegły
albo bezzasadnie odmówił złożenia zeznania, wydania
opinii, okazania przedmiotu oględzin albo udziału w innej
czynności urzędowej, może być ukarany przez organ
przeprowadzający dowód grzywną do 50 zł, a w razie
ponownego niezastosowania się do wezwania – grzywną do
200 zł. Na postanowienie o ukaraniu grzywną służy zażalenie.

§ 2. Organ, który nałożył karę grzywny, może na wniosek
ukaranego, złożony w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania
zawiadomienia o ukaraniu, uznać za usprawiedliwioną
nieobecność lub odmowę zeznania, wydania opinii albo
okazania przedmiotu oględzin i zwolnić od kary grzywny.
Na odmowę zwolnienia od kary służy zażalenie.

§ 3. Ukaranie grzywną nie wyklucza możności zastosowa-
nia do opornego świadka środków przymusu przewidzianych
w przepisach szczególnych.

Art. 88a. [Odpowiedzialność dyscyplinarna] W razie
uchybienia przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej
obowiązkom, o których mowa w art. 88 § 1, organ
przeprowadzający dowód, zamiast wymierzyć żołnierzowi
karę grzywny, występuje do dowódcy jednostki wojskowej,
w której żołnierz ten pełni służbę, z wnioskiem o pociągnięcie
go do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Rozdział 5. Rozprawa

Art. 89. [Wyznaczenie] § 1. Organ administracji
publicznej przeprowadzi, z urzędu lub na wniosek strony,
w toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy
zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania
lub gdy wymaga tego przepis prawa.

§ 2. Organ powinien przeprowadzić rozprawę, gdy zachodzi
potrzeba uzgodnienia interesów stron oraz gdy jest to
potrzebne dla wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków
lub biegłych albo w drodze oględzin.

Art. 90. [Przygotowanie] § 1. Organ administracji
publicznej podejmuje przed rozprawą czynności niezbędne
do jej przeprowadzenia.
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§ 2. W szczególności organ wzywa:
1) strony do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumen-

tów i innych dowodów i do stawienia się na rozprawę
osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników;

2) świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę.
§ 3. Ponadto organ zawiadamia o rozprawie państwowe

i samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje spo-
łeczne, a także inne osoby, jeżeli ich udział w rozprawie jest
uzasadniony ze względu na jej przedmiot. W tym przypadku
organ wzywa je do wzięcia udziału w rozprawie albo do
złożenia przed rozprawą oświadczenia i dowodów dla jego
poparcia.

Art. 91. [Treść wezwania] § 1. W wezwaniu na rozprawę
określa się termin, miejsce i przedmiot rozprawy.

§ 2.18 Stronom, świadkom, biegłym oraz państwowym
i samorządowym jednostkom organizacyjnym, organizacjom
i innym osobom, wezwanym do udziału w rozprawie,
doręcza się wezwanie na piśmie lub w formie dokumentu
elektronicznego.

§ 3. Jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że oprócz
wezwanych stron, uczestniczących w postępowaniu, mogą
być jeszcze w sprawie inne strony, nieznane organowi
administracji publicznej, należy ponadto o terminie, miejscu
i przedmiocie rozprawy ogłosić w drodze obwieszczeń albo
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Art. 92. [Zawiadomienie o rozprawie] Termin
rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie
wezwań oraz ogłoszenie o rozprawie nastąpiły przynajmniej
na siedem dni przed rozprawą.

Art. 93. [Kierowanie] Rozprawą kieruje wyznaczony
do przeprowadzenia rozprawy pracownik tego organu admi-
nistracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie.
Gdy postępowanie toczy się przed organem kolegialnym,
rozprawą kieruje przewodniczący albo wyznaczony członek
organu kolegialnego.

Art. 94. [Nieobecność stron] § 1. Nieobecność na
rozprawie stron należycie wezwanych na rozprawę nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia.

§ 2. Kierujący rozprawą odroczy ją, jeżeli stwierdzi po-
ważne nieprawidłowości w wezwaniu stron na rozprawę, jeżeli
niestawienie się strony zostało spowodowane przeszkodą
trudną do przezwyciężenia, a także z innej ważnej przyczyny.

Art. 95. [Zgłaszanie wniosków i dowodów] § 1.
Na rozprawie strony mogą składać wyjaśnienia, zgłaszać
żądania, propozycje i zarzuty oraz przedstawiać dowody na
ich poparcie. Ponadto strony mogą wypowiadać się co do
wyników postępowania dowodowego.

§ 2. Kierujący rozprawą może uchylić zadawane świadkom,
biegłym i stronom pytania, jeżeli nie mają one istotnego
znaczenia dla sprawy. Jednakże na żądanie strony należy
zamieścić w protokole osnowę treści uchylonego pytania.

Art. 96. [Policja sesyjna] Za niewłaściwe zachowanie
się w czasie rozprawy strony, świadkowie, biegli i inne
osoby uczestniczące w rozprawie mogą być, po uprzednim
ostrzeżeniu, wydalone z miejsca rozprawy przez kierującego
rozprawą oraz ukarane grzywną do 100 zł. Na postanowienie
o ukaraniu grzywną służy zażalenie.

Rozdział 6. Zawieszenie postępowania

Art. 97. [Obligatoryjne] § 1. Organ administracji
publicznej zawiesza postępowanie:

1) w razie śmierci strony lub jednej ze stron, jeżeli
wezwanie spadkobierców zmarłej strony do udziału
w postępowaniu nie jest możliwe i nie zachodzą oko-
liczności, o których mowa w art. 30 § 5, a postępowanie
nie podlega umorzeniu jako bezprzedmiotowe (art. 105);

2) w razie śmierci przedstawiciela ustawowego strony;
3) w razie utraty przez stronę lub przez jej ustawowego

przedstawiciela zdolności do czynności prawnych;
4) gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy

od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego
przez inny organ lub sąd.

§ 2. Gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie
postępowania, organ administracji publicznej podejmie
postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.

Art. 98. [Fakultatywne] § 1. Organ administracji
publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to
strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte,
a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to
interesowi społecznemu.

§ 2. Jeżeli w okresie trzech lat od daty zawieszenia
postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie
postępowania, żądanie wszczęcia postępowania uważa się
za wycofane.

Art. 99. [Rozwinięcie] Organ administracji publicznej,
który z przyczyny określonej w art. 97 § 1 pkt 1–3 zawiesił
postępowanie wszczęte z urzędu, poczyni równocześnie
niezbędne kroki w celu usunięcia przeszkody do dalszego
prowadzenia postępowania. Tak samo postąpi organ w razie
zawieszenia z tej samej przyczyny postępowania wszczętego
na żądanie strony, jeżeli interes społeczny przemawia za
załatwieniem sprawy.

Art. 100. [Zagadnienie wstępne] § 1. Organ admini-
stracji publicznej, który zawiesił postępowanie z przyczyny
określonej w art. 97 § 1 pkt 4, wystąpi równocześnie do
właściwego organu lub sądu o rozstrzygnięcie zagadnienia
wstępnego albo wezwie stronę do wystąpienia o to
w oznaczonym terminie, chyba że strona wykaże, że już
zwróciła się w tej sprawie do właściwego organu lub sądu.

§ 2. Jeżeli zawieszenie postępowania z przyczyny
określonej w art. 97 § 1 pkt 4 mogłoby spowodować
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego albo
poważną szkodę dla interesu społecznego, organ administracji
publicznej załatwi sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne
we własnym zakresie.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się także wówczas, gdy strona mimo
wezwania (§ 1) nie wystąpiła o rozstrzygnięcie zagadnienia
wstępnego albo gdy zawieszenie postępowania mogłoby
spowodować niepowetowaną szkodę dla strony. W tym
ostatnim przypadku organ może uzależnić załatwienie sprawy
od złożenia przez stronę stosownego zabezpieczenia.

Art. 101. [Doręczenie postanowienia] § 1. O posta-
nowieniu w sprawie zawieszenia albo podjęcia postępowania
organ administracji publicznej zawiadamia strony.

§ 2. W przypadku zawieszenia postępowania na żądanie
strony lub jednej ze stron (art. 98 § 1) organ pouczy je
o treści przepisu art. 98 § 2.

§ 3. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania
albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy
stronie zażalenie.

Art. 102. [Podejmowanie czynności] W czasie
zawieszenia postępowania organ administracji publicznej
może podejmować czynności niezbędne w celu zapobieżenia

18 Art. 91 § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
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niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia ludzkiego albo
poważnym szkodom dla interesu społecznego.

Art. 103. [Skutki zawieszenia] Zawieszenie postępowa-
nia wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

Rozdział 7. Decyzje

Art. 104. [Forma załatwienia sprawy] § 1. Organ
administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie
decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

§ 2. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości
lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej
instancji.

Art. 105. [Umorzenie postepowania] § 1. Gdy postę-
powanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe
w całości albo w części, organ administracji publicznej
wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio
w całości albo w części.

§ 2. Organ administracji publicznej może umorzyć
postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie
postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu
inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem
społecznym.

Art. 106. [Współdziałanie organów] § 1. Jeżeli przepis
prawa uzależnia wydanie decyzji od zajęcia stanowiska przez
inny organ (wyrażenia opinii lub zgody albo wyrażenia
stanowiska w innej formie), decyzję wydaje się po zajęciu
stanowiska przez ten organ.

§ 2. Organ załatwiający sprawę, zwracając się do innego
organu o zajęcie stanowiska, zawiadamia o tym stronę.

§ 3. Organ, do którego zwrócono się o zajęcie stanowiska,
obowiązany jest przedstawić je niezwłocznie, jednak nie
później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia
mu żądania, chyba że przepis prawa przewiduje inny termin.

§ 4. Organ obowiązany do zajęcia stanowiska może w razie
potrzeby przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

§ 5. Zajęcie stanowiska przez ten organ następuje w drodze
postanowienia, na które służy stronie zażalenie.

§ 6. W przypadku niezajęcia stanowiska w terminie
określonym w § 3 stosuje się odpowiednio przepisy
art. 36–38.

Art. 107. [Składniki decyzji; uzasadnienie] § 1.
Decyzja powinna zawierać: oznaczenie organu administracji
publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron,
powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie
faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie
służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej
do wydania decyzji lub, jeżeli decyzja wydana została
w formie dokumentu elektronicznego, powinna być opatrzona
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Decyzja,
w stosunku do której może być wniesione powództwo do
sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego,
powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności
wniesienia powództwa lub skargi.

§ 2. Przepisy szczególne mogą określać także inne
składniki, które powinna zawierać decyzja.

