Projekt
USTAWA
z dnia
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych
innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1:
a)

w ust. 2:
–

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia;”,

–

dodaje się pkt 11–14 w brzmieniu:
„11) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego oraz planem zagospodarowania
przestrzennego województwa, w tym przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej;
12) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych;
13) zasady projektowania uniwersalnego w rozumieniu art. 2 Konwencji o
prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169);
14) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do zaopatrzenia
ludności.”,

b)

dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Ustalając przeznaczenie terenu lub określając potencjalny sposób
zagospodarowania i korzystania z terenu, organ waży interes publiczny i interesy
prywatne, w tym zgłaszane w postaci wniosków i uwag, zmierzające do ochrony

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
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istniejącego stanu zagospodarowania terenu oraz zmian w zakresie jego
zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
4. W przypadku sytuowania nowej zabudowy uwzględnienie wymagań ładu
przestrzennego,

efektywnego

gospodarowania

przestrzenią

oraz

walorów

ekonomicznych przestrzeni następuje przez:
1)

kształtowanie struktur przestrzennych przy uwzględnieniu dążenia do
minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego;

2)

lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający
mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego
jako podstawowego środka transportu;

3)

zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się
pieszych i rowerzystów;

4)

dążenie do lokalizowania nowej zabudowy:
a)

na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2
pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz
z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w szczególności przez uzupełnianie istniejącej
zabudowy,

b)

na terenach położonych na obszarach innych niż wymienione w lit. a,
wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów przeznaczonych
pod dany rodzaj zabudowy położonych na obszarach, o których mowa w
lit. a, przy czym w pierwszej kolejności na obszarach w najwyższym
stopniu przygotowanych do zabudowy, rozumianych jako obszary
charakteryzujące się najlepszym dostępem do systemów komunikacji
oraz

najlepszym

kanalizacyjne,

stopniem

wyposażenia

elektroenergetyczne,

w

gazowe,

sieci

wodociągowe,

ciepłownicze

i

telekomunikacyjne oraz infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu
art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm. 2)), adekwatnych dla nowej,
planowanej zabudowy.”;
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 i 1198 oraz
z 2015 r. poz. 1096.
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2)

w art. 2:
a)

po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) „strefie ochronnej terenu zamkniętego” – należy przez to rozumieć strefę
ochronną terenu zamkniętego, o której mowa w art. 2 pkt 9a ustawy z dnia
17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r.
poz. 520 i 831);”,

b)

pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) „działce budowlanej” – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub
działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, bezpośredni dostęp do
drogi publicznej lub dostęp do tej drogi przez drogę wewnętrzną oraz
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi
realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów
prawa miejscowego;”,

c)

uchyla się pkt 13,

d)

po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
„13a) „infrastrukturze technicznej” – należy przez to rozumieć sieci wodociągowe,
kanalizacyjne,

elektroenergetyczne,

gazowe,

ciepłownicze

i

telekomunikacyjne oraz infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2
pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;”,
e)

uchyla się pkt 14,

f)

dodaje się pkt 20–22 w brzmieniu:
„20) „innych decyzjach lokalizacyjnych”– należy przez to rozumieć decyzje:
a)

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawaną na
podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 687 oraz z 2014 r. poz. 40),

b)

o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – wydawaną na podstawie ustawy z
dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1594, z późn. zm. 3)),

c)

o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 – wydawaną na
podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 644, 768 i 962
oraz z 2015 r. poz. 200 i 978.
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turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz. U.
z 2010 r. Nr 26, poz. 133, z późn. zm. 4)),
d)

o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku
publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
lotnisk użytku publicznego (Dz. U. Nr 42, poz. 340 i Nr 161, poz. 1281
oraz z 2012 r. poz. 951),

e)

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji
towarzyszącej – wydawane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia
2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2014 r. poz. 1501
oraz z 2015 r. poz. 1045),

f)

o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej – wydawaną na
podstawie ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i
sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880 i 1045),

g)

o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji
inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 966),

h)

o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki
jądrowej oraz inwestycji towarzyszącej – wydawane na podstawie
ustawy z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji
w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących
(Dz. U. Nr 135, poz. 789, z późn. zm. 5));

21) „udział procentowy powierzchni zabudowy” – należy przez to rozumieć
stosunek

sumy

powierzchni

zabudowy

stanowiącej

rzut

pionowy

zewnętrznych krawędzi wszystkich budynków na powierzchnię terenu, do
powierzchni działki budowlanej, wyrażony w procentach;
22) „powierzchni całkowitej zabudowy” – należy przez to rozumieć sumę
powierzchni
4)

5)

całkowitych

wszystkich

budynków

w

obrębie

działki

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz
z 2012 r. poz. 441 i 951.
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951, z 2014 r. poz. 40 oraz z 2015 r.
poz. 1045.
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budowlanej,

gdzie

powierzchnię

całkowitą

budynku

stanowi

suma

powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych liczonych po jego obrysie
zewnętrznym.”;
3)

w art. 4:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wskazanie potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu, do
czasu uchwalenia takiego planu, następuje w drodze decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
1)

lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego;

2)

w przypadkach określonych w ustawie, wskazanie potencjalnego sposobu
zagospodarowania i korzystania z terenu dla inwestycji innej niż wymieniona
w pkt 1 następuje w decyzji o warunkach zabudowy.”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:
„2a.

Ustalenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego

określają, wraz z innymi przepisami, społeczno-gospodarcze przeznaczenie terenu
oraz sposób korzystania z niego.
2b. 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, jeżeli
nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz interesu osób
trzecich;

2)

ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów
należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.
2c.

W

przypadku

braku

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego, do czasu jego uchwalenia, ten kto ma tytuł prawny do terenu, może
dokonać zmiany dotychczasowego sposobu korzystania z terenu, o ile zmiana jest
zgodna z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.”,
c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu
do:
1)

terenów zamkniętych ustala się tylko granice tych terenów;
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2)

stref ochronnych terenów zamkniętych uwzględnia się ich granice i
ograniczenia ustanowione w tych strefach.”;

4)

uchyla się art. 6;

5)

w art. 8:
a)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Organy doradcze, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, składają się co najmniej
z 3 osób, które spełniają co najmniej jeden z warunków, o którym mowa w art. 5,
oraz posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe związane
bezpośrednio z teorią lub praktyką planowania przestrzennego.”,

b)

dodaje się ust. 7–9 w brzmieniu:
„7. Do składu komisji, o których mowa w ust. 1, 3 i 5, nie może zostać
powołana osoba pozostająca z organem, przy którym działa ta komisja, ani z
organem na rzecz którego jest przygotowywana opinia, w zależności służbowej.
8. Do wyłączenia członka komisji od udziału w sprawie stosuje się przepis
art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że członek podlega
wyłączeniu od udziału w sprawie również w przypadku, gdy dotyczy ona
dokumentu, przy którego opracowaniu brał udział.
9. Własność, użytkowanie wieczyste lub posiadanie zależne nieruchomości
położonych na obszarze będącym przedmiotem prac komisji, o której mowa w
ust. 1, 3 i 5, nie może stanowić wyłącznej podstawy do podlegania wyłączeniu
członka komisji od udziału w sprawie.”;

6)

w art. 9:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„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, wraz z uzasadnieniem. W uzasadnieniu
przedstawia się w szczególności sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1
ust. 2 i 3.”,
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b)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:
„3a. W przypadku zmiany studium dla części obszaru gminy, częścią uchwały
o przystąpieniu do zmiany studium jest załącznik graficzny przedstawiający
granice obszaru objętego projektem zmiany studium.
3b. Do uchwały o przystąpieniu do zmiany studium dołącza się uzasadnienie,
w którym wskazuje się w szczególności przewidywany cel, zakres merytoryczny
oraz główne kierunki zmian, a także sposób realizacji wymogów wynikających z
art. 1 ust. 2 i 3.
3c. Zmiana studium dla części obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w
części tekstowej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu do wszystkich
treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne, w
szczególności zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 1.”;

7)

w art. 10:
a)

w ust. 1:
–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) dotychczasowego przeznaczenia i zagospodarowania terenu oraz stanu
jego wyposażenia w systemy komunikacji i infrastrukturę techniczną,
niezbędne i wystarczające do obsługi nowej zabudowy;”,

–

pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) potrzeb i możliwości rozwoju gminy, uwzględniających w szczególności:
a)

analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne,

b)

prognozy demograficzne, w tym uwzględniające, tam gdzie to
uzasadnione, migracje w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych
ośrodka wojewódzkiego,

c)

możliwości

finansowania przez gminę wykonania systemów

komunikacji i infrastruktury technicznej, a także infrastruktury
społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy,
d)
–

bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę;”,

dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) ustalenie terenu zamkniętego i ustanowienie strefy ochronnej terenu
zamkniętego.”,
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b)

w ust. 2:
–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, o którym
mowa w ust. 1 pkt 7 lit. d:
a)

kierunki

zmian

w

strukturze

przestrzennej

gminy

oraz

w

przeznaczeniu terenów, w tym wynikające z audytu krajobrazowego,
b)

kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania
terenów, w tym tereny przeznaczone pod zabudowę oraz tereny
wyłączone spod zabudowy;”,

–

uchyla się pkt 2,

–

pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) obszary, dla których jest obowiązkowe sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych;”,

–

po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) obszary:
a)

które ze względu na strukturę własności, nieodpowiadającą
planowanej funkcji terenu, wymagają przeprowadzenia scaleń i
podziałów nieruchomości,

b)

wymagające przeprowadzenia scalenia i wymiany gruntów, do czasu
przeprowadzenia tych scaleń i wymiany,

c)

przestrzeni publicznej

– na których lokalizacja inwestycji może nastąpić wyłącznie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;”,
–

uchyla się pkt 15,

–

dodaje się pkt 17 w brzmieniu:
„17) przewidywane koszty realizacji planowanych inwestycji, o których mowa
w pkt 6, których realizacja jest zadaniem własnym gminy, wraz z
zestawieniem inwestycji, które:

c)

a)

zostały wskazane w wieloletniej prognozie finansowej,

b)

nie zostały wskazane w wieloletniej prognozie finansowej.”,

ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację:
1)

obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,
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2)

instalacji odnawialnych źródeł energii w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478),
innych niż mikroinstalacje w rozumieniu art. 2 pkt 19 tej ustawy

– w studium określa się obszary, na których mogą być one sytuowane.”,
d)

po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:
„2b. W przypadku, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, w studium określa się
także

strefy

ochronne

związane

z

ograniczeniami

w

zabudowie

oraz

zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego
oddziaływania na środowisko instalacji, o których mowa w tym przepisie.
2c. Lokalizacja obiektów i instalacji, o których mowa w ust. 2a, następuje
wyłącznie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.”,
e)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:
„3a. Dokonując bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, kolejno:
1)

określa się, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych i
społecznych, prognoz demograficznych oraz możliwości, o których mowa w
ust. 1 pkt 7 lit. a–c, maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową
zabudowę, wyrażone przez wskazanie wielkości powierzchni użytkowej
zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;

2)

szacuje się chłonność, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach
jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych,
rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy,
wyrażoną przez wskazanie powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na
funkcje zabudowy;

3)

szacuje

się

chłonność,

położonych

na

terenie

gminy,

obszarów

przeznaczonych pod zabudowę w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego, innych niż wymienione w pkt 2, rozumianą jako możliwość
lokalizowania na tych obszarach nowej zabudowy, wyrażoną przez wskazanie
powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy;
4)

porównuje się maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową
zabudowę, o którym mowa w pkt 1, oraz sumę powierzchni użytkowej
zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, o której mowa w pkt 2 i 3,
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a następnie, gdy maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową
zabudowę, o którym mowa w pkt 1:
a)

nie przekracza sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na
funkcje zabudowy – nie przewiduje się lokalizacji nowej zabudowy poza
obszarami, o których mowa w pkt 2 i 3,

b)

przekracza sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na
funkcje zabudowy – bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę
uzupełnia się o różnicę tych wielkości wyrażoną przez wskazanie
powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy, i
przewiduje się lokalizację nowej zabudowy poza obszarami, o których
mowa w pkt 2 i 3, maksymalnie w ilości wynikającej z uzupełnionego
bilansu;

5)

określa się:
a)

możliwości finansowania przez gminę wykonania systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej oraz infrastruktury społecznej, służących
realizacji zadań własnych gminy,

b)

potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności realizacji zadań
własnych, związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach, o
których mowa w pkt 2 i 3, oraz w przypadku, o którym mowa w pkt 4
lit. b – poza tymi obszarami;

6)

w przypadku gdy potrzeby inwestycyjne, o których mowa w pkt 5 lit. b,
przekraczają możliwości finansowania, o których mowa w pkt 5 lit. a,
dokonuje się zmian w celu dostosowania zapotrzebowania na nową zabudowę
do możliwości finansowania przez gminę wykonania systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej oraz infrastruktury społecznej.
3b. Działania, o których mowa w ust. 3a, mogą być powtarzane w całości lub

w części, w tym na zasadzie analizy wariantów lub realizacji procesu iteracyjnego,
także w połączeniu z innymi czynnościami przeprowadzanymi w ramach prac nad
projektem studium.
3c. Określając zapotrzebowanie na nową zabudowę, o którym mowa w ust. 3a
pkt 1, bierze się pod uwagę:
1)

perspektywę nie dłuższą niż 30 lat;
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2)

niepewność procesów rozwojowych wyrażoną możliwością zwiększenia
zapotrzebowania w stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%.”;

