Obiekty wielkopowierzchniowe - nowe regulacje prawne

Dnia 18 wrzeœnia 2007r. wesz³a w ¿ycie
ustawa z dnia 11 maja 2007r. o tworzeniu
i dzia³aniu wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych (dalej „Ustawa”,
Dz. U. 2007, Nr 127, poz. 880).
Ustawa wprowadza obowi¹zek uzyskania
zezwolenia administracyjnego na utworzenie
i prowadzenie obiektu handlowego
o powierzchni sprzeda¿y przekraczaj¹cej
400 m2. Obowi¹zek ten bêdzie dotyczy³
zarówno istniej¹cych obiektów, jak i tych,
które powstan¹ w przysz³oœci.
Ustawa zostanie zbadana przez Trybuna³
Konstytucyjny w punktu widzenia jej zgodnoœci
z Konstytucj¹ RP, w szczególnoœci z zasad¹
proporcjonalnoœci oraz swobody dzia³alnoœci
gospodarczej. Podstaw¹ dla badania zgodnoœci
w tym zakresie jest wniosek Polskiej Konfederacji
Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.
Niezale¿nie od powy¿szego, Ustawa jest
przedmiotem skargi indywidualnej wniesionej
przez Polsk¹ Organizacjê Handlu i Dystrybucji
do Komisji Europejskiej, w której zarzuca siê
niezgodnoœæ przepisów Ustawy z Traktatem
ustanawiaj¹cym Wspólnotê Europejsk¹ (TWE).
Poni¿ej przedstawiamy na³o¿one przez Ustawê
na przedsiêbiorców obowi¹zki zwi¹zane
z uzyskiwaniem zezwolenia administracyjnego
na utworzenie i prowadzenie obiektu handlowego
o powierzchni sprzeda¿y przekraczaj¹cej 400 m2:
1. Sk³adanie wniosku
Przedsiêbiorca rozpoczynaj¹cy prowadzenie
dzia³alnoœci handlowej w obiekcie
wielkopowierzchniowym sk³ada wniosek
o wydanie zezwolenia do wójta, burmistrza
lub prezydenta miasta, w³aœciwych ze wzglêdu
na po³o¿enie obiektu.
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2. Wymagania dotycz¹ce wniosku
Wniosek na wydanie zezwolenia powinien
zawieraæ:
• nazwê przedsiêbiorcy, jego siedzibê
lub adres zamieszkania oraz adres
wykonywania dzia³alnoœci, a w przypadku
ustanowienia pe³nomocnika – jego imiê,
nazwisko i adres zamieszkania
• numer w rejestrze przedsiêbiorców lub
Ewidencji Dzia³alnoœci Gospodarczej
• numer identyfikacji podatkowej (NIP)
• wskazanie przedmiotu dzia³alnoœci
gospodarczej
• wskazanie nieruchomoœci, na której
planowane jest utworzenie obiektu,
z oznaczeniem ksiêgi wieczystej oraz
danych z ewidencji gruntów i budynków
• adres obiektu lub dok³adny opis lokalizacji
• maksymaln¹ powierzchniê sprzeda¿y oraz
maksymaln¹ ca³kowit¹ powierzchniê
obiektu, liczona wraz z parkingami oraz
magazynami
• bran¿ê sprzeda¿y oraz rodzaj us³ug jakie
bêd¹ œwiadczone w obiekcie
• deklarowan¹ wartoœæ inwestycji
• zaœwiadczenie o wpisie do Ewidencji
Dzia³alnoœci Gospodarczej albo odpis
z rejestru przedsiêbiorców
• analizy i opinie dotycz¹ce wp³ywu
inwestycji na œrodowisko, infrastrukturê
gminy, rynek pracy, lokalny uk³ad
komunikacyjny, istniej¹cy uk³ad
urbanistyczny oraz sieæ handlow¹.
3. Op³ata
Od wniosku pobierana jest op³ata skarbowa
w wysokoœci zale¿nej od powierzchni obiektu.
Stawka op³aty wynosi 25 z³ za ka¿dy metr
kwadratowy obiektu, z tym, ¿e jej ostateczna
wysokoœæ nie mo¿e przekraczaæ 0,5%
deklarowanej przez przedsiêbiorcê wartoœci
inwestycji.

4. Dalsze postêpowanie
Organ zezwalaj¹cy – wójt, burmistrz,
prezydent miasta – wydaje zezwolenie na
utworzenie obiektu budowlanego jedynie
po uzyskaniu pozytywnej opinii przez radê
gminy. Je¿eli powierzchnia obiektu ma
wynosiæ ponad 2000 m2, dodatkowo opiniê
w sprawie zgodnoœci lokalizacji ze strategi¹
rozwoju województwa wyra¿a sejmik
województwa.
5. Kary pieniê¿ne
Przedsiêbiorca, który tworzy lub prowadzi
dzia³alnoœæ handlow¹ w obiekcie
wielkopowierzchniowym bez uzyskania
zezwolenia lub narusza jego warunki,
podlega karze grzywny w wysokoœci od
10.000 z³ do 1.000.000 z³.
6. Obowi¹zki przedsiêbiorców
prowadz¹cych dzia³alnoœæ
przed 18.09.2007r.
W terminie 30 dni od daty wejœcia
w ¿ycie ustawy, tj. do dnia 18 paŸdziernika
2007r., w³aœciciel lub zarz¹dca takiego
obiektu jest zobowi¹zany z³o¿yæ do
w³aœciwego organu wniosek zawieraj¹cy
dane niezbêdne do wydania zezwolenia
(za wyj¹tkiem informacji dotycz¹cych
adresu obiektu i wartoœci inwestycji).
Zg³oszenie jest wolne od op³at.
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