§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szcze-
gólności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za
udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn,
z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności
i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie
podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem przepisów prawa.

§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy
uwzględnia ona w całości żądanie strony; nie dotyczy to
jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz
decyzji wydanych na skutek odwołania.

§ 5. Organ może odstąpić od uzasadnienia decyzji
również w przypadkach, w których z dotychczasowych
przepisów ustawowych wynikała możliwość zaniechania
lub ograniczenia uzasadnienia ze względu na interes
bezpieczeństwa Państwa lub porządek publiczny.

Art. 108. [Podstawy nadania rygoru] § 1. Decyzji,
od której służy odwołanie, może być nadany rygor
natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze
względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla
zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi
stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub
wyjątkowo ważny interes strony. W tym ostatnim przypadku
organ administracji publicznej może w drodze postanowienia
zażądać od strony stosownego zabezpieczenia.

§ 2. Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany
decyzji również po jej wydaniu. W tym przypadku organ
wydaje postanowienie, na które służy stronie zażalenie.

Art. 109. [Doręczenie; ogłoszenie] § 1. Decyzję
doręcza się stronom na piśmie lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

§ 2. W przypadkach wymienionych w art. 14 § 2 decyzja
może być stronom ogłoszona ustnie.

Art. 110. [Skutki doręczenia; ogłoszenia] Organ
administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią
związany od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile
kodeks nie stanowi inaczej.

Art. 111. [Uzupełnienie] § 1. Strona może w terminie
czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji za-
żądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa
odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do
sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego
albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia
w tych kwestiach.

§ 1a. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję,
może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresie,
o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od dnia
doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

§ 1b. Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji
następuje w formie postanowienia.

§ 2. W przypadku wydania postanowienia, o którym
mowa w § 1b, termin dla strony do wniesienia odwołania,
powództwa lub skargi biegnie od dnia jego doręczenia lub
ogłoszenia.

Art. 112. [Błędne pouczenie] Błędne pouczenie
w decyzji co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa
do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego
nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego
pouczenia.

Art. 113. [Prostowanie błędów i omyłek] § 1. Organ
administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie
strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie
i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez
ten organ decyzjach.

§ 2. Organ, który wydał decyzję, wyjaśnia w drodze
postanowienia na żądanie organu egzekucyjnego lub strony
wątpliwości co do treści decyzji.

§ 3. Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyja-
śnienia służy zażalenie.
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Rozdział 8. Ugoda

Art. 114. [Dopuszczalność ugody] W sprawie,
w której toczy się postępowanie przed organem administracji
publicznej, strony mogą zawrzeć ugodę – jeżeli przemawia
za tym charakter sprawy, przyczyni się to do uproszczenia
lub przyspieszenia postępowania i nie sprzeciwia się temu
przepis prawa.

Art. 115. [Czas zawarcia] Ugoda może być zawarta
przed organem administracji publicznej, przed którym toczy
się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie
odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji
w sprawie.

Art. 116. [Wyznaczenie terminu] § 1. Organ
administracji publicznej odroczy wydanie decyzji i wyznaczy
stronom termin do zawarcia ugody, jeżeli złożą one zgodne
oświadczenie o zamiarze jej zawarcia.

§ 2. W przypadku zawiadomienia przez jedną ze stron
o odstąpieniu od zamiaru zawarcia ugody lub niedotrzymania
przez strony terminu wyznaczonego w myśl § 1, organ
administracji publicznej załatwia sprawę w drodze decyzji.

Art. 117. [Forma i treść] § 1. Ugodę sporządza się
w formie pisemnej. Powinna ona zawierać: oznaczenie
organu, przed którym została zawarta, datę sporządzenia,
oznaczenie stron, przedmiot i treść ugody, wzmiankę
o jej odczytaniu i przyjęciu, podpisy stron oraz podpis
pracownika organu administracji publicznej, upoważnionego
do sporządzenia ugody.

§ 2. Organ administracji publicznej utrwala fakt zawarcia
ugody w aktach sprawy, w formie protokołu podpisanego
przez osobę upoważnioną do sporządzenia ugody.

Art. 118. [Zatwierdzenie] § 1. Ugoda wymaga
zatwierdzenia przez organ administracji publicznej, przed
którym została zawarta.

§ 2. Jeżeli ugoda dotyczy kwestii, których rozstrzygnięcie
wymaga zajęcia stanowiska przez inny organ, stosuje się
odpowiednio przepis art. 106.

§ 3. Organ administracji publicznej odmówi zatwierdzenia
ugody zawartej z naruszeniem prawa, nieuwzględniającej
stanowiska organu, o którym mowa w § 2, albo naruszającej
interes społeczny bądź słuszny interes stron.

Art. 119. [Rozwinięcie] § 1. Zatwierdzenie bądź odmowa
zatwierdzenia ugody następuje w drodze postanowienia, na
które służy zażalenie; postanowienie w tej sprawie powinno
być wydane w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia ugody.

§ 2. W przypadku gdy ugoda zawarta została w toku
postępowania odwoławczego, z dniem, w którym stało się
ostateczne postanowienie zatwierdzające ugodę, traci moc
decyzja organu pierwszej instancji, o czym zamieszcza się
wzmiankę w tym postanowieniu.

§ 3. Łącznie z postanowieniem zatwierdzającym ugodę
doręcza się stronom odpis ugody.

Art. 120. [Wykonalność ugody] § 1. Ugoda staje
się wykonalna z dniem, w którym postanowienie o jej
zatwierdzeniu stało się ostateczne.

§ 2. Organ administracji publicznej, przed którym została
zawarta ugoda, potwierdza jej wykonalność na egzemplarzu
ugody.

Art. 121. [Skutki] Zatwierdzona ugoda wywiera takie
same skutki, jak decyzja wydana w toku postępowania
administracyjnego.

Art. 122. [Odesłanie] W sprawach nieuregulowanych
w niniejszym rozdziale do ugody i postanowienia w sprawie
jej zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia stosuje się
odpowiednio przepisy dotyczące decyzji.

Rozdział 9. Postanowienia

Art. 123. [Przypadki wydania] § 1. W toku postępo-
wania organ administracji publicznej wydaje postanowienia.

§ 2. Postanowienia dotyczą poszczególnych kwestii
wynikających w toku postępowania, lecz nie rozstrzygają
o istocie sprawy, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej.

Art. 124. [Składniki; uzasadnienie] § 1. Postano-
wienie powinno zawierać: oznaczenie organu administracji
publicznej, datę jego wydania, oznaczenie strony lub
stron albo innych osób biorących udział w postępowaniu,
powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, pouczenie,
czy i w jakim trybie służy na nie zażalenie lub skarga do
sądu administracyjnego, oraz podpis z podaniem imienia
i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej
do jego wydania lub, jeżeli postanowienie wydane zostało
w formie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

§ 2. Postanowienie powinno zawierać uzasadnienie
faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do
sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek
zażalenia na postanowienie.

Art. 125. [Doręczenie; pouczenie] § 1. Postanowienia,
od których służy stronom zażalenie lub skarga do sądu
administracyjnego, doręcza się na piśmie lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.

§ 2. W przypadkach wymienionych w art. 14 § 2
postanowienia mogą być stronom ogłaszane ustnie.

§ 3. Postanowienie, które może być zaskarżone do sądu
administracyjnego, doręcza się stronie wraz z pouczeniem
o dopuszczalności wniesienia skargi oraz uzasadnieniem
faktycznym i prawnym.

Art. 126. [Odesłanie] Do postanowień stosuje się
odpowiednio przepisy art. 105, art. 107 § 2–5 oraz
art. 109–113, a do postanowień, od których przysługuje
zażalenie, oraz do postanowień określonych w art. 134 –
również art. 145–152 oraz art. 156–159, z tym że zamiast
decyzji, o której mowa w art. 151 § 1 i art. 158 § 1, wydaje
się postanowienie.

Rozdział 10. Odwołania

Art. 127. [Dopuszczalność] § 1. Od decyzji wydanej
w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej
instancji.

§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ
administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa
przewiduje inny organ odwoławczy.

§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez
ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy
odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może
zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne
rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

§ 4. (uchylony)

Art. 128. [Odwołanie; forma; treść] Odwołanie nie
wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli
z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej
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decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co
do treści odwołania.

Art. 129. [Termin] § 1. Odwołanie wnosi się do
właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu,
który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia
doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona
ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie.

§ 3. Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy
do wniesienia odwołania.

Art. 130. [Wpływ odwołania na wykonanie] § 1.
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja
nie ulega wykonaniu.

§ 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje
wykonanie decyzji.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonal-

ności (art. 108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy

ustawy.
§ 4. Ponadto decyzja podlega wykonaniu przed upływem

terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem
wszystkich stron.

Art. 131. [Zawiadomienie o wniesieniu odwołania]
O wniesieniu odwołania organ administracji publicznej, który
wydał decyzję, zawiadomi strony.

Art. 132. [Działania organu pierwszej instancji]
§ 1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ
administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to
odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać
nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także w przypadku, gdy
odwołanie wniosła jedna ze stron, a pozostałe strony wyraziły
zgodę na uchylenie lub zmianę decyzji zgodnie z żądaniem
odwołania.

§ 3. Od nowej decyzji służy stronom odwołanie.

Art. 133. [Rozwinięcie] Organ administracji publicznej,
który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie
wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie
siedmiu dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli
w tym terminie nie wydał nowej decyzji w myśl art. 132.

Art. 134. [Niedopuszczalność; uchybienie terminu]
Organ odwoławczy stwierdza w drodze postanowienia
niedopuszczalność odwołania oraz uchybienie terminu do
wniesienia odwołania. Postanowienie w tej sprawie jest
ostateczne.

Art. 135. [Wstrzymanie wykonania] Organ odwo-
ławczy może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać
natychmiastowe wykonanie decyzji.

Art. 136. [Uzupełnienie dowodów] Organ odwoławczy
może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu
dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów
i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego
postępowania organowi, który wydał decyzję.

Art. 137. [Cofnięcie] Strona może cofnąć odwołanie
przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ
odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli
prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej
prawo lub interes społeczny.

Art. 138. [Decyzje organu odwoławczego] § 1. Organ
odwoławczy wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części

i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo
uchylając tę decyzję – umarza postępowanie pierwszej
instancji w całości albo w części, albo

3) umarza postępowanie odwoławcze.
§ 2. Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję

w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia
organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana
z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do
wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej
rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien
wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy
ponownym rozpatrzeniu sprawy.