8)

w art. 11:
a)

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ogłasza w prasie miejscowej i przez obwieszczenie oraz przez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy, a
także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu
uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium, określając:
a)

termin dyskusji publicznej, o której mowa w pkt 3a, na co najmniej 7 dni
przed tym terminem,

b)

formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium, nie
krótszy jednak niż 14 dni od dnia zakończenia dyskusji publicznej, o
której mowa w pkt 3a;”,

b)

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
urzędu gminy uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia studium wraz z
załącznikami;”,

c)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zawiadamia na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania
studium oraz o terminie dyskusji publicznej, o której mowa w pkt 3a,
instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu
studium;”,

d)

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organizuje w urzędzie gminy lub innym dogodnym miejscu dyskusję
publiczną nad kierunkami planowanych zmian;”,

e)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1 lit. b, i sporządza projekt
studium, mając na względzie wyniki dyskusji publicznej, o której mowa w pkt
3a,

uwzględniając

ustalenia

planu

zagospodarowania

przestrzennego

województwa; w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego
województwa lub niewprowadzenia do niego zadań rządowych, uwzględnia
ustalenia programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;”,
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f)

w pkt 6:
–

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„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, a także z dyrektorem
regionalnego zarządu gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, oraz występuje o opinie
dotyczące rozwiązań przyjętych w projekcie studium do:”,

–

lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) właściwych

organów

administracji

geologicznej

w

zakresie

udokumentowanych złóż kopalin,”,
–

uchyla się lit. i,

–

dodaje się lit. n i lit. o w brzmieniu:
„n) właściwych zarządców dróg publicznych, linii kolejowych, lotnisk, a
także operatorów sieci elektroenergetycznych i gazowych oraz zarządców
terenów zamkniętych wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw
transportu,
o)

właściwego komendanta powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
zakresie ochrony przeciwpożarowej;”,

g)

po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
urzędu gminy uzyskane uzgodnienia i opinie, w tym opinię gminnej komisji
urbanistyczno-architektonicznej;”,

h)

pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu projektu studium wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu na co
najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt, wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko, do publicznego wglądu oraz publikuje w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy na
okres co najmniej 21 dni, organizując w tym czasie dyskusję publiczną nad
przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami;”,
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i)

po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
„11a) rozpatruje uwagi, o których mowa w pkt 11, w terminie nie krótszym niż
21 dni przed dniem przedłożenia projektu studium radzie gminy do
uchwalenia;”;

9)

po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:
„Art. 11a. 1. Jeżeli wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub rada gminy stwierdzą
konieczność dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie studium, w
tym także w wyniku uwzględnienia uwag do projektu studium – czynności, o których
mowa w art. 11, ponawia się w zakresie niezbędnym do dokonania tych zmian, przy
czym czynności, o których mowa w art. 11 pkt 10–12, ponawia się zawsze.
2. Przedmiotem ponowionych czynności może być jedynie część projektu studium
objęta zmianą.”;

10) w art. 12:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Studium uchwala rada gminy, po rozstrzygnięciu, w odrębnej uchwale, o
sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 11 pkt 12. Część tekstowa i
graficzna studium wraz z uzasadnieniem przyjętych w studium rozstrzygnięć
stanowi załącznik do uchwały o uchwaleniu studium.”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Uchwały, o których mowa w ust. 1, podlegają jedynie łącznemu
zaskarżeniu.”;

11) w art. 14:
a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Do uchwały, o której mowa w ust. 1, dołącza się uzasadnienie
wskazujące w szczególności cel, zakres merytoryczny oraz główne kierunki
planowanych ustaleń.
2b. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, wraz z załącznikami zamieszcza się w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy.”,

b)

ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo
prezydent miasta wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do
sporządzenia planu miejscowego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z
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ustaleniami studium, przygotowuje materiały do opracowania planu miejscowego
oraz ustala niezbędny zakres prac planistycznych.”;
12) w art. 15:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„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, wraz z
uzasadnieniem. W uzasadnieniu przedstawia się w szczególności:
1)

sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4;

2)

zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz z datą
uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2;

3)
b)

wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy.”,

w ust. 2:
–

pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu,
maksymalną i minimalną intensywność zabudowy jako wskaźnik
powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej, maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy,
minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość
zabudowy, minimalną i maksymalną liczbę miejsc do parkowania, w tym
miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową i sposób ich realizacji, oraz sposób usytuowania budynków w
stosunku do dróg, w tym linie zabudowy od dróg, i gabaryty obiektów;”,

–

dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
„13) zasady wydzielania nowych działek budowlanych, w tym ich minimalną
powierzchnię.”,

c)

w ust. 3:
–

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scalenia i wymiany
gruntów;”,
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–

pkt 3a i 4 otrzymują brzmienie:
„3a) granice terenów pod budowę instalacji, o których mowa w art. 10 ust. 2a
pkt 2, oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w
zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem
znaczącego oddziaływania tych instalacji na środowisko;
4)

granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w
art. 10 ust. 2a pkt 1;”,

–

pkt 4b otrzymuje brzmienie:
„4b) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
umieszczonych

w

planie

zagospodarowania

przestrzennego

województwa, o których mowa w art. 44 ust. 1, lub określonych w innych
decyzjach lokalizacyjnych;”,
–

pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:
„7) granice terenów zamkniętych i granice stref ochronnych terenów
zamkniętych oraz ograniczenia ustanowione w tych strefach;
8)

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

–

po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) sposób usytuowania budynków w stosunku do innych niż drogi terenów
publicznie dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, w tym
linie zabudowy inne niż określone w ust. 2 pkt 6.”,

–
d)

uchyla się pkt 10,

dodaje się ust. 4–6 w brzmieniu:
„4. Plan miejscowy dla terenów wiejskich położonych w gminach wiejsko-miejskich i wiejskich sporządza się dla obszaru obejmującego co najmniej jeden
obręb ewidencyjny.
5. Plan miejscowy przewidujący lokalizację instalacji, o której mowa w
art. 10 ust. 2a pkt 2, sporządza się dla terenu położonego na obszarze obejmującym
co najmniej granice stref ochronnych tej instalacji związanych z ograniczeniami w
zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem
znaczącego oddziaływania instalacji na środowisko.
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6. Plan miejscowy przewidujący lokalizację obiektu handlowego, o którym
mowa w art. 10 ust. 2a pkt 1, sporządza się dla terenu położonego na obszarze
obejmującym co najmniej obszar, na którym w wyniku realizacji tego obiektu
powinny nastąpić zmiany w strukturze funkcjonalno-przestrzennej.”;
13) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. 1. Dopuszcza się jednoczesne sporządzanie planu miejscowego albo
jego zmiany i zmiany studium. W takim przypadku:
1)

projekt planu miejscowego albo jego zmiana może zawierać rozwiązania
niezgodne z obowiązującym studium;

2)

projekt planu miejscowego albo jego zmiana jest zgodny z projektem studium;

3)

uchwała o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium określa zakres
merytoryczny i cel planowanych zmian, w sposób zapewniający zgodność
sporządzanego planu miejscowego albo jego zmiany ze studium.
2. Uchwalenie planu miejscowego albo jego zmiany może nastąpić najwcześniej

po upływie 60 dni od dnia przekazania wojewodzie uchwały o zmianie studium wraz z
załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych.”;
14) w art. 17:
a)

pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) ogłasza w prasie miejscowej, przez obwieszczenie oraz przez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy, a
także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, o podjęciu
uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego oraz o terminie
dyskusji publicznej, o której mowa w pkt 3a, na co najmniej 7 dni przed tym
terminem, określając w ogłoszeniu formę, miejsce i termin składania
wniosków do planu miejscowego, nie krótszy niż 14 dni od dnia zakończenia
dyskusji publicznej;
2)

zawiadamia, na piśmie, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania
planu miejscowego oraz o terminie dyskusji publicznej, o której mowa w
pkt 3a, instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu
miejscowego;”,
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b)

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) organizuje w urzędzie gminy lub innym dogodnym miejscu dyskusję
publiczną nad planowanym celem sporządzenia planu miejscowego i
głównymi kierunkami planowanych ustaleń;”,

c)

pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4) rozpatruje wnioski, o których mowa w pkt 1, i sporządza, mając na uwadze
wyniki dyskusji, o której mowa w pkt 3a, projekt planu miejscowego;
5)

sporządza prognozę skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, z
uwzględnieniem art. 20d ust. 4 oraz art. 36 i art. 37;”,

d)

w pkt 6:
–

w lit. a:
– – tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
„– właściwych

organów

administracji

geologicznej

w

zakresie

udokumentowanych złóż kopalin,”,
– – uchyla się tiret szóste,
– – tiret ósme otrzymuje brzmienie:
„– starosty, jako właściwego organu ochrony środowiska w zakresie
terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,”,
– – dodaje się tiret dziewiąte i dziesiąte w brzmieniu:
„– właściwych zarządców linii kolejowych, lotnisk, a także operatorów
sieci elektroenergetycznych i gazowych, oraz zarządców terenów
zamkniętych wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw
transportu,
–

właściwego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
zakresie ochrony przeciwpożarowej, oraz”,

–

w lit. b dodaje się tiret dziesiąte i jedenaste w brzmieniu:
„– właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej i wojewódzkim
inspektorem ochrony środowiska w zakresie lokalizacji nowych zakładów
o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii
przemysłowych, 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
przemysłowych i nowych inwestycji oraz rozmieszczenia obszarów
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przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie
zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych
awarii przemysłowych, w przypadku gdy te inwestycje, obszary lub tereny
zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii przemysłowych,
–

właściwych organów administracji do spraw gospodarowania wodami w
zakresie wód podziemnych, oraz”,

e)

pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) wprowadza niezbędne zmiany wynikające z dokonanych uzgodnień i
uzyskanych

opinii,

w

tym

opinii

gminnej

komisji

urbanistyczno-

-architektonicznej, oraz ogłasza, w sposób określony w pkt 1, o wyłożeniu
projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
do publicznego wglądu na co najmniej 7 dni przed dniem wyłożenia i
wykłada ten projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
uzyskanymi uzgodnieniami i opiniami, w tym opinią gminnej komisji
urbanistyczno-architektonicznej, do publicznego wglądu oraz publikuje w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy na
okres co najmniej 21 dni, a także organizuje w tym czasie dyskusję publiczną
nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami;”,
f)

pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego wynikające z rozpatrzenia
uwag, o których mowa w pkt 11, a następnie ponawia procedurę w
niezbędnym zakresie;”,

15) w art. 18 w ust. 3:
a)

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie
„Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci
elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114):”,

b)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) opatrzone

podpisem

potwierdzonym

profilem

zaufanym

ePUAP

w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”,
c)

uchyla się pkt 3;
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16) w art. 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Jeżeli wójt, burmistrz albo prezydent miasta lub rada gminy stwierdzą
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.”;
17) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. 1. Plan miejscowy uchwala rada gminy, po rozstrzygnięciu, w odrębnej
uchwale, o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego oraz po
stwierdzeniu, w odrębnej uchwale, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając
jednocześnie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz
zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część
tekstowa planu miejscowego stanowi treść uchwały, a część graficzna oraz wymagane
rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.
2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę w
sprawie planu miejscowego, o której mowa w ust. 1, wraz z załącznikami oraz
dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z prawem.
3. Uchwały, o których mowa w ust. 1, podlegają jedynie łącznemu zaskarżeniu.”;
18) po art. 20 dodaje się art. 20a–20e w brzmieniu:
„Art. 20a. 1. Wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie uchwalenia albo
zmiany planu miejscowego, w celu umożliwienia realizacji inwestycji głównej,
niestanowiącej inwestycji celu publicznego, może złożyć podmiot, zwany dalej
„podmiotem zainteresowanym”, który:
1)

jest uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w
rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. 6)) lub

2)

nie dysponując prawem, o którym mowa w pkt 1, uzyskał zgodę właściciela lub
użytkownika wieczystego nieruchomości na złożenie wniosku, wyrażoną w formie
aktu notarialnego.