§ 3. (uchylony)
§ 4. Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blan-

kiecie urzędowym, w tym za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, a istnieją podstawy do zmiany zaskarżonej
decyzji, organ odwoławczy uchyla decyzję i zobowiązuje
organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej
treści.

Art. 139. [Zakaz orzekania na niekorzyść] Organ
odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony
odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza
prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

Art. 140. [Odesłanie] W sprawach nieuregulowa-
nych w art. 136–139 w postępowaniu przed organami
odwoławczymi mają odpowiednie zastosowanie przepisy
o postępowaniu przed organami pierwszej instancji.

Rozdział 11. Zażalenia

Art. 141. [Zasada; termin] § 1. Na wydane w toku
postępowania postanowienia służy stronie zażalenie, gdy
kodeks tak stanowi.

§ 2. Zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia
doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało
ogłoszone ustnie – od dnia jego ogłoszenia stronie.

Art. 142. [Rozwinięcie] Postanowienie, na które nie
służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu
od decyzji.

Art. 143. [Skutki wniesienia] Wniesienie zażalenia
nie wstrzymuje wykonania postanowienia, jednakże organ
administracji publicznej, który wydał postanowienie, może
wstrzymać jego wykonanie, gdy uzna to za uzasadnione.

Art. 144. [Odesłanie] W sprawach nieuregulowanych
w niniejszym rozdziale do zażaleń mają odpowiednie
zastosowanie przepisy dotyczące odwołań.

Rozdział 12. Wznowienie postępowania

Art. 145. [Podstawy] § 1. W sprawie zakończonej
decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy

okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;
3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ

administracji publicznej, który podlega wyłączeniu
stosownie do art. 24, 25 i 27;

4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępo-
waniu;
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5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności
faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania
decyzji, nieznane organowi, który wydał decyzję;

6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego
prawem stanowiska innego organu;

7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez wła-
ściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy
wydaniu decyzji (art. 100 § 2);

8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub
orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub
zmienione.

§ 2. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 postępowanie
może być wznowione również przed stwierdzeniem sfałszo-
wania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem
sądu lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub
popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie
postępowania jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa
dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla
interesu społecznego.

§ 3. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 można
wznowić postępowanie także w przypadku, gdy postępowanie
przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte
na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych
w przepisach prawa.

Art. 145a. [Wznowienie w razie niezgodności
z Konstytucją] § 1. Można żądać wznowienia postępowania
również w przypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł
o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją umową
międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego została
wydana decyzja.

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie
wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia
w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

Art. 145b. [Wznowienie postępowania] § 1. Można
żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy
zostało wydane orzeczenie sądu stwierdzające naruszenie
zasady równego traktowania, zgodnie z ustawą z dnia
3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii
Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254,
poz. 1700), jeżeli naruszenie tej zasady miało wpływ na
rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ostateczną.

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie
wnosi się w terminie jednego miesiąca od dnia uprawomoc-
nienia się orzeczenia sądu.

Art. 146. [Ograniczenia uchylenia decyzji] § 1.
Uchylenie decyzji z przyczyn określonych w art. 145 § 1 pkt 1
i 2 nie może nastąpić, jeżeli od dnia doręczenia lub ogłoszenia
decyzji upłynęło dziesięć lat, zaś z przyczyn określonych
w art. 145 § 1 pkt 3–8 oraz w art. 145a i art. 145b, jeżeli
od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji upłynęło pięć lat.

§ 2. Nie uchyla się decyzji także w przypadku, jeżeli
w wyniku wznowienia postępowania mogłaby zapaść
wyłącznie decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji
dotychczasowej.

Art. 147. [Postępowanie z urzędu i na wniosek]
Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie
strony. Wznowienie postępowania z przyczyny określonej
w art. 145 § 1 pkt 4 oraz w art. 145a i art. 145b następuje
tylko na żądanie strony.

Art. 148. [Termin] § 1. Podanie o wznowienie
postępowania wnosi się do organu administracji publicznej,
który wydał w sprawie decyzję w pierwszej instancji,
w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym strona
dowiedziała się o okoliczności stanowiącej podstawę do
wznowienia postępowania.

§ 2. Termin do złożenia podania o wznowienie postępo-
wania z przyczyny określonej w art. 145 § 1 pkt 4 biegnie
od dnia, w którym strona dowiedziała się o decyzji.

Art. 149. [Wznowienie; odmowa wznowienia] § 1.
Wznowienie postępowania następuje w drodze postanowienia.

§ 2. Postanowienie stanowi podstawę do przeprowadzenia
przez właściwy organ postępowania co do przyczyn
wznowienia oraz co do rozstrzygnięcia istoty sprawy.

§ 3. Odmowa wznowienia postępowania następuje w drodze
postanowienia.

§ 4. Na postanowienie, o którym mowa w § 3, służy
zażalenie.

Art. 150. [Właściwość organu] § 1. Organem admi-
nistracji publicznej właściwym w sprawach wymienionych
w art. 149 jest organ, który wydał w sprawie decyzję
w ostatniej instancji.

§ 2. Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest
działalność organu wymienionego w § 1, o wznowieniu
postępowania rozstrzyga organ wyższego stopnia, który
równocześnie wyznacza organ właściwy w sprawach
wymienionych w art. 149 § 2.

§ 3. Przepis § 2 nie dotyczy przypadków, gdy decyzję
w ostatniej instancji wydał minister, a w sprawach należących
do zadań jednostek samorządu terytorialnego – samorządowe
kolegium odwoławcze.

Art. 151. [Ponowne rozpoznanie] § 1. Organ
administracji publicznej, o którym mowa w art. 150, po
przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 149 § 2
wydaje decyzję, w której:
1) odmawia uchylenia decyzji dotychczasowej, gdy stwier-

dzi brak podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145
§ 1, art. 145a lub art. 145b, albo

2) uchyla decyzję dotychczasową, gdy stwierdzi istnienie
podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1,
art. 145a lub art. 145b, i wydaje nową decyzję
rozstrzygającą o istocie sprawy.

§ 2. W przypadku gdy w wyniku wznowienia postępowania
nie można uchylić decyzji na skutek okoliczności, o których
mowa w art. 146, organ administracji publicznej ograniczy się
do stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem
prawa oraz wskazania okoliczności, z powodu których nie
uchylił tej decyzji.

Art. 152. [Wstrzymanie wykonania] § 1. Organ
administracji publicznej właściwy w sprawie wznowienia
postępowania wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony
wykonanie decyzji, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na
prawdopodobieństwo uchylenia decyzji w wyniku wznowienia
postępowania.

§ 2. Na postanowienie w sprawie wstrzymania wykonania
decyzji służy stronie zażalenie, chyba że postanowienie wydał
minister lub samorządowe kolegium odwoławcze.

Art. 153. (uchylony)

Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie
nieważności decyzji

Art. 154. [Dopuszczalność zmiany i uchylenia] § 1.
Decyzja ostateczna, na mocy której żadna ze stron nie nabyła
prawa, może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona
przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli
przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.
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§ 2. W przypadkach określonych w § 1 właściwy
organ wydaje decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany
dotychczasowej decyzji.

§ 3. (uchylony)

Art. 155. [Rozwinięcie] Decyzja ostateczna, na mocy
której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie
za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy
szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej
decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny
interes strony; przepis art. 154 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 156. [Podstawy] § 1. Organ administracji publicznej
stwierdza nieważność decyzji, która:
1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym

naruszeniem prawa;
3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną

decyzją ostateczną;
4) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonal-

ność ma charakter trwały;
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
§ 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn

wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej
doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy
decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Art. 157. [Właściwość organu; forma] § 1. Właściwy
do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wy-
mienionych w art. 156 jest organ wyższego stopnia, a gdy
decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe
kolegium odwoławcze – ten organ.

§ 2. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności
decyzji wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu.

§ 3. (uchylony)

Art. 158. [Rozwinięcie] § 1. Rozstrzygnięcie w sprawie
stwierdzenia nieważności decyzji następuje w drodze decyzji.

§ 2. Jeżeli nie można stwierdzić nieważności decyzji
na skutek okoliczności, o których mowa w art. 156 § 2,
organ administracji publicznej ograniczy się do stwierdzenia
wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa oraz
wskazania okoliczności, z powodu których nie stwierdził
nieważności decyzji.

Art. 159. [Wstrzymanie wykonania] § 1. Organ
administracji publicznej, właściwy w sprawie stwierdzenia
nieważności decyzji, wstrzyma z urzędu lub na żądanie strony
wykonanie decyzji, jeżeli zachodzi prawdopodobieństwo, że
jest ona dotknięta jedną z wad wymienionych w art. 156 § 1.

§ 2. Na postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji
służy stronie zażalenie.

Art. 160. (uchylony)

Art. 161. [Szczególne uprawnienia] § 1. Minister
może uchylić lub zmienić w niezbędnym zakresie każdą
decyzję ostateczną, jeżeli w inny sposób nie można usunąć
stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu albo
zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub
dla ważnych interesów Państwa.

§ 2. Uprawnienia określone w § 1 w stosunku do decyzji
wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego
w sprawach należących do zadań z zakresu administracji
rządowej przysługują również wojewodzie.

§ 3. Stronie, która poniosła szkodę na skutek uchylenia
lub zmiany decyzji, służy roszczenie o odszkodowanie za
poniesioną rzeczywistą szkodę od organu, który uchylił lub
zmienił tę decyzję; organ ten, w drodze decyzji, orzeka
również o odszkodowaniu.

§ 4. Roszczenie o odszkodowanie przedawnia się
z upływem trzech lat od dnia, w którym stała się ostateczna
decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję.

§ 5. (uchylony)

Art. 162. [Wygaśnięcie decyzji] § 1. Organ admini-
stracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji,
stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja:
1) stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia

takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to
w interesie społecznym lub w interesie strony;

2) została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez
stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego
warunku.

§ 2. Organ administracji publicznej, o którym mowa w § 1,
uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem
dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła
tych czynności w wyznaczonym terminie.

§ 3. Organ stwierdza wygaśnięcie decyzji lub uchyla
decyzję na podstawie przepisów § 1 i 2 w drodze decyzji.

Art. 163. [Przepisy szczególne] Organ administracji
publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której
strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na
innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile
przewidują to przepisy szczególne.

Dział III. Przepisy szczególne w sprawach
ubezpieczeń społecznych

Art. 164–179. (uchylone)

Art. 180. [Sprawy ubezpieczeniowe] § 1. W sprawach
z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy
kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają
odmienne zasady postępowania w tych sprawach.

§ 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
rozumie się sprawy wynikające z przepisów o ubez-
pieczeniach społecznych, o zaopatrzeniach emerytalnych
i rentowych, o funduszu alimentacyjnym, a także sprawy
wynikające z przepisów o innych świadczeniach wypłacanych
z funduszów przeznaczonych na ubezpieczenia społeczne.

Art. 181. [Odesłanie] Organy odwoławcze właściwe
w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych określają
przepisy odrębne; do postępowania przed tymi organami
stosuje się odpowiednio przepis art. 180 § 1.

Dział IV. Udział prokuratora

Art. 182. [Uprawnienia prokuratora] Prokuratorowi
służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administra-
cji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia
stanu niezgodnego z prawem.

Art. 183. [Udział w postępowaniu] § 1. Prokuratorowi
służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu
zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było
zgodne z prawem.

§ 2. Organ administracji publicznej zawiadamia prokuratora
o wszczęciu postępowania oraz o toczącym się postępowaniu
w każdym przypadku, gdy uzna udział prokuratora w po-
stępowaniu za potrzebny.
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Art. 184. [Sprzeciw] § 1. Prokuratorowi służy prawo
wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy
kodeksu lub przepisy szczególne przewidują wznowienie
postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej
uchylenie lub zmianę.

§ 2. Prokurator wnosi sprzeciw do organu właściwego do
wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji
albo jej uchylenia lub zmiany.

§ 3. Sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi
Prokurator Generalny.

§ 4. Jeżeli podstawą sprzeciwu jest naruszenie przepisu
art. 145 § 1 pkt 4, wniesienie sprzeciwu wymaga zgody
strony.

Art. 185. [Termin rozpatrzenia] § 1. Sprzeciw
prokuratora powinien być rozpatrzony i załatwiony w terminie
trzydziestu dni od daty jego wniesienia.

§ 2. W razie niezałatwienia sprzeciwu w terminie
określonym w § 1 mają odpowiednie zastosowanie przepisy
art. 36–38.

Art. 186. [Wszczęcie postępowania z urzędu]
W przypadku wniesienia sprzeciwu przez prokuratora
właściwy organ administracji publicznej wszczyna w sprawie
postępowanie z urzędu, zawiadamiając o tym strony.

Art. 187. [Wstrzymanie wykonania decyzji] W przy-
padku wniesienia przez prokuratora sprzeciwu organ
administracji publicznej, do którego sprzeciw wniesiono,
obowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć, czy zachodzi po-
trzeba wstrzymania wykonania decyzji do chwili załatwienia
sprzeciwu.

Art. 188. [Pozycja prokuratora] Prokuratorowi, który
bierze udział w postępowaniu w przypadkach określonych
w art. 182–184, służą prawa strony.

Art. 189. [Niedopuszczalność wniesienia sprze-
ciwu] Prokurator, który wniósł skargę na decyzję organu
administracji publicznej do sądu administracyjnego, nie może
z tych samych przyczyn wnieść sprzeciwu.

Dział V–VI. (uchylone)

Art. 190–216. (uchylone)

Dział VII. Wydawanie zaświadczeń

Art. 217. [Warunki] § 1. Organ administracji publicznej
wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się
o zaświadczenie.

§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu

prawnego wymaga przepis prawa;
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój

interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych
faktów lub stanu prawnego.

§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu
elektronicznego, opatrzonego bezpiecznym podpisem elek-
tronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifiko-
wanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się
o zaświadczenie.

Art. 218. [Obowiązek wydania] § 1. W przypadkach,
o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji
publicznej obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi
o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających
z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź
z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.

§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem
zaświadczenia, może przeprowadzić w koniecznym zakresie
postępowanie wyjaśniające.

Art. 219. [Odmowa] Odmowa wydania zaświadczenia
bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą
się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy
zażalenie.

Art. 220. [Podstawa prawna żądania] § 1. Organ
administracji publicznej nie może żądać zaświadczenia ani
oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego,
jeżeli:
1) znane są one organowi z urzędu;
2) możliwe są do ustalenia przez organ na podstawie:

a) posiadanych przez niego ewidencji, rejestrów lub
innych danych,

b) rejestrów publicznych posiadanych przez inne pod-
mioty publiczne, do których organ ma dostęp
w drodze elektronicznej na zasadach określonych
w przepisach ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o in-
formatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne,

c) wymiany informacji z innym podmiotem publicznym
na zasadach określonych w przepisach o informaty-
zacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne,

d) przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu
dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, do-
wodów rejestracyjnych i innych).

§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony
lub innego uczestnika postępowania zaświadczenia albo
oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego
jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający
urzędowego potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego
w drodze zaświadczenia albo oświadczenia.

§ 3.19 Jeżeli strona lub inny uczestnik postępowania
nie może uzyskać w formie dokumentu elektronicznego
zaświadczenia wymaganego do potwierdzenia faktów lub
stanu prawnego lub innego dokumentu wydanego przez
podmiot publiczny w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, jak również potwierdzenia uiszczenia
opłat i kosztów postępowania, strona lub inny uczestnik
postępowania może złożyć elektroniczną kopię takiego
dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przez wnoszącego, przy
użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 4.?? Organ administracji publicznej może żądać
przedłożenia oryginału zaświadczenia, innego dokumentu
lub potwierdzenia uiszczenia opłat i kosztów postępowania,
o których mowa w § 3, o ile złożona kopia nie pozwala na
weryfikację autentyczności oraz integralności lub jeżeli jest
to uzasadnione innymi okolicznościami sprawy.

§ 5.?? Strona lub inny uczestnik postępowania przechowują
zaświadczenie, inny dokument lub potwierdzenie uiszczenia
opłat i kosztów postępowania, o których mowa w § 3, do dnia,
w którym decyzja kończąca postępowanie stała się ostateczna.

19 Art. 220 § 3–5 dodane ustawą z dnia 10.01.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 183), która wchodzi w życie 11.05.2014 r.
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Dział VIII. Skargi i wnioski

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Art. 221. [Podmioty uprawnione] § 1. Zagwaran-
towane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów
państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego,
organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz
do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na
zasadach określonych przepisami niniejszego działu.

§ 2. Petycje, skargi i wnioski mogą być składane do
organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywa-
nymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji
publicznej.

§ 3. Petycje, skargi i wnioski można składać w interesie
publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Art. 222. [Badanie treści pisma] O tym, czy pismo
jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego
forma zewnętrzna.

Art. 223. [Właściwość organów] § 1. Organy
państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy sa-
morządowe oraz organy organizacji społecznych – rozpatrują
oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.

§ 2. Pracownik organu państwowego, pracownik samorzą-
dowy oraz organu organizacji społecznej, winny niewłaści-
wego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlega
odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej
odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa.

Art. 224. [Odesłanie] Ilekroć w przepisach niniejszego
działu jest mowa o organach państwowych – rozumie się
przez to także organy przedsiębiorstw państwowych i innych
państwowych jednostek organizacyjnych.

Art. 225. [Przeciwdziałanie hamowaniu skarg] § 1.
Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub
zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu
dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub
wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

§ 2. Organy państwowe, organy jednostek samorządu
terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy
organizacji społecznych są obowiązane przeciwdziałać
hamowaniu krytyki i innym działaniom ograniczającym prawo
do składania skarg i wniosków lub dostarczania informacji –
do publikacji – o znamionach skargi lub wniosku.

Art. 226. [Delegacja] Rada Ministrów wyda, w drodze
rozporządzenia, przepisy o organizacji przyjmowania i roz-
patrywania skarg i wniosków.

Rozdział 2. Skargi

Art. 227. [Przedmiot skargi] Przedmiotem skargi
może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte
wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez
ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów
skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie
spraw.

Art. 228. [Adresat skargi] Skargi składa się do organów
właściwych do ich rozpatrzenia.

Art. 229. [Właściwość organów] Jeżeli przepisy
szczególne nie określają innych organów właściwych do
rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia
skargi dotyczącej zadań lub działalności:

1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa –
wojewoda, a w zakresie spraw finansowych – regionalna
izba obrachunkowa;

2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorial-
nego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji,
straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach
należących do zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej – wojewoda lub organ wyższego stopnia;

3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw
określonych w pkt 2 – rada gminy;

4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników
powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2
– rada powiatu;

5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw
określonych w pkt 2 – sejmik województwa;

6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu
według kodeksu – właściwy minister, a w innych
sprawach – Prezes Rady Ministrów;

7) innego organu administracji rządowej, organu przedsię-
biorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki
organizacyjnej – organ wyższego stopnia lub sprawujący
bezpośredni nadzór;

8) ministra – Prezes Rady Ministrów;
9) organu centralnego i jego kierownika – organ, któremu

podlega.

Art. 230. [Rozwinięcie] Do rozpatrzenia skargi doty-
czącej zadań i działalności organizacji społecznej właściwy
jest organ bezpośrednio wyższego stopnia tej organizacji,
a w stosunku do organu naczelnego organizacji – Prezes
Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący nadzór
nad działalnością tej organizacji.

Art. 231. [Badanie właściwości] Jeżeli organ, który
otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia,
obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi,
zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać
mu właściwy organ.

Art. 232. [Przekazanie organowi niższego stopnia]
§ 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać
do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie
zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu.

§ 2. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia
również jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem
zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi
o sposobie jej załatwienia.

§ 3. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie
skarżącego.

Art. 233. [Skarga w sprawie indywidualnej]
Skarga w sprawie indywidualnej, która nie była i nie jest
przedmiotem postępowania administracyjnego, powoduje
wszczęcie postępowania, jeżeli została złożona przez stronę.
Jeżeli skarga taka pochodzi od innej osoby, może spowodować
wszczęcie postępowania administracyjnego z urzędu, chyba
że przepisy wymagają do wszczęcia postępowania żądania
strony.

Art. 234. [Skarga w toku postępowania] W sprawie,
w której toczy się postępowanie administracyjne:
1) skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku

postępowania, zgodnie z przepisami kodeksu;
2) skarga pochodząca od innych osób stanowi materiał,

który organ prowadzący postępowanie powinien rozpa-
trzyć z urzędu.

Art. 235. [Skarga po zakończeniu postępowania]
§ 1. Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną,
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uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia
postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej
uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione,
z zastrzeżeniem art. 16 § 1 zdanie drugie.

§ 2. (uchylony)

Art. 236. [Właściwość organu] W przypadkach
określonych w art. 233 i 234 organem właściwym do
rozpatrzenia skargi jest organ uprawniony do wszczęcia
postępowania lub organ, przed którym toczy się postępowanie,
a w przypadkach określonych w art. 235 – organ właściwy do
wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji
albo do jej uchylenia lub zmiany.