6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133
i 1200 oraz z 2015 r. poz. 200, 443, 528 i 774.
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2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podmiot zainteresowany zobowiązuje się,
w zależności od potrzeb i wymagań spowodowanych realizacją inwestycji głównej,
służących jej prawidłowemu funkcjonowaniu, do budowy lub przebudowy dróg, sieci
wodociągowych oraz kanalizacyjnych, w tym budowy przyłączy, oraz budowy lub
przebudowy infrastruktury społecznej, a także innych obiektów budowlanych lub
urządzeń, których realizacja należy do zadań własnych gminy (inwestycje powiązane) i
nieodpłatnego przekazania tych obiektów lub urządzeń na rzecz gminy, w przypadku
uchwalenia przez radę gminy planu miejscowego w brzmieniu zgodnym z wnioskiem, o
którym mowa w ust. 1. Podmiot zainteresowany może również zobowiązać się we
wniosku do budowy lokali mieszkalnych i ich nieodpłatnego przekazania na rzecz
gminy lub partycypacji w ich budowie.
3. W przypadku gdy:
1)

inwestycje powiązane wskazane we wniosku, o którym mowa w ust. 1, będą
służyły prawidłowemu funkcjonowaniu także nieruchomości innych niż objęte
wnioskiem, o którym mowa w ust. 1,

2)

dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nieruchomości innych niż objęte
wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, konieczne jest wykonanie inwestycji o
wyższych parametrach technicznych lub gdy wykonanie inwestycji o wyższych
parametrach technicznych jest zasadne ekonomicznie i funkcjonalnie

– podmiot zainteresowany może zobowiązać się do partycypacji w kosztach
realizowanych przez gminę ich budowy lub przebudowy (partycypacja w realizacji
inwestycji powiązanych).
4. Podmiot zainteresowany we wniosku, o którym mowa w ust. 1, może
przewidywać etapowanie realizacji:
1)

inwestycji głównej i inwestycji powiązanych;

2)

budowy lokali mieszkalnych przekazywanych nieodpłatnie na rzecz gminy lub
partycypacji w ich budowie;

3)

partycypacji w realizacji inwestycji powiązanych.
Art. 20b. 1. Plan miejscowy uchwalony w wyniku procedury zainicjowanej

złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 20a ust. 1, określa także zobowiązania
podmiotu zainteresowanego wynikające z wniosku, w szczególności wskazuje zakres
niezbędnych do realizacji inwestycji powiązanych, warunki i terminy nieodpłatnego
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przekazania ich na rzecz gminy lub zakres i poziom partycypacji w realizacji inwestycji
powiązanych.
2. W przypadku gdy rada gminy zmienia plan miejscowy uchwalony w wyniku
procedury zainicjowanej złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 20a ust. 1, przepisu
art. 36 nie stosuje się do właścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości
objętych wnioskiem, o ile w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie planu miejscowego nie
stanowił

on

podstawy

skutecznego

zgłoszenia

zamiaru

wykonywania

robót

budowlanych lub ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. W przypadku gdy w wyniku złożenia przez podmiot zainteresowany wniosku, o
którym mowa w art. 20a ust. 1, rada gminy nie uchwaliła planu miejscowego w
brzmieniu

umożliwiającym

realizację

inwestycji

głównej,

podmiotowi

zainteresowanemu nie przysługuje roszczenie o zwrot poniesionych nakładów.
4. W przypadku uchwalenia planu miejscowego w brzmieniu umożliwiającym
realizację inwestycji głównej, w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych pod
realizację tej inwestycji nie pobiera się opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4, oraz
opłaty, o której mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.
Art. 20c. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 20a ust. 1, zawiera w szczególności:
1)

określenie granic nieruchomości, na których jest planowana inwestycja główna,
przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii
mapy katastralnej, pochodzących z państwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, w skali 1:500 lub 1:1000, obejmujących teren, którego wniosek
dotyczy;

2)

charakterystykę inwestycji głównej, obejmującą określenie:
a)

planowanego

sposobu

zagospodarowania

terenu

oraz

charakterystyki

zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów
projektowanych

obiektów

budowlanych,

oraz

powierzchni

terenu

podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
b)

charakterystycznych

parametrów

technicznych

inwestycji

oraz

dane

charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
c)

zapotrzebowania na wodę i energię oraz sposobu odprowadzania lub
oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury
technicznej;
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3)

wizualizację inwestycji głównej, sporządzoną w formie umożliwiającej publiczną
prezentację;

4)

zakres inwestycji powiązanych przewidzianych do realizacji przez podmiot
zainteresowany, wraz ze wskazaniem ich lokalizacji, parametrów technicznych
oraz planowanych terminów realizacji, lub zakres partycypacji w kosztach ich
realizacji;

5)

szacunek kosztów realizacji inwestycji powiązanych wraz z określeniem
materiałów użytych do jej wykonania lub określenie kwot partycypacji w kosztach
ich realizacji;

6)

szacunek kosztów odszkodowań, o których mowa w art. 36 ust. 1a i 1b, które
powstaną wskutek uchwalenia planu miejscowego w wyniku procedury
zainicjowanej złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 20a ust. 1;

7)

oświadczenie o prawie lub zgodę, o których mowa w art. 20a ust. 1.
2. Wniosek, o którym mowa w art. 20a ust. 1, składa się do wójta, burmistrza albo

prezydenta miasta.
3. W przypadku gdy wójt, burmistrz albo prezydent miasta stwierdzi, że planowana
inwestycja główna nie narusza ustaleń studium, a w zakresie inwestycji celu
publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim nie narusza planu zagospodarowania
przestrzennego województwa oraz ustaleń programów, o których mowa w art. 48 ust. 1,
określa proponowany do objęcia planem miejscowym obszar, który obejmuje co
najmniej nieruchomości wskazane we wniosku, o którym mowa w art. 20a ust. 1.
4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przeprowadza konsultacje społeczne
dotyczące zasadności wszczęcia procedury planistycznej, przedstawiając w toku
konsultacji wniosek, o którym mowa w art. 20a ust. 1, proponowany do objęcia planem
miejscowym obszar oraz własne opinie co do zasadności uchwalenia planu miejscowego
zgodnie z wnioskiem.
5. Konsultacje społeczne obejmują wyłożenie na okres co najmniej jednego
miesiąca wniosku, o którym mowa w art. 20a ust. 1, do publicznego wglądu,
umożliwienie składania uwag do wniosku i przeprowadzenie dyskusji publicznej
dotyczącej zasadności wszczęcia procedury planistycznej. Z konsultacji społecznych
sporządza się raport.
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Art. 20d. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia radzie gminy:
1)

wniosek, o którym mowa w art. 20a ust. 1, wraz z informacją o proponowanym do
objęcia planem miejscowym obszarze, własne opinie co do zasadności uchwalenia
planu miejscowego zgodnie z wnioskiem oraz z raportem z konsultacji
społecznych;

2)

opinię o wysokości:

a)

kosztów realizacji inwestycji powiązanych oraz budowy lokali mieszkalnych
przekazywanych

bezpłatnie

na

rzecz

gminy,

które

poniesie

podmiot

zainteresowany,
b)

kosztów partycypacji w realizacji inwestycji powiązanych oraz partycypacji w
budowie lokali mieszkalnych przekazywanych bezpłatnie na rzecz gminy, które
poniesie podmiot zainteresowany,

c)

maksymalnych kwot opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4, oraz opłaty, o której
mowa w art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, które nie zostaną pobrane od podmiotu zainteresowanego,

d)

kosztów odszkodowań, o których mowa w art. 36 ust. 1a i 1b, które powstaną na
skutek uchwalenia planu miejscowego w wyniku procedury zainicjowanej
złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 20a ust. 1.
2. Rada gminy, w terminie 3 miesięcy od otrzymania dokumentów, o których

mowa w ust. 1, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego
albo jego zmiany, albo uchwałę o odmowie przystąpienia do sporządzania planu
miejscowego albo jego zmiany. Uchwała o odmowie przystąpienia do sporządzania
planu miejscowego albo jego zmiany nie podlega zaskarżeniu.
3. Rada gminy na każdym etapie procedury planistycznej może zdecydować o jej
umorzeniu. Uchwała w tym przedmiocie nie podlega zaskarżeniu.
4. Podmiot zainteresowany w każdym czasie ma prawo do:
1)

wprowadzenia zmian we wniosku, o którym mowa w art. 20a ust. 1, w zakresie
inwestycji powiązanych, budowy lokali mieszkalnych przekazywanych bezpłatnie
na rzecz gminy, partycypacji w realizacji inwestycji powiązanych lub partycypacji
w budowie lokali mieszkalnych przekazywanych bezpłatnie na rzecz gminy;

2)

przedstawienia wójtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta, a także radzie
gminy, opinii w przedmiocie zgodności projektu planu miejscowego z wnioskiem,
o którym mowa w art. 20a ust. 1.
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5. Rada gminy uchwala plan miejscowy zgodny z aktualnym wnioskiem podmiotu
zainteresowanego pod warunkiem przedstawienia przez niego zobowiązania wobec
gminy:
1)

do realizacji inwestycji powiązanych przekazywanych bezpłatnie na rzecz gminy w
terminie i zakresie określonych w projekcie planu miejscowego lub

2)

partycypacji w realizacji inwestycji powiązanych, budowy lub partycypacji w
kosztach budowy lokali mieszkalnych przekazywanych bezpłatnie na rzecz gminy
w zakresie określonym w projekcie planu miejscowego.
6. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 5, jest czynnością dwustronną

dokonywaną w formie aktu notarialnego.
7. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 5, składa się w formie aktu notarialnego
nie wcześniej niż po podjęciu przez radę gminy uchwały o rozstrzygnięciu o sposobie
rozpatrzenia uwag do projektu planu miejscowego oraz uchwały o stwierdzeniu, że
projekt planu miejscowego nie narusza ustaleń studium.
8. Niezwłocznie po uchwaleniu planu miejscowego w wyniku procedury
zainicjowanej złożeniem wniosku, o którym mowa w art. 20a ust. 1, podmiot
zainteresowany zobowiązuje się do budowy inwestycji powiązanych przekazywanych
bezpłatnie na rzecz gminy, partycypacji w realizacji inwestycji powiązanych lub
budowy lub partycypacji w kosztach budowy lokali mieszkalnych przekazywanych
bezpłatnie na rzecz gminy, zawierając z gminą umowę urbanistyczną, w której określa
się w szczególności:
1)

zakres niezbędnych do realizacji inwestycji powiązanych, warunki i terminy
nieodpłatnego przekazania ich na rzecz gminy lub zakres i poziom partycypacji w
realizacji inwestycji powiązanych, zgodnie z planem miejscowym;

2)

zakres, specyfikację techniczną i termin wykonania obiektów i urządzeń
stanowiących inwestycje powiązane.
9. Umowa urbanistyczna może przewidywać etapowanie wykonywanych robót

budowlanych oraz spełniania innych warunków w niej określonych, w tym
warunkujących przystąpienie do użytkowania inwestycji głównej lub jej części.
10. Umowa urbanistyczna jest zawierana, pod rygorem nieważności, w formie aktu
notarialnego.
11. Zawarcie umowy urbanistycznej stanowi warunek uzyskania dla inwestycji
głównej lub jej części pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia.
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12. Przystąpienie do użytkowania obiektów budowlanych realizowanych w ramach
inwestycji głównej może nastąpić wyłącznie po:
1)

zrealizowaniu i nieodpłatnym przekazaniu gminie inwestycji powiązanych lub

2)

wybudowaniu i nieodpłatnym przekazaniu gminie lokali mieszkalnych, lub

3)

zrealizowaniu w pełni partycypacji w realizacji inwestycji powiązanych lub
partycypacji w budowie lokali mieszkalnych.
13. Wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 5, oraz obowiązków

wynikających z umowy urbanistycznej stwierdza wójt, burmistrz albo prezydent miasta,
w drodze zaświadczenia.
Art. 20e. Przepisu art. 20a nie stosuje się do wniosków o wszczęcie postępowania
w przedmiocie uchwalenia albo zmiany planu miejscowego, jeżeli powierzchnia
nieruchomości objętej wnioskiem jest mniejsza niż 1 ha.”;
19) w art. 21:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Koszty sporządzenia planu miejscowego są pokrywane wyłącznie z
budżetu gminy, z zastrzeżeniem ust. 2.”,

b)

w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) inwestora,

z

wyłączeniem

podmiotu

zainteresowanego,

realizującego

inwestycję celu publicznego – w części, w jakiej jest on bezpośrednią
konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji.”;
20) w art. 24:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Na postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu studium i projektu
planu miejscowego gminie służy zażalenie. Stroną postępowania jest gmina.
Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące zażaleń stosuje się
odpowiednio.”,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„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 art. 11 pkt 6 oraz art. 17 pkt 6, nie przytoczą przepisów prawa,
znajdujących zastosowanie w sprawie, z podaniem podstawy prawnej, lub nie
określą warunków, wraz ze wskazaniem ich podstawy prawnej, na jakich
uzgodnienie może nastąpić.”;
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21) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Istotne 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.”;
22) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, wraz z załącznikami, podlega również
publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy.”;
23) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta prowadzi rejestr planów miejscowych
oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, w tym wniosków, o których mowa w
art. 20a ust. 1, gromadzi materiały z nimi związane oraz odpowiada za przechowywanie
ich

oryginałów,

w

tym

również

uchylonych

i

nieobowiązujących

planów

miejscowych.”;
24) w art. 32:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz
albo prezydent miasta:
1)

dokonuje analizy:
a)

faktycznego stanu korzystania z terenu i jego zagospodarowania,

b)

faktycznego stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
oraz ich wykorzystania,

c)

zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy,

d)

sposobów realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2 i 4 oraz ich
efektywności,

e)

spójności treści studium i planów miejscowych z potrzebami i
możliwościami rozwoju gminy, w tym wynikającymi z prognoz
demograficznych, chłonności terenów gminy przeznaczonych pod
zabudowę na terenach położonych na obszarach o w pełni wykształconej
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki
osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o
urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, oraz
możliwości realizacji przez gminę systemów komunikacji i infrastruktury
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technicznej oraz infrastruktury społecznej, należących do zadań
własnych gminy;
2)

ocenia postępy w opracowywaniu planów miejscowych;