Art. 237. [Termin załatwienia] § 1. Organ właściwy
do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

§ 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy
wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do
załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni
o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga
zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień – także o stanie
rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od
dnia jej wniesienia albo przekazania.

§ 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się
skarżącego.

§ 4. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym
w § 1 stosuje się przepisy art. 36–38.

Art. 238. [Treść zawiadomienia] § 1. Zawiadomienie
o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie
organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób
skarga została załatwiona, oraz podpis z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do
załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone
zostało w formie dokumentu elektronicznego, powinno być
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfiko-
wanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno
zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
pouczenie o treści art. 239.

§ 2. W zawiadomieniu, o którym mowa w § 1, w jed-
nostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego
oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego można pominąć
imię i nazwisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.

Art. 239. [Ponowne złożenie] § 1. W przypadku
gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na
skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych
okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią
adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

§ 2. (uchylony)

Art. 240. [Odesłanie] Gdy skarga dotyczy sprawy, która
nie podlega rozpatrzeniu według przepisów kodeksu (art. 3
§ 1 i 2) albo nie należy do właściwości organów administracji
publicznej, przepisy art. 233–239 stosuje się odpowiednio,
z zastrzeżeniem, że w miejsce pozostałych przepisów kodeksu
stosuje się przepisy postępowania właściwego dla danej
sprawy.

Rozdział 3. Wnioski

Art. 241. [Przedmiot wniosku] Przedmiotem wniosku
mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji,

wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobie-
gania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania
potrzeb ludności.

Art. 242. [Właściwość organów] § 1. Wnioski składa
się do organów właściwych ze względu na przedmiot
wniosku.

§ 2. Wnioski w sprawach dotyczących zadań organizacji
społecznych składa się do organów tych organizacji.

Art. 243. [Badanie właściwości] Jeżeli organ, który
otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia,
obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go
właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia
się równocześnie wnioskodawcę.

Art. 244. [Odesłanie] § 1. W sprawie terminu załatwiania
wniosków stosuje się przepis art. 237 § 1.

§ 2. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się
równocześnie wnioskodawcę.

Art. 245. [Przekroczenie terminu] W razie nie-
możności załatwienia wniosku w terminie określonym
w art. 244 właściwy organ obowiązany jest w tym terminie
zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu
rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie
załatwienia wniosku.

Art. 246. [Skarga na sposób załatwienia] § 1.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia
wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym
w rozdziale 2 niniejszego działu.

§ 2. Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi
w przypadku niezałatwienia wniosku w terminie określonym
w art. 244 albo wskazanym w zawiadomieniu (art. 245).

Art. 247. [Odesłanie] Do wniosków stosuje się
odpowiednio przepisy art. 230, 237 § 2 i art. 238.

Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych

Art. 248. [Udział prasy] § 1. Skargi i wnioski
przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne do
organów właściwych w myśl art. 228–230 i 242 podlegają
rozpatrzeniu i załatwieniu w trybie określonym w przepisach
rozdziałów 2 i 3 niniejszego działu.

§ 2. Właściwy organ zawiadamia w przepisanym terminie
o sposobie załatwienia skargi lub wniosku albo o ich
przekazaniu innemu organowi w celu załatwienia również
redakcję, jeżeli zażądała takiego zawiadomienia.

Art. 249. [Odesłanie] Przepis art. 248 stosuje się
odpowiednio do skarg i wniosków przekazanych przez
organizacje społeczne do organów właściwych w myśl
art. 228–230 oraz art. 242.

Art. 250. (uchylony)

Art. 251. [Odesłanie] Przepisy art. 237 § 4 oraz art. 245
i 246 stosuje się odpowiednio do redakcji prasowej, która
opublikowała i przesłała do właściwego organu administracji
publicznej artykuł, notatkę lub inną wiadomość, w trybie
przewidzianym w niniejszym rozdziale.

Art. 252. (uchylony)

Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków

Art. 253. [Organizacja] § 1. Organy państwowe, organy
samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz
organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować
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obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez
siebie dniach i godzinach.

§ 2. Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub
wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować
obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz
w tygodniu.

§ 3. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do
potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu
przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po
godzinach pracy.

§ 4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna
być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej
jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej
jednostkach organizacyjnych.

§ 5. Prezes Rady Ministrów lub właściwy minister oraz
naczelny organ organizacji społecznej mogą ustalać sposób,
dni i godziny przyjmowania obywateli w sprawach skarg
i wniosków przez podporządkowane im organy i jednostki
organizacyjne.

Art. 254. [Dokumentacja] Skargi i wnioski składane
i przekazywane do organów państwowych, organów sa-
morządu terytorialnego i innych organów samorządowych
i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi
pisma i inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób
ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania
poszczególnych skarg i wniosków.

Art. 255. (uchylony)

Art. 256. [Wyłączenie pracownika] Pracownik, który
otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany
jest przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu
służbowemu.

Rozdział 6. Nadzór i kontrola

Art. 257. [Nadzór zwierzchni] Zwierzchni nadzór nad
przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków składanych
do sądów sprawuje Krajowa Rada Sądownictwa, a do
innych organów i jednostek organizacyjnych – Prezes Rady
Ministrów.

Art. 258. [Nadzór bezpośredni i kontrola] § 1.
Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg
i wniosków sprawują:
1) ministrowie – gdy chodzi o skargi załatwiane przez

ministerstwa i inne jednostki organizacyjne bezpośrednio
podległe ministrowi;

2) właściwi rzeczowo ministrowie we współdziałaniu z mi-
nistrem właściwym do spraw administracji publicznej –
gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy administracji
rządowej;

3) terenowe organy administracji rządowej – gdy chodzi
o skargi załatwiane przez jednostki organizacyjne
nadzorowane przez te organy;

4) organy wyższego stopnia oraz właściwe organy naczelne
– gdy chodzi o skargi załatwiane przez pozostałe
organy państwowe i organy państwowych jednostek
organizacyjnych;

5) Prezes Rady Ministrów i wojewodowie – gdy chodzi
o skargi załatwiane przez organy jednostek samorządu te-
rytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.

§ 2. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem
skarg i wniosków w organach organizacji społecznych
sprawują statutowe organy nadzorcze tych organizacji oraz
organy wyższego stopnia, zaś w organach naczelnych tych
organizacji – organ administracji rządowej sprawujący nadzór
nad działalnością danej organizacji.

Art. 259. [Ocena przyjmowania i załatwiania] § 1.
Organy, o których mowa w art. 258, dokonują okresowo, nie
rzadziej niż raz na dwa lata, ocen przyjmowania i załatwiania
skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne
poddane ich nadzorowi.

§ 2. (uchylony)
§ 3. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz ocen

organy wymienione w § 1 dążą do usunięcia przyczyn skarg
oraz do pełnego wykorzystania wniosków w celu polepszenia
działalności poszczególnych organów i innych państwowych
jednostek organizacyjnych.

Art. 260. (uchylony)

Dział IX. Opłaty i koszty postępowania

Art. 261. [Termin wniesienia należności] § 1. Jeżeli
strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów
postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być
uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący
postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych
należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni,
a dłuższy niż czternaście dni.

§ 2. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie
zostaną uiszczone, podanie podlega zwrotowi lub czynność
uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.

§ 3. Na postanowienie w sprawie zwrotu podania służy
zażalenie.

§ 4. Organ powinien jednak załatwić podanie mimo
nieuiszczenia należności:
1) jeżeli za niezwłocznym załatwieniem przemawiają

względy społeczne lub wzgląd na ważny interes strony;
2) jeżeli wniesienie podania stanowi czynność, dla której

jest ustanowiony termin zawity;
3) jeżeli podanie wniosła osoba zamieszkała za granicą.

Art. 262. [Koszty obciążające stronę] § 1. Stronę
obciążają te koszty postępowania, które:
1) wynikły z winy strony;
2) zostały poniesione w interesie lub na żądanie strony,

a nie wynikają z ustawowego obowiązku organów
prowadzących postępowanie.

§ 2. W uzasadnionych przypadkach organ administracji
publicznej może zażądać od strony złożenia zaliczki
w określonej wysokości na pokrycie kosztów postępowania.

Art. 263. [Pojęcie] § 1. Do kosztów postępowania zalicza
się koszty podróży i inne należności świadków i biegłych
oraz stron w przypadkach przewidzianych w art. 56, a także
koszty spowodowane oględzinami na miejscu, jak również
koszty doręczenia stronom pism urzędowych.

§ 2. Organ administracji publicznej może zaliczyć do
kosztów postępowania także inne koszty bezpośrednio
związane z rozstrzygnięciem sprawy.

Art. 264. [Ustalenie wysokości kosztów] § 1.
Jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji
publicznej ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów
postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz
termin i sposób ich uiszczenia.

§ 2. Na postanowienie w sprawie kosztów postępowania
osobie zobowiązanej do ich poniesienia służy zażalenie.

Art. 265. [Tryb egzekucji] Wszelkie nieuiszczone
w terminie opłaty i koszty postępowania oraz inne
należności wynikłe z tego postępowania podlegają ściągnięciu
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w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń
pieniężnych.

Art. 266. [Koszty z winy pracownika] Pracownik
organu administracji publicznej winny błędnego wezwania
strony (art. 56 § 1) obowiązany jest do zwrotu wynikłych stąd
kosztów. Orzekanie i ściąganie należności od tego pracownika
następuje w trybie administracyjnym.

Art. 267. [Zwolnienie od ponoszenia] W razie
niewątpliwej niemożności poniesienia przez stronę opłat,
kosztów i należności związanych z tokiem postępowania
organ administracji publicznej może ją zwolnić w całości
lub w części od ponoszenia tych opłat, kosztów i należności.
Zwolnienie od opłat skarbowych następuje z zachowaniem
przepisów o tych opłatach.

Dział X. Przepisy końcowe

Art. 268. (uchylony)

Art. 268a. [Upoważnienie do załatwiania spraw]
Organ administracji publicznej może w formie pisemnej
upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej
do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie,
a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych,
postanowień i zaświadczeń.

Art. 269. [Prawomocność] Decyzje określone w innych
przepisach prawnych jako prawomocne uważa się za
ostateczne, chyba że z przepisów tych wynika, iż dotyczą
one takiej decyzji, która została utrzymana w mocy
w postępowaniu sądowym bądź też nie została zaskarżona
w tym postępowaniu z powodu upływu terminu do wniesienia
skargi.
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Dział I. Przepisy wstępne

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 1. [Sprawy sądowoadministracyjne] Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi normuje
postępowanie sądowe w sprawach z zakresu kontroli
działalności administracji publicznej oraz w innych sprawach,

do których jego przepisy stosuje się z mocy ustaw
szczególnych (sprawy sądowoadministracyjne).
Art. 2. [Organy upoważnione do orzekania] Do
rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych powołane
są sądy administracyjne.
Art. 3. [Właściwość sądów administracyjnych]
§ 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności
administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie.