3)

opracowuje wieloletnie programy sporządzania planów miejscowych 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.”,

b)

w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w
rozumieniu art. 8, komisji urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w
czasie kadencji rady.”,

c)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Jeżeli wójt, burmistrz albo prezydent miasta nie przeprowadził oceny
aktualności studium, zgodnie z ust. 1 i 2, oraz rada gminy nie podjęła uchwały, o
której mowa w ust. 2, do czasu podjęcia tej uchwały rada gminy nie uchwala
planów miejscowych, w których przeznacza się teren pod zabudowę mieszkaniową
jedno- lub wielorodzinną.”;

25) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:
„Art. 34a. W przypadku zmiany zagospodarowania i korzystania z terenu
niezwiązanej z wykonywaniem robót budowlanych, dokonanej niezgodnie z ustaleniami
planu miejscowego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji,
nakazać właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości:
1)

wstrzymanie użytkowania terenu albo

2)

przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.”;

26) w art. 35 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje ust. 2 w brzmieniu:
„2. Wykorzystanie w sposób dotychczasowy, o którym mowa w ust. 1, obejmuje
również wykonywanie robót budowlanych:
1)

polegających na remoncie obiektu budowlanego;

2)

polegających

na

dostosowaniu

obiektu

budowlanego

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych;
3)

dotyczących

budynków,

których

celem

jest

zmniejszenie

rocznego

zapotrzebowania budynku na energię, rocznych strat energii lub kosztów
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pozyskania ciepła, lub zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub
zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.”;
27) w art. 36:
a)

uchyla się ust. 1,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1d w brzmieniu:
„1a. Jeżeli na skutek uchwalenia planu miejscowego dla terenów:
1)

dotychczas nieobjętych takim planem albo

2)

nieobjętych obowiązującym planem miejscowym

– niemożliwe lub istotnie ograniczone stało się dalsze faktyczne użytkowanie
terenu i gruntu w sposób zgodny z mającym miejsce w dniu uchwalenia planu
miejscowego faktycznym użytkowaniem, właściciel albo użytkownik wieczysty
nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od gminy odszkodowania za
poniesioną rzeczywistą szkodę.
1b. Jeżeli na skutek:
1)

zmiany planu miejscowego lub

2)

uchwalenia planu miejscowego dla terenu objętego, obowiązującym w dniu
uchwalenia tego planu, planem miejscowym

– korzystanie z nieruchomości lub jej części w sposób zgodny z dotychczasowym
przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo
użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od
gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę.
1c. Jeżeli uchwalony plan miejscowy przeznacza tereny pod lokalizację
inwestycji celu publicznego właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości,
która w całości lub części została przeznaczona pod lokalizację inwestycji celu
publicznego może, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami, żądać od podmiotu realizującego
inwestycję celu publicznego wykupu nieruchomości lub jej części, o ile lokalizacja
i rodzaj inwestycji celu publicznego wskazuje, że konieczne jest przeniesienie
własności. Do określenia wartości nieruchomości lub ich części stosuje się
odpowiednio przepisy o gospodarce nieruchomościami dotyczące określenia
wartości nieruchomości podlegających wywłaszczeniu.
1d. Przepisu ust. 1a i 1b nie stosuje się, jeżeli treść planu miejscowego
powodująca skutek, o którym mowa w ust. 1a lub 1b, nie stanowi samodzielnego
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ustalenia przez gminę społeczno-gospodarczego przeznaczenia terenu oraz sposobu
korzystania z niego, ale wynika z:
1)

uwarunkowań hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych lub
przyrodniczych dotyczących występowania powodzi i związanych z tym
ograniczeń, określonych na podstawie przepisów odrębnych;

2)

decyzji dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji celu publicznego,
wydanych przez inne niż organy gminy organy administracji publicznej;

3)

zakazów lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w
przepisach ustaw lub aktów, w tym aktów prawa miejscowego, wydanych na
ich podstawie.”,

c)

ust. 2–5 otrzymują brzmienie:
„2. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 1a i 1b, 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 nieruchomość i nie skorzystał z praw, o których mowa w ust. 1a, 1b i 2,
może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości,
o ile przysługiwałoby mu odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1a i 1b.
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 niższa niż 10% i wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. W
przypadku gdy ze sporządzonej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu
miejscowego wynika, że przewidywane przychody gminy są niższe niż koszty
ustalenia i poboru opłaty, można odstąpić od jej ustalenia.
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 1a i 1b, albo opłata, o której mowa w ust. 4, podlegają zwrotowi odpowiednio
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na rzecz gminy lub na rzecz aktualnego właściciela albo użytkownika wieczystego
nieruchomości.”;
28) w art. 37:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości, o
którym mowa w art. 36 ust. 1a i 1b, ustala się na dzień złożenia wniosku, o którym
mowa w ust. 9. 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 zbycia. Obniżenie oraz wzrost wartości nieruchomości stanowią różnicę między
wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu
obowiązującego po uchwaleniu planu miejscowego a jej wartością określoną przy
uwzględnieniu:
1)

w przypadku terenu objętego obowiązującym planem miejscowym w dniu
uchwalenia planu miejscowego lub jego zmiany – przeznaczenia terenu,
obowiązującego przed uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego;

2)

w przypadku terenu dotychczas nieobjętego planem miejscowym lub
nieobjętego obowiązującym planem miejscowym – faktycznego użytkowania
terenu i gruntu.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Roszczenia, o których mowa w art. 36 ust. 1a, 1b i 3, można zgłaszać w
terminie 10 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się
obowiązujące. Po upływie 10 lat roszczenia przedawniają się.”,

c)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„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. 1a–3 i ust. 5, i
wydanych decyzjach, o których mowa w ust. 6 i 7.”,

d)

w ust. 9 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Wykonanie obowiązku wynikającego z roszczeń, o których mowa w art. 36
ust. 1a–3, powinno nastąpić w terminie 24 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
chyba że strony postanowią inaczej.”,
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e)

ust. 10 otrzymuje brzmienie:
„10. Spory w sprawach, o których mowa w art. 36 ust. 1a–3 i 5, rozstrzygają
sądy powszechne.”,

f)

dodaje się ust. 12 w brzmieniu:
„12. Przepisów art. 36 i art. 37 nie stosuje się w przypadku zbycia
nieruchomości przez gminę.”;

29) w art. 39 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) granice terenów zamkniętych i granice stref ochronnych terenów zamkniętych oraz
ograniczenia ustanowione w tych strefach,”;
30) w art. 49b uchyla się pkt 2;
31) w art. 49d uchyla się ust. 6;
32) w art. 50 ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. W przypadku braku planu miejscowego budowa sieci, o których mowa w
art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wymaga
uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.”;
33) w art. 53:
a)

w ust. 4 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) właściwym organem administracji do spraw gospodarowania wodami – w
zakresie wód podziemnych;”,

b)

ust. 5a otrzymuje brzmienie:
„5a. W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego przez organy, o których mowa w ust. 4 pkt 10 i 10a, z
uwagi na zamiar realizacji na objętym wnioskiem terenie zadań rządowych albo
samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego, o których mowa
w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiesza się na czas nie dłuższy niż
12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania
administracyjnego nie uchwalono planu miejscowego albo nie ustalono lokalizacji
inwestycji celu publicznego związanej z tymi zadaniami, decyzję wydaje się
pomimo braku tego uzgodnienia.”;

34) w art. 54 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) obsługi w zakresie systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,”;
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35) w art. 58:
a)

uchyla się ust. 2,

b)

dodaje się ust. 3–5 w brzmieniu:
„3. Jeżeli lokalizacja inwestycji następuje na podstawie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, a jej realizacja powoduje, że dalsze
faktyczne korzystanie z terenu i gruntu w sposób zgodny z faktycznym
korzystaniem, mającym miejsce w dniu uprawomocnienia się decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego lub korzystanie w sposób zgodny z
dotychczasowym przeznaczeniem nieruchomości, znajdujących się w obszarze
oddziaływania inwestycji, stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel
albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 4, żądać od
inwestora odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia
nieruchomości lub jej części.
4. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 3, może nastąpić również w
drodze

zaoferowania

przez

inwestora

właścicielowi

albo

użytkownikowi

wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany
roszczenia wygasają.
5. Koszty realizacji roszczeń, o których mowa w ust. 3 i 4, ponosi inwestor,
po skutecznym zgłoszeniu zamiaru wykonywania robót budowlanych lub
uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.”;
36) w art. 59:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zmiana potencjalnego sposobu zagospodarowania i korzystania z terenu w
przypadku braku planu miejscowego, do czasu jego uchwalenia, polegająca na
budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także
zmianie 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 pkt 1 stosuje się odpowiednio.”,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepis ust. 1 stosuje się również do zmiany zagospodarowania i
korzystania z terenu:
1)

która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej,
jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku;
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2)

niezwiązanej z wykonywaniem robót budowlanych, w szczególności
dotyczącej zalesienia gruntów rolnych oraz rolniczego zagospodarowania
gruntów leśnych.”,

c)

dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Potencjalny sposób zagospodarowania i korzystania z terenu określa się,
biorąc pod uwagę zgodność ze sposobem zagospodarowania i korzystania z
terenów znajdujących się na obszarze, na którym istniejąca zabudowa i
zagospodarowanie terenu stanowi podstawę dokonania analizy w celu określenia
funkcji,

parametrów,

cech

i

wskaźników

kształtowania

zabudowy

oraz

zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów
budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu dla terenu
objętego wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy (obszar analizowany),
określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 61 ust. 6.”;
37) w art. 60:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz albo prezydent
miasta po:

b)

1)

stwierdzeniu, że są spełnione warunki, o których mowa w art. 61 ust. 1–4;

2)

uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 ust. 4;

3)

uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi.”,

po ust. 1a dodaje się ust. 1b–1g w brzmieniu:
„1b. W przypadku gdy po stwierdzeniu, że są spełnione warunki, o których
mowa w art. 61 ust. 1–4, oraz po przeprowadzeniu uzgodnień z organami, o
których mowa w art. 53 ust. 4, i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych
przepisami odrębnymi, wójt, burmistrz albo prezydent miasta stwierdzi, że
określony we wniosku o ustalenie warunków zabudowy sposób zagospodarowania
i korzystania z terenu nie jest zgodny z ustaleniami studium, zwraca się do rady
gminy z wnioskiem o przedstawienie stanowiska w kwestii jego zgodności z
polityką przestrzenną gminy.

– 34 –
1c. W przypadku gdy rada gminy w swoim stanowisku wskaże, że
przedstawiony

we

wniosku

o

ustalenie

warunków

zabudowy

sposób

zagospodarowania i korzystania z terenu:
jest zgody z polityką przestrzenną gminny – wójt, burmistrz albo prezydent

1)

miasta wydaje decyzję o warunkach zabudowy;
jest niezgodny z polityką przestrzenną gminy i jednocześnie rada gminy:

2)

a)

wyraża zgodę na wydanie decyzji o warunkach zabudowy sprzecznej z
polityką przestrzenną gminy i dołącza do niej uchwałę o przystąpieniu do
zmiany studium uwzględniającą przedstawiony przez wnioskodawcę
sposób zagospodarowania i korzystania z terenu – wójt, burmistrz albo
prezydent miasta wydaje decyzję o warunkach zabudowy,

b)

nie wyraża zgody na wydanie decyzji o warunkach zabudowy sprzecznej
z polityką przestrzenną gminy – wójt, burmistrz albo prezydent miasta
odmawia wydania decyzji o warunkach zabudowy.