1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 14.03.2012 r.
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§ 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez
sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg
na:
1) decyzje administracyjne;
2) postanowienia wydane w postępowaniu administra-

cyjnym, na które służy zażalenie albo kończące
postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające
sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym
i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) inne niż określone w pkt 1–3 akty lub czynności
z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień
lub obowiązków wynikających z przepisów prawa;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego
wydawane w indywidualnych sprawach;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu
terytorialnego i terenowych organów administracji
rządowej;

6) akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich
związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane
w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7) akty nadzoru nad działalnością organów jednostek
samorządu terytorialnego;

8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania
w przypadkach określonych w pkt 1–4a.

§ 3. Sądy administracyjne orzekają także w sprawach,
w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową
kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.

Art. 4. [Spory o właściwość] Sądy administracyjne
rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek
samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami
odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej,
oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek
a organami administracji rządowej.

Art. 5. [Wyłączenie właściwości] Sądy administracyjne
nie są właściwe w sprawach:
1) wynikających z nadrzędności i podległości organiza-

cyjnej w stosunkach między organami administracji
publicznej;

2) wynikających z podległości służbowej między przełożo-
nymi i podwładnymi;

3) odmowy mianowania na stanowiska lub powołania do
pełnienia funkcji w organach administracji publicznej,
chyba że obowiązek mianowania lub powołania wynika
z przepisów prawa;

4) wiz wydawanych przez konsulów, z wyjątkiem wiz
wydanych cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny
obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. Nr 144,
poz. 1043, z późn. zm.);

5) zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego
ruchu granicznego wydawanych przez konsulów.

Art. 6. [Niezbędna pomoc prawna] Sąd administracyjny
powinien udzielać stronom występującym w sprawie bez
adwokata lub radcy prawnego potrzebnych wskazówek co
do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach
prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań.

Art. 7. [Zasada szybkości] Sąd administracyjny powinien
podejmować czynności zmierzające do szybkiego załatwienia

sprawy i dążyć do jej rozstrzygnięcia na pierwszym
posiedzeniu.

Art. 8. [Udział prokuratora i Rzecznika Praw
Obywatelskich] § 1. Prokurator oraz Rzecznik Praw
Obywatelskich mogą wziąć udział w każdym toczącym
się postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną,
zażalenie oraz skargę o wznowienie postępowania, jeżeli
według ich oceny wymagają tego ochrona praworządności lub
praw człowieka i obywatela. W takim przypadku przysługują
im prawa strony.

§ 2. Rzecznik Praw Dziecka może wziąć udział w każdym
toczącym się postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę
kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie postępowania,
jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praw dziecka.
W takim przypadku przysługują mu prawa strony.

Art. 9. [Udział organizacji społecznej] Organizacja
społeczna, w zakresie swojej działalności statutowej, może
brać udział w postępowaniu w przypadkach określonych
w niniejszej ustawie.

Art. 10. [Zasada jawności] Rozpoznanie spraw odbywa
się jawnie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 11. [Związanie sądu] Ustalenia wydanego w po-
stępowaniu karnym prawomocnego wyroku skazującego co
do popełnienia przestępstwa wiążą sąd administracyjny.

Art. 12. [Strona] Ilekroć w niniejszej ustawie jest
mowa o stronie, rozumie się przez to również uczestnika
postępowania.

Art. 12a. [Akta] § 1. Dla każdej sprawy z zakresu,
o którym mowa w art. 1, tworzy się akta. Akta mogą być
tworzone i przetwarzane także z wykorzystaniem technik
informatycznych.

§ 2. Akta sprawy udostępnia się stronom postępowania.
Strony mają prawo przeglądać akta sprawy i otrzymywać
odpisy, kopie lub wyciągi z tych akt.

§ 3. Akta wszystkich zakończonych prawomocnie spraw
sądowoadministracyjnych przechowuje się we właściwym
sądzie administracyjnym przez okres niezbędny ze względu
na rodzaj i charakter sprawy oraz znaczenie materiałów
zawartych w aktach jako źródła informacji.

§ 4. Po okresie przechowywania w sądzie akta sprawy
podlegają przekazaniu do właściwych archiwów państwowych
albo zniszczeniu.

§ 5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej określi, w drodze
rozporządzenia, sposób tworzenia akt, o których mowa w § 1,
oraz warunki i tryb przechowywania i przekazywania akt
wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu
Administracyjnego, a także warunki i tryb niszczenia tych
akt po upływie okresu ich przechowywania, uwzględniając
w szczególności rodzaje spraw oraz właściwe zabezpieczenie
przed dostępem osób nieuprawnionych, utratą lub zniszcze-
niem.

Rozdział 2. Właściwość wojewódzkich sądów
administracyjnych

Art. 13. [Zakres właściwości] § 1. Wojewódzkie sądy
administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadmini-
stracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest
właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego.

§ 2. Do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki
sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma
siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność
została zaskarżona.
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§ 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze
rozporządzenia, może przekazać wojewódzkiemu sądowi
administracyjnemu rozpoznawanie spraw określonego rodzaju
należących do właściwości innego wojewódzkiego sądu
administracyjnego, jeżeli wymagają tego względy celowości.

Art. 14. [Zmiana podstaw właściwości w toku
sprawy] Wojewódzki sąd administracyjny właściwy w chwili
wniesienia skargi pozostaje właściwy aż do ukończenia
postępowania, choćby podstawy właściwości zmieniły się
w toku sprawy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 14a. [Przeszkody w rozpoznaniu sprawy]
Jeżeli wojewódzki sąd administracyjny nie może z powodu
przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności,
Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczy na posiedzeniu
niejawnym, w składzie trzech sędziów, inny wojewódzki sąd
administracyjny.

Rozdział 3. Właściwość Naczelnego Sądu
Administracyjnego

Art. 15. [Właściwość NSA] § 1. Naczelny Sąd
Administracyjny:
1) rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódz-

kich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów
ustawy;

2) podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie
przepisów prawnych, których stosowanie wywołało
rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;

3) podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie za-
gadnień prawnych budzących poważne wątpliwości
w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej;

4) rozstrzyga spory, o których mowa w art. 4;
5) rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości

Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych
ustaw.

§ 2. Do rozstrzygania sporów, o których mowa w art. 4, oraz
do rozpoznawania innych spraw należących do właściwości
Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych
ustaw stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu przed
wojewódzkim sądem administracyjnym. Spory, o których
mowa w art. 4, Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzyga na
wniosek postanowieniem przez wskazanie organu właściwego
do rozpoznania sprawy.

Rozdział 4. Skład sądu

Art. 16. [Skład sądu administracyjnego] § 1.
Sąd administracyjny orzeka w składzie trzech sędziów,
z zastrzeżeniem § 2 i 3, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 2. Sąd administracyjny na posiedzeniu niejawnym orzeka
w składzie jednego sędziego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 3. Zarządzenia poza rozprawą wydaje przewodniczący.

Art. 17. [Zmiana składu] § 1. Wyznaczanie składu
orzekającego do rozpoznania sprawy na rozprawie lub na
posiedzeniu niejawnym określają regulaminy wewnętrznego
urzędowania sądów administracyjnych, wydane na podstawie
odrębnej ustawy.

§ 2. Zmiana składu orzekającego może nastąpić jedynie
z przyczyn losowych albo gdy sędzia nie może uczestniczyć
w składzie orzekającym z powodu przeszkód prawnych.

Rozdział 5. Wyłączenie sędziego

Art. 18. [Przyczyny wyłączenia sędziego] § 1. Sędzia
jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach:
1) w których jest stroną lub pozostaje z jedną z nich w takim

stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziałuje na jego
prawa lub obowiązki;

2) swojego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii
prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia
i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;

3) osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli;

4) w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem jednej
ze stron;

5) w których świadczył usługi prawne na rzecz jednej ze
stron lub jakiekolwiek inne usługi związane ze sprawą;

6)2 w których brał udział w wydaniu zaskarżonego orzecze-
nia, jak też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego
udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego
oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;

6a) dotyczących skargi na decyzję albo postanowienie, jeżeli
w prowadzonym wcześniej postępowaniu w sprawie brał
udział w wydaniu wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie w sprawie;

7) w których brał udział w rozstrzyganiu sprawy w organach
administracji publicznej.

§ 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu
uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub
kurateli.

§ 3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia
objętego skargą o wznowienie postępowania, nie może
orzekać co do tej skargi.

§ 4. (uchylony)

Art. 19. [Wyłączenie na żądanie lub na wniosek]
Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 18, sąd
wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony,
jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać
uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej
sprawie.

Art. 20. [Wniosek o wyłączenie] § 1. Wniosek
o wyłączenie sędziego strona zgłasza na piśmie lub ustnie do
protokołu posiedzenia w sądzie, w którym sprawa się toczy,
uprawdopodabniając przyczyny wyłączenia.

§ 2. Strona, która przystąpiła do rozprawy, powinna
uprawdopodobnić ponadto, że przyczyna wyłączenia dopiero
później powstała lub stała się jej znana.

§ 3. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy o wyłączenie sędzia
może spełniać tylko czynności niecierpiące zwłoki.

Art. 21. [Zawiadomienie sądu przez sędziego] Sędzia
powinien zawiadomić sąd o zachodzącej podstawie swojego
wyłączenia i wstrzymać się od udziału w sprawie.

Art. 22. [Postanowienie o wyłączeniu] § 1. O wyłą-
czeniu sędziego rozstrzyga sąd administracyjny, w którym
sprawa się toczy.

§ 2. Postanowienie wydaje sąd w składzie trzech sędziów,
na posiedzeniu niejawnym, po złożeniu wyjaśnienia przez
sędziego, którego wniosek dotyczy.

§ 3. W razie gdy sąd administracyjny, o którym mowa
w § 1, nie może podjąć postanowienia z powodu braku

2 Utracił moc z dniem 24.10.2008 r. zgodnie z wyrokiem Tryb. Konst. z dnia 14.10.2008 r. sygn. akt SK 6/07 (Dz.U. Nr 190, poz. 1171)
w zakresie, w jakim pomija jako podstawę wyłączenia sędziego od udziału w orzekaniu w postępowaniu sądowym toczącym się po
wznowieniu postępowania administracyjnego, jego wcześniejszy udział w orzekaniu w sprawie dotyczącej decyzji wydanej we wznawianym
postępowaniu administracyjnym.
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dostatecznej liczby sędziów, Naczelny Sąd Administracyjny
wyznacza inny sąd do rozpoznania wniosku.