1d. Rada gminy przedstawia stanowisko, o którym mowa w ust. 1c, w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o przedstawienie stanowiska o
zgodności z polityką przestrzenną gminy.
1e. Termin ważności decyzji o warunkach zabudowy wynosi 2 lata. Decyzja
wygasa w dniu upływu terminu ważności. W takim przypadku przepisu art. 162
Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
1f. Decyzję o warunkach zabudowy sporządza się na urzędowym formularzu.
1g. Do uzasadnienia decyzji o warunkach zabudowy przepisu art. 107 § 4
Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się. W uzasadnieniu decyzji o
warunkach zabudowy przedstawia się w szczególności sposób realizacji wymogów
wynikających z art. 1 ust. 2 i 4.”;
38) w art. 61:
a)

w ust. 1:
–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wszystkie działki stanowiące przedmiot wniosku o ustalenie warunków
zabudowy (działka inwestycyjna) bezpośrednio graniczą z co najmniej
jedną zabudowaną budynkiem działką, która jest dostępna z tej samej
drogi publicznej bezpośrednio lub przez istniejącą drogę wewnętrzną;”,
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–

po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) planowany przez wnioskodawcę sposób zagospodarowania i korzystania z
terenu, w tym sposób zabudowy działki inwestycyjnej, jest zgodny ze
sposobem zagospodarowania i korzystania z terenów znajdujących się na
obszarze analizowanym;”,

–

pkt 2–4 otrzymują brzmienie:
„2) działka inwestycyjna ma zapewnioną obsługę komunikacyjną przez
bezpośredni dostęp do sieci drogowej za pośrednictwem drogi publicznej
lub drogi publicznej, która jest dostępna przez istniejącą w dniu składania
wniosku o ustalenie warunków zabudowy drogę wewnętrzną o szerokości
nie mniejszej niż 5 m lub służebność drogi o szerokości nie mniejszej niż
5 m;
3)

działka inwestycyjna ma dostęp do, istniejących w dniu składania
wniosku o ustalenie warunków zabudowy, sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych oraz
telekomunikacyjnych wystarczających dla zamierzenia budowlanego i
sieci te nie wymagają budowy, z wyłączeniem budowy przyłącza;

4)

działka inwestycyjna lub jej część nie wymaga uzyskania zgody na
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i
nieleśne albo jest objęta zgodą uzyskaną przy sporządzaniu planów
miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której
mowa w art. 88 ust. 1;”,

–

dodaje się pkt 6–9 w brzmieniu:
„6) wniosek o ustalenie warunków zabudowy nie dotyczy w całości lub w
części terenu, na którym istnieje obowiązek sporządzenia planu
miejscowego;
7)

wniosek o ustalenie warunków zabudowy nie dotyczy w całości lub w
części terenu położonego na obszarze, o którym mowa w art. 10 ust. 2
pkt 8a lit. a lub lit. b, oraz, do czasu dokonania scalenia i wymiany,
położnego na obszarze, o którym mowa w pkt 8a lit. c;

8)

wniosek o ustalenie warunków zabudowy nie dotyczy inwestycji, o
których mowa w art. 10 ust. 2a;
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9)

wniosek o ustalenie warunków zabudowy nie dotyczy w całości lub w
części terenu, co do którego została wydana:
a)

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w
art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm. 7)), dotycząca inwestycji celu
publicznego lub innych decyzji lokalizacyjnych i wydawana przed
uzyskaniem decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 4, 4b–5
i 8–21 tej ustawy, w okresie przed upływem terminów, o których
mowa w art. 72 ust. 3, 4 albo 4b tej ustawy, lub

b)

b)

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub

c)

inna decyzja lokalizacyjna.”,

po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu:
„1a. W przypadku braku planu miejscowego dopuszcza się, na podstawie
decyzji o warunkach zabudowy, jednokrotną rozbudowę lub przebudowę
istniejących

budynków

mieszkalnych

jednorodzinnych,

wielorodzinnych,

usługowych i przeznaczonych do stałego przebywania ludzi oraz istniejących
obiektów handlowych, o ile wniosek o ustalenie warunków zabudowy jest zgodny z
warunkami, o których mowa w ust. 1 pkt 4–9, oraz:
1)

rozbudowa lub przebudowa nie prowadzi do zwiększenia pierwotnej
powierzchni użytkowej budynków o więcej niż 30%, przy czym w
odniesieniu do obiektów handlowych zwiększenie pierwotnej powierzchni
użytkowej nie może skutkować zwiększeniem powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2;

2)

w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych rozbudowa lub
przebudowa nie prowadzi do zwiększenia pierwotnej powierzchni użytkowej
budynku o więcej niż 100%.
1b. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli:

1)

w dniu składania wniosku o ustalenie warunków zabudowy wydano inną
decyzję lokalizacyjną, pozwolenie na budowę lub dokonano skutecznego

7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1238, z 2014 r.
poz. 587, 822, 850, 1101 i 1133 oraz z 2015 r. poz. 200, 277, 774 i 1045.
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zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, które umożliwiają
przystąpienie do wykonywania robót budowlanych i obejmują lokalną
infrastrukturę techniczną, wystarczającą dla zamierzenia budowlanego
określonego we wniosku lub
2)

dostęp do sieci zostanie zastąpiony przez indywidualne źródła lub odbiorniki
zastępujące te sieci, przy czym w zakresie odprowadzania ścieków
niezapewnienie dostępu do sieci kanalizacyjnej jest dopuszczalne wyłącznie w
przypadkach, o których mowa w art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. –
Prawo wodne.
1c. Indywidualne źródła lub odbiorniki, o których mowa w ust. 1b pkt 2,

obejmują w szczególności urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł
energii w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii, o łącznej mocy zainstalowanej:

c)

1)

elektrycznej nie większej niż 40 kW lub

2)

cieplnej nie większej niż 120 kW.”,

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przepisów ust. 1 pkt 1–2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów
liniowych, systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej.”,

d)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Przepisów ust. 1 pkt 1–3 nie stosuje się do robót budowlanych
polegających na remoncie, montażu na istniejących obiektach budowlanych lub
przebudowie istniejących budynków lub obiektów budowlanych, jeżeli nie
powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu
budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są
zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie
środowiska.”,

e)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do budynku mieszkalnego wraz z
innymi obiektami budowlanymi wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego,
służącymi do produkcji rolnej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego z surowców
pochodzących z tego gospodarstwa (zabudowa zagrodowa), w przypadku gdy
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powierzchnia

gospodarstwa

rolnego

związanego

z

zabudową

zagrodową

przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.”,
f)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 oraz ust. 1a, nie stosuje się
do budowy w ramach zabudowy zagrodowej obiektów służących do produkcji
rolnej.”,

g)

uchyla się ust. 5,

h)

ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze
rozporządzenia, wzór formularza decyzji o warunkach zabudowy oraz sposób
ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku planu miejscowego, w tym:
1)

wielkości i sposobu wyznaczania obszaru analizowanego;

2)

funkcji terenu lub funkcji zabudowy;

3)

linii zabudowy;

4)

szerokości elewacji frontowej;

5)

wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki oraz
maksymalnej wysokości obiektów budowlanych;

6)

geometrii dachu (kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci
dachowych);

7)

parametrów,

cech

i

wskaźników

kształtowania

zabudowy

oraz

zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej
obiektów budowlanych, powierzchni biologicznie czynnej oraz intensywności
wykorzystania terenu;
8)

liczby miejsc parkingowych;

9)

warunków zagospodarowania w zakresie komunikacji pieszej i rowerowej.
7. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do

spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa uwzględnia:
1)

wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury;

2)

walory architektoniczne i krajobrazowe;

3)

wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami;
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4)

wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;

5)

zasadę ograniczania transportochłonności terenów inwestycyjnych;

6)

w zakresie wzoru formularza decyzji o warunkach zabudowy – zakres
wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu oraz
zakres treści uzasadnienia, a także wymaganych załączników, mając na
względzie konieczność zapewnienia czytelności treści i jednolitego zakresu
decyzji oraz sprawnego i transparentnego przeprowadzania postępowań.”;

39) w art. 62:
a)

w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można
zawiesić na czas nie dłuższy niż 18 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:”,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w
odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, lub
terenu, który, w całości lub w części, jest objęty wnioskiem o wydanie:
1)

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko, dotyczącej inwestycji celu publicznego lub
innych decyzji lokalizacyjnych i wydawanej przed uzyskaniem decyzji, o
których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 4, 4b–5 i 8–21 tej ustawy, lub

2)

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub

3)

innej decyzji lokalizacyjnej

– postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy
zawiesza się do czasu odpowiednio uchwalenia planu miejscowego lub wydania
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o lokalizacji inwestycji celu
publicznego lub innej decyzji lokalizacyjnej.”,
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c)

dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy:
1)

inwestycji, której lokalizacja może nastąpić wyłącznie na podstawie planu
miejscowego,

2)

w całości lub w części terenu położonego na obszarze, o którym mowa w
art. 10 ust. 2 pkt 8a lit. a lub lit. b, oraz, do czasu dokonania scalenia i
wymiany, położnego na obszarze, o którym mowa w pkt 8a lit. c

– odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy.
4. Jeżeli:
1)

wniosek o ustalenie warunków zabudowy nie spełnia warunków, o których
mowa w art. 61 ust. 1 pkt 1–6 i 9 oraz ust. 1a–4,

2)

przedstawiony we wniosku o ustalenie warunków zabudowy sposób
zagospodarowania i korzystania z terenu spowoduje, że korzystanie z
nieruchomości lub ich części, dla których obowiązuje plan miejscowy, w
sposób zgodny z przeznaczeniem określonym w planie, stanie się niemożliwe
lub istotnie ograniczone

– wydaje się decyzję o odmowie ustalenia warunków zabudowy.”;
40) w art. 63:
a)

uchyla się ust. 3,

b)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3c w brzmieniu:
„3a. Jeżeli lokalizacja inwestycji następuje na podstawie decyzji o warunkach
zabudowy, a jej realizacja powoduje, że dalsze faktyczne korzystanie z terenu i
gruntu w sposób zgodny z faktycznym korzystaniem, mającym miejsce w dniu
uprawomocnienia się decyzji o warunkach zabudowy, znajdujących się w obszarze
oddziaływania inwestycji stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel
albo użytkownik wieczysty nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 3b, żądać od
inwestora odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia
nieruchomości lub jej części.
3b. Realizacja roszczeń, o których mowa w ust. 3a, może nastąpić również w
drodze

zaoferowania

przez

inwestora

właścicielowi

albo

użytkownikowi

wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany
roszczenia wygasają.
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3c. Koszty realizacji roszczeń, o których mowa w ust. 3a i 3b, ponosi
inwestor, po dokonaniu skutecznego zgłoszenia zamiaru wykonywania robót
budowlanych lub uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.”,
c)

ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4.

Wnioskodawcy

nie

przysługuje

roszczenie

o

zwrot

nakładów

poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy.
5. Organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy, jest obowiązany, za
zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji
na rzecz podmiotu będącego właścicielem lub użytkownikiem wieczystym
wszystkich nieruchomości, których dotyczy decyzja, jeżeli przyjmuje on wszystkie
warunki zawarte w tej decyzji. Stronami postępowania o przeniesienie decyzji są
jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane przeniesienie.”;
41) w art. 64:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Przepisy art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3–5a i art. 55 stosuje się
odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przepis art. 54 stosuje się do decyzji o warunkach zabudowy, przy czym
decyzja ta zawiera część tekstową i graficzną oraz – w zależności od przedmiotu
wniosku – określa również:
1)

wielkość i sposób wyznaczenia obszaru analizowanego;

2)

funkcje terenu lub funkcje zabudowy;

3)

linie zabudowy;

4)

szerokość elewacji frontowej;

5)

wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu lub attyki oraz
maksymalną wysokość obiektów budowlanych;

6)

geometrię dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci
dachowych);

7)

parametry, cechy i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu, w tym gabaryty i formy architektoniczne obiektów budowlanych,
powierzchnię biologicznie czynną oraz intensywność wykorzystania terenu;

8)

liczbę miejsc parkingowych;

9)

warunki zagospodarowania w zakresie komunikacji pieszej i rowerowej;
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10) kolorystykę obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów;
11) wymogi

wynikające

z

regionalnych

cech

istniejącej

zabudowy

i

ukształtowania terenów gminy, w tym rozwiązania detali architektonicznych
elewacji.”,
c)

dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku planowanej budowy instalacji odnawialnego źródła energii
w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii, wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać
określenie planowanej mocy tych obiektów.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2015 r. poz. 520, 831 i 1137) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) strefach ochronnych terenów zamkniętych – rozumie się przez to przyległe do
terenów zamkniętych tereny, na których ze względu na obronność lub
bezpieczeństwo państwa obowiązują ograniczenia w sposobie zagospodarowania
terenu i faktycznego użytkowania terenu i gruntu;”;

2)

w art. 4 ust. 2–2c otrzymują brzmienie:
„2. Dla terenów zamkniętych, zamiast mapy zasadniczej, sporządza się odrębne
mapy zawierające w swojej treści również sieć podziemnego uzbrojenia terenu.
Sporządzanie i aktualizowanie tych map należy do właściwych ministrów i
kierowników urzędów centralnych.
2a. Tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników
urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej są określane również granice
terenu zamkniętego. Informację o granicach terenu zamkniętego sporządzoną na kopii
mapy ewidencyjnej lub w formie wykazu działek ewidencyjnych tworzących obszar
terenu zamkniętego, organ ustalający ten teren przekazuje Głównemu Geodecie Kraju
oraz właściwym terytorialnie wojewodom, marszałkom województw, starostom oraz
wójtom (burmistrzom, prezydentom miast).
2b. Organ, który ustalił teren zamknięty, informuje Głównego Geodetę Kraju o
rodzajach klauzul tajności nadanych informacjom dotyczącym obiektów znajdujących
się na tym terenie.
2c. Jeżeli teren utracił charakter terenu zamkniętego, zarządzający nim jest
obowiązany przekazać właściwemu staroście mapy, o których mowa w ust. 2, oraz
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zbiory danych, o których mowa w art. 28g ust. 1, w celu aktualizacji państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego.”;
3)

po art. 4 dodaje się art. 4a–4c w brzmieniu:
„Art. 4a. 1. Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie mogą ustanowić, w
drodze rozporządzenia, strefę ochronną terenu zamkniętego, mając na uwadze potrzeby
obronności

lub

bezpieczeństwa

państwa

oraz

zapewnienie

prawidłowego

funkcjonowania terenu zamkniętego.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się granicę strefy ochronnej
terenu zamkniętego oraz ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenu i
faktycznego użytkowania terenu i gruntu.
3. Załącznik do rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi mapa
ewidencyjna, obejmująca nieruchomości objęte strefą ochronną terenu zamkniętego.
4. W strefie ochronnej terenu zamkniętego można ustanowić ograniczenia:
1)

w sposobie zagospodarowania terenu, w tym lokalizowania i parametrów obiektów
budowlanych, w tym budynków mieszkalnych, zakładów stwarzających zagrożenie
wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej,
dróg, linii kolejowych oraz infrastruktury technicznej w rozumieniu art. 2 pkt 13a
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443 i 774) oraz instalacji odnawialnych źródeł energii
w rozumieniu art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
źródłach energii (Dz. U. poz. 478), które powinny być lokalizowane w bezpiecznej
odległości od granic terenów zamkniętych;

2)

faktycznego użytkowania terenu i gruntu dotyczące przebywania osób lub
swobody poruszania się, używania rzeczy i wykonywania czynności, w tym:
a)

pozyskiwania zasobów, tworów i składników przyrody,

b)

prowadzenia robót budowlanych, w tym budowy i przebudowy obiektów
budowlanych,

c)

użytkowania i zmiany funkcji obiektów budowlanych,

d)

budowy, przebudowy i montażu urządzeń i sieci uzbrojenia terenu,

e)

używania sprzętu, w szczególności elektrycznego, elektronicznego oraz
optycznego,

f)

poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin,

g)

składowania odpadów,
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h)

sadzenia i usuwania drzew i krzewów,

g)

upraw rolnych, w tym upraw wieloletnich, oraz chowu i hodowli zwierząt,

i)

rybactwa i rybołówstwa,

j)

przewożenia, składowania i używania broni, amunicji i materiałów
niebezpiecznych.

5. Ograniczenia, o których mowa w ust. 4, nie dotyczą wykonywania zadań na
rzecz bezpieczeństwa lub obronności państwa, prowadzenia akcji ratowniczej oraz
działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym.
Art. 4b. 1. Projekt rozporządzenia, o którym mowa w art. 4a ust. 1, przed
przekazaniem go do uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania, jest przez
projektodawcę:
1)

przedkładany do zaopiniowania radzie gminy, na której terytorium planuje się
ustanowienie strefy ochronnej terenu zamkniętego, oraz właściwemu samorządowi
województwa;

2)

wykładany do publicznego wglądu w urzędzie gminy, na której terytorium planuje
się ustanowienie strefy ochronnej terenu zamkniętego, lub innym dogodnym
miejscu.
2. Do wydania przez radę gminy opinii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy

art. 106 § 1, 3, 5 i 6 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.
3. Informację o wyłożeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:
1)

projektodawca rozporządzenia, o którym mowa w art. 4a ust. 1, ogłasza przez
obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości co
najmniej 2 dni przed dniem wyłożenia i wykłada ten projekt do publicznego
wglądu na okres co najmniej 14 dni;

2)

gmina, na której terytorium planuje się ustanowienie strefy ochronnej terenu
zamkniętego, zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu gminy co najmniej 2 dni przed dniem wyłożenia i zamieszcza
ten projekt w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu na
okres co najmniej 14 dni.
4. W ramach wyłożenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2:

1)

są składane uwagi i wnioski;

2)

projektodawca rozporządzenia, o którym mowa w art. 4a ust. 1, może
zorganizować w urzędzie gminy, na której terytorium planuje się ustanowienie
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strefy ochronnej terenu zamkniętego, lub innym dogodnym miejscu dyskusję
publiczną nad ograniczeniami proponowanymi do wprowadzenia w strefie
ochronnej terenu zamkniętego.
5. Rozporządzenie, o którym mowa w art. 4a ust. 1, jest wykładane przez gminę,
na której terytorium ustanowiono strefę ochronną terenu zamkniętego, w urzędzie gminy
lub innym dogodnym miejscu do publicznego wglądu.
6. Informację o wyłożeniu, o którym mowa w ust. 5, gmina, na której terytorium
ustanowiono strefę ochronną terenu zamkniętego, zamieszcza w Biuletynie Informacji
Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy co najmniej 2 dni przed dniem
wyłożenia i zamieszcza rozporządzenie, o którym mowa w art. 4a ust. 1, w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.
Art. 4c. 1. Jeżeli w związku z wejściem w życie rozporządzenia, o którym mowa w
art. 4a ust. 1, nastąpiło ograniczenie w sposobie zagospodarowania terenu lub
faktycznego użytkowania terenu i gruntu powodujące, że korzystanie z nich lub z ich
części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało
się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel nieruchomości może żądać
wykupienia nieruchomości lub jej części.
2. W związku z ograniczeniem w sposobie zagospodarowania terenu lub
faktycznego użytkowania terenu i gruntu, o którym mowa w ust. 1, jego właściciel może
żądać odszkodowania za poniesioną szkodę. Szkoda obejmuje również zmniejszenie
wartości nieruchomości.
3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, przysługuje również użytkownikowi
wieczystemu nieruchomości, a roszczenie, o którym mowa w ust. 2, także osobie, której
przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości.
4. Z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1–3, można wystąpić w okresie 2 lat od
dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 4a ust. 1, powodującego
ograniczenie w sposobie zagospodarowania terenu lub faktycznego użytkowania terenu i
gruntu.
5. W sprawach, o których mowa w ust. 1–4, nie stosuje się przepisów art. 36 i
art. 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

dotyczących

roszczeń

z

tytułu

ograniczenia

zagospodarowania terenu lub faktycznego użytkowania terenu i gruntu.

w

sposobie
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6. W razie ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenu lub faktycznego
użytkowania terenu i gruntu, o którym mowa w ust. 1, na żądanie poszkodowanego
organ wydający rozporządzenie, o którym mowa w art. 4a ust. 1, w drodze decyzji,
ustala wysokość odszkodowania. Decyzja jest niezaskarżalna.
7. Strona niezadowolona z przyznanego odszkodowania może w terminie 30 dni od
dnia doręczenia jej decyzji, o której mowa w ust. 6, wnieść powództwo do sądu
powszechnego. Droga sądowa przysługuje także w razie niewydania decyzji przez
właściwy organ w terminie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia żądania przez
poszkodowanego.
8. Wystąpienie na drogę sądową nie wstrzymuje wykonania decyzji, o której mowa
w ust. 6.
9. Do żądania wykupu nieruchomości w przypadkach ograniczenia w sposobie
zagospodarowania terenu lub faktycznego użytkowania terenu i gruntu, o których mowa
w ust. 1, stosuje się odpowiednio zasady i tryb określone w ustawie z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782, z późn. zm. 8)).
10. Ustalenie wysokości odszkodowania oraz ceny wykupu nieruchomości
następuje po uzyskaniu opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość
nieruchomości według zasad i trybu określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
11. Organem obowiązanym do wypłaty odszkodowania jest organ wydający
rozporządzenie, o którym mowa w art. 4a ust. 1.
Art. 3. W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80,
poz. 903, z późn. zm. 9)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego
następuje

zgodnie

z

ustaleniami

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy oraz zgodnie z
pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem. Odrębną

8)
9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 985, 1039 i 1180.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 29, poz. 355,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2015 r. poz. 1168.
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nieruchomość w budynku mieszkalnym jednorodzinnym mogą stanowić co
najwyżej dwa samodzielne lokale mieszkalne.”,
b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 2, stwierdza starosta w
formie zaświadczenia. W zaświadczeniu zamieszcza się pouczenie o treści art. 2
ust. 1a.”;

2)

w art. 7 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W razie ustanowienia odrębnej własności lokalu bez zaświadczenia, o którym
mowa w art. 2 ust. 3, powództwo o stwierdzenie nieważności takiego ustanowienia
może wnieść również właściwy z uwagi na położenie nieruchomości wójt, burmistrz
albo prezydent miasta, starosta lub powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.”;

3)

w art. 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Jeżeli wydzielenie lokalu byłoby sprzeczne z art. 2 ust. 1a, sąd, znosząc
współwłasność nieruchomości, nie orzeka o jej podziale przez wydzielenie lokalu, a
ustala udziały współwłaścicieli w nieruchomości.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,

z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 30 w ust. 6 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) do zgłoszenia nie dołączono umowy urbanistycznej, jeżeli jej zawarcie jest
wymagane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;”;

2)

w art. 33 w ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie jest wymagane zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.”;

3)

w art. 57 w ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta potwierdzające spełnienie
obowiązków, o których mowa w art. 20d ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.”.
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Art. 5. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2015 r. poz. 782, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 6:
a)

pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) budowa i utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy,
administracji, sądów i prokuratur, uczelni publicznych, szkół publicznych,
państwowych lub samorządowych instytucji kultury w rozumieniu przepisów
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także publicznych:
obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, domów opieki społecznej, placówek
opiekuńczo-wychowawczych i obiektów sportowych;”,

b)

po pkt 9b dodaje się pkt 9c w brzmieniu:
„9c) wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze,
place, parki, promenady lub bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa
lub przebudowa;”;

2)

po art. 124b dodaje się art. 124c w brzmieniu:
„Art. 124c. 1. Przepisy art. 124 stosuje się odpowiednio dla ograniczenia, w drodze
decyzji, sposobu korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na:
1)

zakładanie na obiektach budowlanych elementów trakcji, znaków i sygnałów
drogowych lub innych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, urządzeń
służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, a także urządzeń
niezbędnych do korzystania z nich,

2)

urządzanie i utrzymywanie ogólnodostępnego ciągu pieszego, przebiegającego
przez prześwity lub podcienia, w obrysie obiektu budowlanego

– jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody.
2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, następuje zgodnie z planem
miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego, a ograniczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, następuje
zgodnie z planem miejscowym.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 oraz z 2014 r.
poz. 40) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. 1. Przepisy ustawy, z wyjątkiem art. 20a, art. 20b, art. 22 i art. 31, stosuje
się również do realizacji inwestycji polegających na budowie dróg rowerowych, tras
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tramwajowych oraz ciągów pieszych, w przypadku gdy inwestorem jest organ
wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.
2. Organami właściwymi w sprawach, o których mowa w art. 11a ust. 1, są:
1)

starosta – w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez organy gminy albo
powiatu;

2)

wojewoda – w odniesieniu do inwestycji realizowanych przez organy
województwa.
3. Do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

dotyczącego inwestycji, o których mowa w ust. 1:
1)

nie dołącza się elementów, o których mowa w art. 11d ust. 1 pkt 2, 7a oraz pkt 8
lit. a;

2)

w przypadku gdy inwestycja łączy się z pasem drogowym drogi publicznej –
dołącza się uzgodnienie zarządcy drogi.
4. Nieruchomości lub ich części, wydzielone w wyniku podziału, o którym mowa

w art. 12 ust. 1, znajdujące się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, o których
mowa w ust. 1, stają się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego,
której organ występuje jako inwestor, z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.
5. Do inwestycji, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem budowy tras
tramwajowych, przepis art. 11i ust. 2 stosuje się odpowiednio, przy czym inwestycja nie
może naruszać ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o ile
został uchwalony.
6. W przypadku inwestycji, o których mowa w ust. 5, wniosek o wydanie decyzji o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zawiera wypis i wyrys z miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, dotyczące terenu objętego wnioskiem, o ile
plan został uchwalony.
7. W przypadku inwestycji, o których mowa w ust. 5, organ sprawdza zgodność
projektu

budowlanego

z

ustaleniami

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego, o ile został uchwalony, a w razie stwierdzenia, że ten projekt narusza
ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydaje decyzję
odmowną.”.
Art. 7. 1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące w dniu
wejścia w życie ustawy zachowują moc.
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2. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
uchwalone przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.
3. Do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, oraz ich zmian, w
stosunku do których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ogłoszono w prasie
miejscowej oraz przez obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, lub ich zmian, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
4. W terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rada gminy może
podjąć uchwałę o stosowaniu do projektów studiów uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania

przestrzennego

gminy

lub

projektów

miejscowych

planów

zagospodarowania przestrzennego, lub ich zmian, przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
5. Uchwała, o której mowa w ust. 4, jest aktem prawa miejscowego. Uchwała podlega
dodatkowo ogłoszeniu w sposób, o którym mowa w art. 17 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 8. 1. Nie wszczyna się postępowań, a postępowania wszczęte umarza, w sprawach
wydania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59 ustawy zmienianej w art. 1,
na podstawie wniosków o ustalenie warunków zabudowy dotyczących:
1)

terenu,

na

którym

istnieje

obowiązek

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania przestrzennego;
2)

obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8a ustawy zmienianej w art. 1;

3)

inwestycji, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą;

4)

w całości lub w części terenu, co do którego została wydana:
a)

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.7)), dotycząca
inwestycji celu publicznego lub innych decyzji lokalizacyjnych w rozumieniu art. 2
pkt 20 ustawy zmienianej w art. 1 i wydawana przed uzyskaniem decyzji, o których
mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 4, 4b–5 i 8–21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
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udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie przed
upływem terminów, o których mowa w art. 72 ust. 3, 4 albo 4b tej ustawy, lub
b)

decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub

c)

inna decyzja lokalizacyjna w rozumieniu art. 2 pkt 20 ustawy zmienianej w art. 1.