Art. 23. (uchylony)

Art. 24. [Odpowiednie stosowanie] § 1. Przepisy
niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio do wyłączenia
protokolanta, referendarza sądowego, asesora sądowego oraz
prokuratora.

§ 2. Wniosek o wyłączenie prokuratora przekazuje się
odpowiedniemu prokuratorowi nadrzędnemu.

Dział II. Strony

Rozdział 1. Zdolność sądowa i procesowa

Art. 25. [Zdolność sądowa] § 1. Osoba fizyczna
i osoba prawna ma zdolność występowania przed sądem
administracyjnym jako strona (zdolność sądowa).

§ 2. Zdolność sądową mają także państwowe i samorządowe
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
oraz organizacje społeczne nieposiadające osobowości
prawnej.

§ 3. Zdolność sądową mają także inne jednostki organi-
zacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli przepisy
prawa dopuszczają możliwość nałożenia na te jednostki
obowiązków lub przyznania uprawnień lub skierowania do
nich nakazów i zakazów, a także stwierdzenia albo uznania
uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.

§ 4. Zdolność sądową mają ponadto organizacje społeczne,
choćby nie posiadały osobowości prawnej, w zakresie ich
statutowej działalności w sprawach dotyczących interesów
prawnych innych osób.

Art. 26. [Zdolność procesowa] § 1. Zdolność do
czynności w postępowaniu w sprawach sądowoadministracyj-
nych (zdolność procesową) mają osoby fizyczne posiadające
pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz
organizacje społeczne i jednostki organizacyjne, o których
mowa w art. 25.

§ 2. Osoba fizyczna ograniczona w zdolności do czynności
prawnych ma zdolność do czynności w postępowaniu
w sprawach wynikających z czynności prawnych, których
może dokonywać samodzielnie.

Art. 27. [Zastępstwo procesowe przedstawiciela
ustawowego] Osoba fizyczna niemająca zdolności do
czynności w postępowaniu może je podejmować tylko przez
swojego przedstawiciela ustawowego.

Art. 28. [Reprezentowanie osób prawnych] § 1.
Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność
sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy
albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu.

§ 2. Za Skarb Państwa podejmuje czynności w postępo-
waniu organ jednostki organizacyjnej, z której działalnością
wiąże się postępowanie, lub organ jednostki nadrzędnej.

Art. 29. [Umocowanie do czynności] Przedstawiciel
ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28,
mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem
przy pierwszej czynności w postępowaniu.

Art. 30. [Ustanowienie kuratora] Dla strony niemającej
zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawo-
wego, jak również dla strony niemającej organu powołanego
do jej reprezentowania, sąd na wniosek strony przeciwnej
ustanowi kuratora, jeżeli strona ta podejmuje przeciwko

drugiej stronie czynność niecierpiącą zwłoki. Postanowienie
sądu może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Art. 31. [Termin na uzupełnienie braków] § 1. Jeżeli
braki w zakresie zdolności sądowej lub procesowej albo
w składzie właściwych organów dają się uzupełnić, sąd
wyznaczy odpowiedni termin. W przypadkach, w których
ustanowienie przedstawiciela ustawowego powinno nastąpić
z urzędu, sąd zwraca się do właściwego sądu opiekuńczego.

§ 2. Sąd może dopuścić tymczasowo do czynności
stronę niemającą zdolności sądowej lub procesowej albo
osobę niemającą należytego ustawowego umocowania,
z zastrzeżeniem, że przed upływem wyznaczonego terminu
braki będą uzupełnione, a czynności zatwierdzone przez
powołaną do tego osobę.

§ 3. Jeżeli braków powyższych nie można uzupełnić
albo nie zostały one w wyznaczonym terminie uzupełnione,
sąd zniesie postępowanie, w zakresie w jakim jest ono
dotknięte brakami, i w miarę potrzeby wyda odpowiednie
postanowienie.

Rozdział 2. Strony i uczestnicy postępowania

Art. 32. [Strony] W postępowaniu w sprawie są-
dowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ,
którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie
postępowania jest przedmiotem skargi.

Art. 33. [Udział w charakterze uczestnika] § 1.
Osoba, która brała udział w postępowaniu administracyjnym,
a nie wniosła skargi, jeżeli wynik postępowania sądowego
dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego
postępowania na prawach strony.

§ 2. Udział w charakterze uczestnika może zgłosić
również osoba, która nie brała udziału w postępowaniu
administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy
jej interesu prawnego, a także organizacja społeczna, o której
mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa
dotyczy zakresu jej statutowej działalności. Na postanowienie
o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie przysługuje
zażalenie.

Rozdział 3. Pełnomocnicy

Art. 34. [Działanie osobiste lub przez pełnomoc-
nika] Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą
działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników.

Art. 35. [Pełnomocnik strony] § 1. Pełnomocnikiem
strony może być adwokat lub radca prawny, a ponadto
inny skarżący lub uczestnik postępowania, jak również
rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby
pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia, a także
inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne.

§ 2. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy,
w tym nieposiadającego osobowości prawnej, może być
również pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego.
Dotyczy to również państwowych i samorządowych jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

§ 3. Osoba prawna lub zarząd spółki partnerskiej
świadczący na podstawie odrębnych przepisów pomoc
prawną przedsiębiorcy, osobie prawnej lub innej jednostce
organizacyjnej, mogą udzielić pełnomocnictwa procesowego
– w imieniu podmiotu, któremu świadczą pomoc prawną
– adwokatowi lub radcy prawnemu, jeżeli zostały do tego
upoważnione przez ten podmiot.

Art. 36. [Rodzaje pełnomocnictw] Pełnomocnictwo
może być:
1) ogólne – do prowadzenia spraw przed sądami admini-

stracyjnymi;
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2) do prowadzenia poszczególnych spraw;
3) do niektórych tylko czynności w postępowaniu.

Art. 37. [Pełnomocnictwo] § 1. Pełnomocnik obowiązany
jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do
akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub
wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny,
rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami
uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz
odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie.
Sąd może w razie wątpliwości zażądać urzędowego
poświadczenia podpisu strony.

§ 2. W toku sprawy pełnomocnictwo może być udzielone
ustnie na posiedzeniu sądu przez oświadczenie złożone przez
stronę i wciągnięte do protokołu.

§ 3. (uchylony)

Art. 38. [Zastępcze podpisanie pełnomocnictwa]
Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pełno-
mocnictwo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem
przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

Art. 39. [Zakres pełnomocnictwa] Pełnomocnictwo
ogólne lub do prowadzenia poszczególnych spraw obejmuje
z samego prawa umocowanie do:
1) wszystkich łączących się ze sprawą czynności w postępo-

waniu, nie wyłączając skargi o wznowienie postępowania
i postępowania wywołanego jej wniesieniem;

2) udzielenia dalszego pełnomocnictwa na zasadach okre-
ślonych w odrębnych przepisach;

3) cofnięcia skargi w całości lub w części, jeżeli czynności
te nie zostały wyłączone w danym pełnomocnictwie;

4) odbioru kosztów postępowania.

Art. 40. [Rozszerzenie umocowania] Zakres, czas
trwania i skutki umocowania szerszego niż pełnomocnictwo,
o którym mowa w art. 36, ocenia się według treści
pełnomocnictwa oraz przepisów prawa cywilnego.

Art. 41. [Uprawnienie mocodawcy] Mocodawca
stawający jednocześnie z pełnomocnikiem może niezwłocznie
prostować lub odwoływać oświadczenia pełnomocnika.

Art. 42. [Wypowiedzenie pełnomocnictwa] § 1.
Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę odnosi
skutek prawny w stosunku do sądu od dnia zawiadomienia
go o tym, w stosunku zaś do strony przeciwnej i innych
uczestników – od dnia doręczenia im tego zawiadomienia
przez sąd.

§ 2. Adwokat lub radca prawny, który wypowiedział
pełnomocnictwo, obowiązany jest działać za stronę jeszcze
przez dwa tygodnie, chyba że mocodawca zwolni go od
tego obowiązku. Każdy inny pełnomocnik powinien, mimo
wypowiedzenia, działać za mocodawcę przez ten sam czas,
jeżeli jest to konieczne do uchronienia mocodawcy od
niekorzystnych skutków prawnych.

Art. 43. [Wygaśnięcie pełnomocnictwa] W razie
śmierci strony albo utraty przez nią zdolności sądowej
pełnomocnictwo wygasa. Jednakże pełnomocnik procesowy
działa aż do czasu zawieszenia postępowania.

Art. 44. [Czynności naglące] § 1. Sąd może dopuścić
tymczasowo do podjęcia naglącej czynności osobę niemogącą
przedstawić pełnomocnictwa.

§ 2. Sąd wyznaczy równocześnie termin, w ciągu którego
osoba działająca bez pełnomocnictwa powinna je złożyć albo
przedstawić zatwierdzenie swojej czynności przez stronę.
Jeżeli termin upłynął bezskutecznie, sąd pominie czynności
procesowe tej osoby.

Dział III. Postępowanie przed wojewódzkim
sądem administracyjnym

Rozdział 1. Pisma w postępowaniu sądowym

Art. 45. [Pismo strony] Pismo w postępowaniu sądowym
(pismo strony) obejmuje wnioski i oświadczenia stron.

Art. 46. [Wymogi formalne] § 1. Każde pismo strony
powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię

i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli
ustawowych i pełnomocników;

2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub

pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
§ 2. Gdy pismo strony jest pierwszym pismem w sprawie,

powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania,
a w razie jego braku – adresu do doręczeń, lub siedziby
stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz
przedmiotu sprawy, pisma zaś dalsze – sygnaturę akt.

§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli
pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył
pełnomocnictwa.

§ 4. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje
pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem
przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

Art. 47. [Odpisy i załączniki] § 1. Do pisma strony
należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla
doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie
złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego
załącznika do akt sądowych.

§ 2. Odpisami w rozumieniu § 1 mogą być także
uwierzytelnione fotokopie bądź uwierzytelnione wydruki
poczty elektronicznej.

Art. 48. [Oryginał na żądanie] § 1. Strona powołująca
się w piśmie na dokument obowiązana jest na żądanie sądu
złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.