2. W sprawach wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy dotyczących wydania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59
ustawy zmienianej w art. 1, w sprawach innych niż wymienione w ust. 1, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
3. Decyzje o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 59 ustawy zmienianej w
art. 1, wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowują ważność przez
okres 2 lat od dnia jej wejścia w życie.
4. Do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa w
ust. 3, przepisu art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.
5. W okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wójt, burmistrz albo
prezydent miasta opracowuje wykaz decyzji, o których mowa w ust. 3, dla których upłynął
termin ważności.
6. Wykaz, o którym mowa w ust. 5, jest przekazywany właściwym miejscowo organom
administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz podlega ogłoszeniu w
sposób, o którym mowa w art. 17 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą.
7. Termin ważności decyzji o warunkach zabudowy, o których mowa w art. 59 ustawy
zmienianej w art. 1, wydanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, a przed dniem
wejścia w życie przepisów, o których mowa w art. 1 pkt 36–41 niniejszej ustawy, wynosi
2 lata. Do stwierdzenia wygaśnięcia tych decyzji przepisu art. 162 Kodeksu postępowania
administracyjnego nie stosuje się.
8. Do spraw wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy dotyczących wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, o której mowa
w art. 50 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
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Art. 9. Po upływie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie wszczyna się
postępowań, a postępowania wszczęte umarza w sprawach wydania pozwolenia na budowę
na podstawie wniosków o jego wydanie dotyczących:
1)

inwestycji, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą,

2)

inwestycji położonych na obszarach, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8a ustawy
zmienianej w art. 1

– których podstawą lokalizacji nie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Art. 10. 1.

W przypadku uchwalenia miejscowego planu

zagospodarowania

przestrzennego lub jego zmiany przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się
przepisy art. 36 i art. 37 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu obowiązującym do dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. W przypadku uzyskania przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pozwolenia
na budowę, o którym mowa w art. 63 ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1, do realizacji
roszczeń, o których mowa w tym przepisie, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 11. 1. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy rada gminy może,
w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego, uchylić, dla określonej nieruchomości
lub jej części objętej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, przepisy planu miejscowego dotyczące tej nieruchomości
lub jej części, o ile:
1)

nieruchomość lub jej część została przeznaczona w planie miejscowym pod lokalizację
inwestycji celu publicznego o znaczeniu:
a)

krajowym, a podmiot odpowiedzialny za lokalizację i realizację tej inwestycji
przedstawił gminie informację, że:
–

zrezygnował z realizacji inwestycji lub

–

nie przewiduje się realizacji inwestycji w ciągu 20 lat od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, lub

–

realizacja inwestycji nastąpiła albo nastąpi w innym przebiegu albo lokalizacji,
lub

–
b)

nieruchomość okazała się zbędna do realizacji inwestycji,

wojewódzkim, a zarząd województwa przedstawił gminie informację, że:
–

zrezygnował z realizacji inwestycji lub
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–

nie przewiduje się realizacji inwestycji w ciągu 20 lat od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, lub

–

realizacja inwestycji nastąpiła albo nastąpi w innym przebiegu albo lokalizacji,
lub

–
c)

nieruchomość okazała się zbędna do realizacji inwestycji,

powiatowym, a zarząd powiatu przedstawił gminie informację, że:
–

zrezygnował z realizacji inwestycji lub

–

nie przewiduje się realizacji inwestycji w ciągu 20 lat od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, lub

–

realizacja inwestycji nastąpiła albo nastąpi w innym przebiegu albo lokalizacji,
lub

–
d)

nieruchomość okazała się zbędna do realizacji inwestycji,

lokalnym, a z uchwały rady gminy wynika, że:
–

zrezygnowano z realizacji inwestycji lub

–

nie przewiduje się realizacji inwestycji w ciągu 10 lat od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, lub

–

realizacja inwestycji nastąpiła albo nastąpi w innym przebiegu albo lokalizacji,
lub

–
2)

nieruchomość jest zbędna do realizacji inwestycji;

plan miejscowy określa dla nieruchomości lub jej części sposób zagospodarowania
dopuszczający zabudowę mieszkaniową lub zagrodową, oraz:
a)

do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie złożono wniosku, dotyczącego tej
nieruchomości, o wydanie pozwolenia na budowę lub

b)

w przypadkach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. –
Prawo budowlane nie dokonano skutecznego zgłoszenia budowy lub robót
budowlanych dotyczących tej nieruchomości, lub

c)

nie rozpoczęto na tej nieruchomości prac budowlanych w przypadkach, gdy
budowa lub prace budowlane nie wymagają, zgodnie z art. 29–30 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, pozwolenia na budowę lub dokonania
zgłoszenia, lub

d)

właściciel lub użytkownik wieczysty tej nieruchomości złożył, w formie aktu
notarialnego, oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie takiej uchwały.
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2. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć więcej niż jednej nieruchomości lub
ich części. Uchwała, o której mowa w ust. 1, może obejmować wszystkie nieruchomości
objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o ile żadna z nich nie została
zabudowana po uchwaleniu planu miejscowego.
3. Do uchwały, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 ust. 1,
art. 16 ust. 1, art. 17, art. 18–21, art. 23–26 i art. 34 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, z zastrzeżeniem ust. 4–8.
4. Uchwałę, o której mowa w ust. 1, rada gminy może podjąć z własnej inicjatywy lub
na wniosek:
1)

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – odpowiednio podmiotu
odpowiedzialnego za lokalizację i realizację inwestycji, samorządu województwa lub
samorządu powiatu;

2)

w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – właściciela lub użytkownika
wieczystego nieruchomości, której uchwała dotyczy.
5. Przed podjęciem uchwały, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c i lit. d oraz pkt 2, wójt,

burmistrz albo prezydent miasta przeprowadza analizy dotyczące wpływu uchwały na ład
przestrzenny, walory architektoniczne i krajobrazowe oraz walory ekonomiczne przestrzeni,
rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne zawarte w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, którego dotyczy uchwała, a także na dostęp do publicznego transportu
zbiorowego lub jego funkcjonowanie.
6. Uchwały, o której mowa w ust. 1, nie podejmuje się, jeśli z analiz, o których mowa w
ust. 5, wynika, że będzie ona:
1)

skutkowała dysfunkcyjnością obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego lub jego części lub

2)

skutkowała

znaczącym

zmniejszeniem

efektywności

rozwiązań

funkcjonalno-

przestrzennych, lub
3)

miała negatywny wpływ na funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego lub
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, lub

4)

negatywnie oddziaływała na walory ekonomiczne przestrzeni.
7. Integralną częścią uchwały, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest załącznik graficzny przedstawiający granice
obszaru, którego będzie dotyczyć uchwała, o której mowa w ust. 1.
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8. Wyłożeniu, o którym mowa w art. 17 pkt 9 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, podlega projekt uchwały, o której mowa w ust. 1, wraz z
projektem ujednoliconego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
chyba że uchyleniu podlega plan miejscowy w całości.
9. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w ust. 1,
wójt, burmistrz albo prezydent miasta opracuje, obejmujący część tekstową i graficzną,
projekt tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego
przepisy zostały uchylone.
10. Tekst jednolity miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego
przepisy zostały uchylone, obejmujący część tekstową i graficzną, o której mowa w ust. 7,
ogłasza rada gminy nie później niż po upływie 14 dni od dnia opracowania projektu tekstu
jednolitego, o którym mowa w ust. 9.
Art. 12. Prezes Rady Ministrów i właściwi ministrowie, w drodze rozporządzenia, mogą
znieść, istniejące przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, strefy ochronne dotyczące
terenów zamkniętych lub strefy utworzone ze względu na bezpieczeństwo lub obronność
państwa, mając na uwadze potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz
zapewnienie prawidłowego funkcjonowania terenów zamkniętych.
Art. 13. 1. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dostosuje skład Głównej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej do wymagań określonych w art. 8 ustawy zmienianej w
art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w okresie 18 miesięcy do dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.
2. Marszałek województwa dostosuje skład wojewódzkiej komisji urbanistyczno-architektonicznej do wymagań określonych w art. 8 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, w okresie 12 miesięcy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3. Starosta dostosuje skład powiatowej komisji urbanistyczno-architektonicznej do
wymagań określonych w art. 8 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, w okresie 6 miesięcy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
4. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dostosuje skład gminnej komisji
urbanistyczno-architektonicznej do wymagań określonych w art. 8 ustawy zmienianej w art. 1
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w okresie 6 miesięcy do dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy.
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Art. 14. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 ust. 4 i art. 16 ust. 2
ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 i art. 16 ust. 2 ustawy zmienianej w art.
1.
2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 61 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1
zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie
art. 61 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie
dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 15. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z
wyjątkiem art. 1 pkt 36–41, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia
ogłoszenia.

UZASADNIENIE
I.

Wprowadzenie

Podstawa i założenia wyjściowe proponowanych zmian ustawy
Zmiany wprowadzane niniejszym projektem stanowią realizację ustawowego obowiązku
Ministra Infrastruktury i Rozwoju, który – zgodnie z art. 47a ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (dalej „ustawa”) – dokonuje, w zakresie 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. Ponieważ
przekształcenia systemowe w obszarze planowania przestrzennego wymagać będą kilku lat,
przyjęto etapowe, ewolucyjne podejście do zmian w systemie planowania, a niniejsza
nowelizacja ustawy (dalej „projekt ustawy”)jest pierwszym etapem planowanych zmian. Jak
wskazują dotychczasowe analizy, konieczne jest już w ciągu najbliższego roku wprowadzenie
doraźnych zmian odnoszących się do zagadnień wymagających najpilniejszej interwencji.
Zidentyfikowano je jako najpilniejsze, ze względu na niekorzystne przestrzenne (np.
rozproszenie zabudowy), gospodarcze (np. wysokie koszty budowy infrastruktury) i
społeczne (tj. brak infrastruktury społecznej, konflikty związane z brakiem akceptacji dla
ustaleń aktów planistycznych) skutki obecnie obowiązujących przepisów ustawy.
Ustawa jest podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia planowania i
zagospodarowania przestrzennego. Projekt ustawy jest odpowiedzią na potrzebę dokonania
szybkich zmian, nieobejmujących zmian systemowych, lecz rozwiązujących najpilniejsze
problemy związane z funkcjonowaniem ustawy, a jednocześnie niepowodujących po stronie
gminy dodatkowych obciążeń.
Proponowane rozwiązania mają również na celu uściślenie przepisów, w sposób
umożliwiający gminom prowadzenie bardziej racjonalnej gospodarki przestrzennej na swoim
obszarze.
Założone etapowe dokonywanie zmian prawnych powinno sprzyjać łatwiejszemu ich
wprowadzaniu, co będzie zapobiegało okresowemu obniżeniu sprawności administracji
publicznej szczebla podstawowego.