§ 2. Jeżeli dokument znajduje się w aktach organu,
o którym mowa w art. 76 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz w art. 194 § 1
i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.), wystarczy
przedstawić urzędowo poświadczony przez ten organ odpis
lub wyciąg z dokumentu. Sąd zażąda udzielenia odpisu lub
wyciągu, jeżeli strona sama uzyskać ich nie może. Gdy sąd
uzna za konieczne przejrzenie oryginału dokumentu, może
wystąpić o jego dostarczenie.

§ 3. Zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć
odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została
poświadczona przez notariusza albo przez występującego
w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą
prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.

§ 4. Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie
zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie
pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym,
rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma
charakter dokumentu urzędowego.

§ 5. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd,
na wniosek strony albo z urzędu, zażąda od strony składającej
odpis dokumentu, o którym mowa w § 3, przedłożenia
oryginału tego dokumentu.
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Art. 49. [Wezwanie do uzupełnienia] § 1. Jeżeli pismo
strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek
niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa
stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie sied-
miu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania,
chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 2. Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma
w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma
bez rozpoznania. Na zarządzenie przysługuje zażalenie.

§ 3. Pismo poprawione lub uzupełnione w terminie
wywołuje skutki od dnia jego wniesienia.

Rozdział 2. Skarga

Art. 50. [Uprawniony do wniesienia] § 1. Uprawnio-
nym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes
prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik
Praw Dziecka oraz organizacja społeczna w zakresie jej
statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów
prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu
administracyjnym.

§ 2. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny
podmiot, któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia
skargi.

Art. 51. [Kilku uprawnionych] Kilku uprawnionych
do wniesienia skargi może w jednej sprawie występować
w roli skarżących, jeżeli ich skargi dotyczą tej samej decyzji,
postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności
organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

Art. 52. [Dopuszczalność wniesienia skargi] § 1.
Skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia,
jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem
właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator,
Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka.

§ 2. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy
rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden
środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie.

§ 3. Jeżeli ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia
w sprawie będącej przedmiotem skargi, skargę na akty lub
czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, można
wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu
– w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący
dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub
podjęciu innej czynności – do usunięcia naruszenia prawa.

§ 4. W przypadku innych aktów, jeżeli ustawa nie
przewiduje środków zaskarżenia w sprawie będącej przed-
miotem skargi i nie stanowi inaczej, należy również przed
wniesieniem skargi do sądu wezwać na piśmie właściwy
organ do usunięcia naruszenia prawa. Termin, o którym
mowa w § 3, nie ma zastosowania.

Art. 53. [Termin na wniesienie] § 1. Skargę wnosi się
w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu
rozstrzygnięcia w sprawie.

§ 2. W przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3
i 4, skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia
doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia
naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na
wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia
wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

§ 3. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub
Rzecznik Praw Dziecka mogą wnieść skargę w terminie
sześciu miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia
w sprawie indywidualnej, a w pozostałych przypadkach
w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie aktu lub

podjęcia innej czynności uzasadniającej wniesienie skargi.
Termin ten nie ma zastosowania do wnoszenia skarg na
akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu
terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej.

Art. 54. [Organ właściwy] § 1. Skargę do sądu
administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu,
którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie
postępowania jest przedmiotem skargi.

§ 2. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę
sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.

§ 3. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie
swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia
rozpoczęcia rozprawy. Uwzględniając skargę, organ stwierdza
jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy
prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

Art. 55. [Grzywna] § 1. W razie niezastosowania się do
obowiązków, o których mowa w art. 54 § 2, sąd na wniosek
skarżącego może orzec o wymierzeniu organowi grzywny
w wysokości określonej w art. 154 § 6. Postanowienie może
być wydane na posiedzeniu niejawnym.

§ 2. Jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo
wymierzenia grzywny, sąd może na żądanie skarżącego
rozpoznać sprawę na podstawie nadesłanego odpisu skargi,
gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie
budzi uzasadnionych wątpliwości.

§ 3. O rażących przypadkach naruszenia obowiązków,
o których mowa w § 2 lub w art. 54 § 2, skład orzekający lub
prezes sądu zawiadamia organy właściwe do rozpatrywania
petycji, skarg i wniosków.

Art. 56. [Zawieszenie postępowania] W razie
wniesienia skargi do sądu po wszczęciu postępowania
administracyjnego w celu zmiany, uchylenia, stwierdzenia
nieważności aktu lub wznowienia postępowania, postępowanie
sądowe podlega zawieszeniu.

Art. 57. [Wymogi formalne skargi] § 1. Skarga
powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu
sądowym, a ponadto zawierać:
1) wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego

aktu lub czynności;
2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub

przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;
3) określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.
§ 2. W przypadku, o którym mowa w art. 51, skargi mogą

być wniesione w jednym piśmie.
§ 3. Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden

akt lub czynność albo bezczynność lub przewlekłe prowa-
dzenie postępowania, przewodniczący zarządza rozdzielenie
tych skarg.

Art. 58. [Odrzucenie przez sąd] § 1. Sąd odrzuca
skargę:
1) jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu admini-

stracyjnego;
2) wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia;
3) gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków

formalnych skargi;
4) jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi

stronami jest w toku lub została już prawomocnie
osądzona;

5) jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli
skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za
niego przedstawiciel ustawowy albo jeżeli w składzie
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organów jednostki organizacyjnej będącej stroną skarżącą
zachodzą braki uniemożliwiające jej działanie;

6) jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedo-
puszczalne.

§ 2. Z powodu braku zdolności sądowej jednej ze stron
albo zdolności procesowej skarżącego i niedziałania przedsta-
wiciela ustawowego lub braku w składzie organów jednostki
organizacyjnej będącej skarżącym, uniemożliwiającego jego
działanie, sąd odrzuci skargę dopiero wówczas, gdy brak nie
zostanie uzupełniony.

§ 3. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie
skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

§ 4. Sąd nie może odrzucić skargi z powodu, o którym
mowa w § 1 pkt 1, jeżeli w tej sprawie sąd powszechny
uznał się za niewłaściwy.

Art. 59. [Przekazanie innemu sądowi] § 1. Jeżeli do
rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny,
sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę
właściwemu sądowi administracyjnemu. Postanowienie sądu
może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

§ 2. Sąd, któremu sprawa została przekazana, jest związany
postanowieniem o przekazanie sprawy. Nie dotyczy to
przekazania sprawy Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu.

§ 3. Czynności dokonane w sądzie niewłaściwym pozostają
w mocy.

Art. 60. [Cofnięcie skargi] Skarżący może cofnąć skargę.
Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie
skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia
prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub
czynności dotkniętych wadą nieważności.

Art. 61. [Wstrzymanie wykonania aktu lub czyn-
ności] § 1. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania
aktu lub czynności.

§ 2. W razie wniesienia skargi:
1) na decyzję lub postanowienie – organ, który wydał

decyzję lub postanowienie, może wstrzymać, z urzędu
lub na wniosek skarżącego, ich wykonanie w całości
lub w części, chyba że zachodzą przesłanki, od których
w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nada-
nie decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej
wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza
wstrzymanie ich wykonania;

2) na inne akty lub czynności z zakresu administra-
cji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków
wynikających z przepisów prawa – właściwy organ
może, z urzędu lub na wniosek skarżącego, wstrzymać
wykonanie aktu lub czynności w całości lub w części;

3) na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego
i ich związków oraz na akty terenowych organów
administracji rządowej – właściwy organ może, z urzędu
lub na wniosek skarżącego, wstrzymać wykonanie
uchwały lub aktu w całości lub w części, z wyjątkiem
przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie.

§ 3. Po przekazaniu sądowi skargi sąd może na
wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu
wykonania w całości lub w części aktu lub czynności,
o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo
wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych
do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa
miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa
szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania. Odmowa
wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie
pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu. Dotyczy

to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich
postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy.

§ 4. Postanowienia w sprawie wstrzymania aktu lub
czynności wydane, na podstawie § 2 i 3, sąd może zmienić
lub uchylić w każdym czasie w razie zmiany okoliczności.

§ 5. Postanowienia, o których mowa w § 3 i 4, sąd może
wydać na posiedzeniu niejawnym.

§ 6. Wstrzymanie wykonania aktu lub czynności upada
w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postę-
powanie w pierwszej instancji.

Art. 62. [Zarządzenia sędziego] Przewodniczący
wydziału lub wyznaczony sędzia:
1) zarządza skompletowanie akt niezbędnych do rozpozna-

nia sprawy, a w razie potrzeby także innych dowodów;
2) wskazuje skład sędziowski orzekający w sprawie,

wyznaczony w sposób, o którym mowa w art. 17;
3) wyznacza termin posiedzenia niejawnego lub rozprawy,

w którym sprawa ma być rozpoznana.

Rozdział 3. Wniosek o wszczęcie postępowania

Art. 63. [Wszczęcie na wniosek] Jeżeli ustawy tak
stanowią, postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek.

Art. 64. [Złożenie wniosku] § 1. Wniosek składa się
bezpośrednio do sądu.

§ 2. Wniosek powinien czynić zadość wymaganiom pisma
w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać określenie
żądania, jego podstawy i uzasadnienie oraz oznaczenie stron
i organów, a także spełniać inne wymagania określone
w przepisach szczególnych.

§ 3. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy
o skardze, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

Rozdział 4. Doręczenia

Art. 65. [Sposoby doręczania] § 1.3 Sąd dokonuje
doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.
poz. 1529), przez swoich pracowników lub przez inne
upoważnione przez sąd osoby lub organy.

§ 2. Do doręczenia pism w postępowaniu sądowym
przez operatora pocztowego, stosuje się tryb doręczania
pism sądowych w postępowaniu cywilnym, jeżeli przepisy
niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

§ 3. Pismo może być także doręczone za pośrednictwem
telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim wypadku
dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.

Art. 66. [Doręczenia bezpośrednie w toku sprawy]
§ 1. W toku sprawy adwokaci i radcy prawni mogą doręczać
sobie nawzajem pisma bezpośrednio za potwierdzeniem
odbioru i oznaczeniem daty.

§ 2. Doręczenie adresatowi może nastąpić także przez
wręczenie mu pisma bezpośrednio w sekretariacie sądu.

Art. 67. [Uprawnieni do odbioru] § 1. Jeżeli stroną jest
osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście, a gdy
nie ma ona zdolności procesowej – jej przedstawicielowi
ustawowemu.

§ 2. Pisma w postępowaniu sądowym lub orzeczenia dla
osoby prawnej, jak również dla jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, doręcza się organowi
uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do
rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism.

3 Art. 65 § 1 i 2 w brzmieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1529), która wchodzi w życie 1.01.2013 r.
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