Diagnoza stanu przestrzeni
Przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 13 grudnia 2011 r. Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030, w obszernej analizie problemów gospodarki przestrzennej
wskazuje na szereg problemów, między innymi postępującą chaotyczną suburbanizację i jej
negatywne konsekwencje gospodarcze i społeczne – zarówno w wymiarze indywidualnym,
jak i dla ogółu społeczeństwa, a także kwestię jakości planowania przestrzennego.
Proces niekontrolowanego rozprzestrzeniania się zabudowy znacznie przyczynia się do
degradacji ładu przestrzennego oraz stanowi zagrożenie dla zachowania ciągłości przestrzeni
miejskiej. Jest wyrazem niegospodarnego wykorzystania przestrzeni – dobra ograniczonego, i
w efekcie znacząco utrudnia przyszłe racjonalne jej wykorzystanie na potrzebne
przedsięwzięcia. Zjawisko żywiołowej, chaotycznej ekspansji zabudowy mieszkaniowej na
tereny wiejskie i obszary przyrodnicze wywołuje obniżenie atrakcyjności obszarów
zurbanizowanych, wyludnianie się obszarów centralnych miast, a często również powoduje
destrukcję systemów ekologicznych lub obniżenie walorów przyrodniczych i krajobrazowych
na terenach zajmowanych pod nową „urbanizację”. Rozproszona zabudowa podmiejska
charakteryzuje się stosunkowo niską gęstością zabudowy i monofunkcyjnością obszaru
(funkcja mieszkaniowa), przy częstym braku odpowiedniej infrastruktury społecznej i
transportowej, co generuje zwiększenie indywidualnego ruchu samochodowego. W efekcie
końcowym chaotyczna suburbanizacja jest zaprzeczeniem zasady zrównoważonego rozwoju.
Koszty związane z „rozlewaniem się” zabudowy, ponoszone przez wspólnoty samorządowe,
związane z koniecznością realizacji i utrzymania niezbędnej infrastruktury, prowadzą do
narastania deficytu w finansach publicznych. Chaotyczna i rozproszona zabudowa oznacza
wyższe koszty budowy i eksploatacji dróg, sieci kanalizacyjnych, wodociągowych,
gazowych, ciepłowniczych, energetycznych, telekomunikacyjnych i oświetleniowych.
Ponadto nadmiernie rozproszona zabudowa wymaga utrzymania nieracjonalnie dużej liczby
małych szkół, przedszkoli czy ośrodków zdrowia, w których koszty jednostkowe są wyższe
niż w większych placówkach, ze względu na mało efektywne wykorzystanie budynków,
sprzętu i personelu. W ramach kosztów chaotycznej suburbanizacji należy także pamiętać o
kosztach społecznych, tj. kosztach ponoszonych przez jednostki, a związanych z kosztem i
czasem dojazdów do pracy, kosztami utrzymania samochodów związanymi z brakiem
dostępu na takich obszarach do sprawnie funkcjonującej komunikacji publicznej czy kosztami
związanymi z utrudnieniem w korzystaniu z infrastruktury społeczno-kulturalnej, która z
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zasady jest zlokalizowana w centrach miast (kina, teatry, muzea, sale koncertowe czy
restauracje), co prowadzi do społecznej alienacji mieszkańców suburbi.
Jednym z elementów przyczyniających się do nadmiernego rozpraszania się zabudowy jest
powszechna realizacja inwestycji na podstawie decyzji administracyjnych (decyzja o
warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu), na obszarach, na których nie obowiązuje
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (dalej „plan miejscowy”). Brak
ustawowego obowiązku zgodności tak lokalizowanych inwestycji z polityką przestrzenną
gminy i brak odpowiednio precyzyjnych regulacji dotyczących tego procesu jest również
powodem powstawania konfliktów przestrzennych i społecznych.
Podkreślić należy, iż inwestycje są realizowane na terenach nieobjętych planami
miejscowymi, mimo że obecnie daje się zaobserwować zbyt dużą liczbę terenów wskazanych
pod zabudowę w planach miejscowych, co jest związane z wielokrotnie przeszacowanym
bilansem potrzeb terenowych dla budownictwa mieszkaniowego. Konsekwencją tych decyzji
jest konieczność wykupu przez gminę gruntów pod drogi publiczne, budowa infrastruktury
technicznej dla obsługi tych terenów i związane z tym bardzo wysokie koszty. Brak
możliwości finansowania przez gminy skutków uchwalenia planów miejscowych powoduje,
że tereny – w planie budowlane – nie spełniają wymogów, jakim powinny odpowiadać tereny
przeznaczone pod inwestycje. Jednocześnie tereny te powinny być w pierwszej kolejności
wyposażane w infrastrukturę techniczną, co prowadzi do sytuacji trudnych i konfliktowych, w
przypadku gdy równocześnie teren nieobjęty planem miejscowym jest zabudowywany na
podstawie decyzji o warunkach zabudowy, a tym samym pojawiają się na nim pilne potrzeby
dotyczące wyposażenia w infrastrukturę, np. budowy dróg. Gmina musi wówczas dokonywać
wyboru między realizacją obowiązków wynikających z planu miejscowego a koniecznością
zaspokajania bieżących potrzeb mieszkańców terenów zajętych pod zabudowę na podstawie
decyzji o warunkach zabudowy.
W ścisłym związku z zabudową na terenach nieprzygotowanych do inwestycji pozostaje
jeden z kluczowych problemów, a mianowicie: niepewność inwestycyjna, związana z
czasochłonnością i wielością procedur poprzedzających realizację inwestycji, których musi
dopełnić inwestor w przypadku braku planu miejscowego. Dodatkowo niepewność
inwestycyjną pogłębia fakt, iż lokalizowanie znacznej części inwestycji na podstawie decyzji
o warunkach zabudowy pozbawia inwestorów pewności co do rodzajów inwestycji
sąsiednich, często istotnie oddziałujących na możliwość prowadzenia dotychczasowej
działalności. Problem bezpieczeństwa inwestycyjnego dotyczy również obywateli kupujących
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nieruchomości na terenach chaotycznej i żywiołowej zabudowy: doświadczają oni braku
pewności co do przyszłych warunków korzystania ze swoich nieruchomości.
Kolejnymi obszarami newralgicznymi, wpływającymi pośrednio na niepewność inwestycyjną
są: (1) niekonsekwentna polityka przestrzenna prowadząca do niekontrolowanej urbanizacji,
wywołująca dodatkowe koszty realizacji infrastruktury oraz nieuzasadnione rachunkiem
ekonomicznym, narastanie deficytu w finansach gmin; (2) negatywne skutki społeczne
związane z wysoką transportochłonnością struktur przestrzennych, coraz mniejszy ruch
pieszy, straty czasu na dojazdy do pracy i korzystanie z usług oraz (3) niedostateczna
partycypacja społeczna w procesie sporządzania aktów planistycznych i publicznej kontroli w
planowaniu zagospodarowania terenu.
Zagadnieniem, które wymaga długofalowego wsparcia, nie tylko nowymi regulacjami
prawnymi, jest podnoszenie jakości planowania przestrzennego. Dotyczy to zarówno
aktywnego uczestnictwa wszystkich zainteresowanych w procesie planowania i kształtowania
przestrzeni, jak i odpowiedniej wiedzy, doświadczenia i zaplecza technicznego osób
uczestniczących w procesie planowania.
Ocena funkcjonowania przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Jak wynika z powyższego opisu problemów, przepisy ustawy – podstawowego aktu prawnego
regulującego ten obszar, nie dają wystarczających podstaw do przeciwdziałania negatywnym
zjawiskom zachodzącym w przestrzeni. Zidentyfikowano pewne aspekty funkcjonowania
ustawy, które przyczyniają się do obecnego stanu rzeczy. Wśród nich jako wymagające
podjęcia pilnych działań w sferze legislacyjnej wskazano w szczególności następujące
zagadnienia.
Niedostateczne uwzględnianie w zagospodarowaniu przestrzennym zasady ładu
przestrzennego. Zasada ta, wymieniona w art. 1 ustawy, zgodnie z jej intencją, powinna być
podstawą wszystkich działań kształtujących przestrzeń. Jednak w wielu przypadkach
rozstrzygnięcia sądowe opierają się na literalnej wykładni poszczególnych przepisów ustawy,
bez uwzględniania celów regulacji oraz otaczającego ją systemu prawnego: zasada ładu
przestrzennego nie jest rozpatrywana jako nadrzędna i obowiązująca przy realizacji
wszystkich przepisów ustawy, a tym samym kwestionowane jest powoływanie się na
konieczność

zachowania

ładu

przestrzennego

w

podejmowanych

przez

gminę

rozstrzygnięciach.
W rozstrzygnięciach organów administracji i orzeczeniach sądów administracyjnych
występują

rozbieżności

dotyczące

ustawowego
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obowiązku

sporządzania

planu

miejscowego

dla

wielkopowierzchniowych

obiektów

handlowych

(ok.

5,5

tys.

supermarketów do 2499 m2 powierzchi sprzedaży oraz ponad 500 hipermarketów od 2500
m2) oraz obiektów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii (ok. 835
elektrowni lub zespołów elektrowni). Potencjalnie problem stanowi możliwość uchylania
decyzji dotyczących lokalizacji tych inwestycji w związku z brakiem jednoznaczności
przepisów.
Występują konflikty społeczne dotyczące przestrzeni publicznej, np. w związku z brakiem
możliwości odmowy wydania decyzji o warunkach zabudowy, w sytuacji gdy jej realizacja
byłaby niezgodna z interesem publicznym, ale jednocześnie nie naruszałaby przepisów
powszechnie obowiązujących.
Występują problemy związane m.in. z kształtowaniem estetyki i jakości wizualnej
przestrzeni na obszarach wymagających scalenia i podziału (np. specyfika struktury
własnościowej gruntów rolnych (paskowa) uniemożliwia zabudowę mieszkaniową). Badanie
ankietowe gmin 1) pokazało, iż procedury te przeprowadzane są niezmiernie rzadko, 2 gminy
(miasta na prawach powiatu) na 40 przebadanych wskazały, iż mają w studium wyznaczone
obszary jako wymagające scaleń i podziałów (obszary te stanowiły 5,55% oraz 12,2%
powierzchni gminy). W żadnej gminie nie przeprowadzono procedury scalenia i podziału.
Brak wymogu oparcia się na prognozach demograficznych, chłonności terenów już
przeznaczonych pod zabudowę czy częściowo zabudowanych oraz analizach możliwości
realizacji przez gminę infrastruktury technicznej i społecznej. Organy gminy, ulegając
presji właścicieli gruntów, którzy chcą zwiększyć wartość swojej działki, przeznaczają w
aktach planistycznych zbyt dużą liczbę terenów pod zabudowę, niewynikającą z rozeznanych
potrzeb. Z drugiej strony są to często tereny niewykorzystywane na cele budowlane,
ponieważ zabudowa może następować na tańszych gruntach w oparciu o decyzję o
warunkach zabudowy. Konsekwencją tzw. „przewymiarowania terenów” są dodatkowe
finansowe obciążenia dla gmin, tj.: koszty wykupu gruntów pod zaplanowane drogi na
terenach, które mogą nigdy nie być zabudowane, koszty budowy infrastruktury technicznej i
społecznej dla pojedynczych domów na terenach objętych planem miejscowym.
Obecnie powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w planach
miejscowych stanowi ok. 4% powierzchni kraju, w studiach uwarunkowań i kierunków
1)

Badanie przeprowadzone zostało przez MIR w październiku/listopadzie 2014 r., na próbie 40 gmin,
wylosowano po 10 gmin z każdego typu, tj. gmin wiejskich, miejskich, miejsko-wiejskich oraz miast na
prawach powiatu. Gminy do losowania wybrano na podstawie powierzchni pokrytej planami miejscowymi,
odpowiadającej średniemu pokryciu planami w skali kraju, tj. w przedziale od 20% do 40%. Otrzymano
odpowiedzi od 35 na 40 ankietowanych gmin.
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zagospodarowania przestrzennego gminy (dalej „studia”) ok. 13% (dane IGiPZ PAN,
2012 r. 2)). Natomiast zabudowa istniejąca wg danych geodezyjnych (powstała zarówno na
podstawie planów miejscowych, jak i decyzji o warunkach zabudowy, to ok. 1% powierzchni
kraju (dane GUS 3), 2013 r.).
Brak skuteczności studium jako instrumentu zarządzania przestrzenią – decyzje na
obszarach bez planu miejscowego wydaje się w oderwaniu od dokumentów polityki
przestrzennej gminy (studium), co powoduje brak zgodności w sferze realizacji inwestycji
(zagospodarowania przestrzennego) z polityką przestrzenną gminy.
Zbyt częste stosowanie decyzji o warunkach zabudowy – szacuje się, że ok. 50%
inwestycji powstaje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (tj. w stopniu
nieprzewidzianym do tego celu przez ustawodawcę) – doprowadziło do rozproszenia
zabudowy, zwłaszcza w gminach wiejskich wokół dużych miast czy dzielnicach
peryferyjnych dużych miast. Wynika to z braku odpowiednich regulacji prawnych
pozwalających gminom na wydanie decyzji odmownej dotyczącej warunków zabudowy
– ukształtowana linia orzecznicza pozwala na dowolne określanie wielkości obszaru
analizowanego przy ustalaniu zgodności zamierzenia budowlanego z funkcją terenu.
Decyzja o warunkach zabudowy wpływa na wycenę gruntów rolnych. W ankietowanych
gminach w latach 2012 i 2013, średnio, cena gruntu rolnego z wydaną decyzją o warunkach
zabudowy stanowiła 88%–91% ceny gruntu przeznaczonego w planie miejscowym pod
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 83%–85% ceny gruntu – w planie miejscowym
na cele usługowe lub przemysłowe.
Skutki finansowe, jakie rodzą decyzje o warunkach zabudowy dla stanu finansów
publicznych, to koszty doprowadzenia infrastruktury technicznej (np. dodatkowe koszty
przesyłu wody, zwiększone długości koniecznych dróg) znaczenie wyższe w przypadku
rozproszonej zabudowy niż w przypadku zwartej zabudowy4).
Kolejnym problemem jest dezaktualizacja w czasie uwarunkowań faktycznych, będących
podstawą do ustalenia warunków zabudowy w decyzji, co wpływa na brak bezpieczeństwa
lokalizacyjnego inwestora.
Występują kolizje związane z równoczesnym postępowaniem lokalizacyjnym na
podstawie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu
2)

3)
4)

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Analiza stanu
i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2012 r.
Bank danych lokalnych, GUS.
Analizy wykonane na prośbę MIR przez A. Olbrysza, urbanistę gminy Lesznowola, pismo z dnia
9.10.2014 r. oraz z dnia 22.10.2014 r.
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publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wydawanych na podstawie ustaw odrębnych
(postępowania prowadzone przez różne organy).
Obecny system wypłaty odszkodowań stanowi barierę uchwalania planów miejscowych
lub negatywnie wpływa na ich jakość – ukształtowana linia orzecznicza, przyznająca
właścicielom i użytkownikom wieczystym szerokie prawa do odszkodowania (nawet w
przypadkach braku faktycznego wystąpienia szkody), powoduje, że gminy ponoszą wysokie
koszty odszkodowań w związku z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy.
Inwestor zamierzający realizować na podstawie planu miejscowego inwestycję powodującą
ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości sąsiednich nie ponosi odpowiedzialności
odszkodowawczej. Generuje to koszty po stronie gmin, a w przypadku lokalizowania
inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy jest powodem powstawania
konfliktów społecznych.
Opłata planistyczna (tzw. renta planistyczna, opłata pobierania w wyniku sprzedaży i
wzrostu wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu miejscowego) jest pobierana w
zbyt małej wysokości, aby mogła stanowić źródło pokrycia kosztów będących konsekwencją
uchwalania planów miejscowych.
Występują konflikty społeczne związane z brakiem akceptacji dla ustaleń aktów
planistycznych. Brak konsultacji społecznych przed sporządzeniem projektu planu
miejscowego uniemożliwia społeczną debatę nad kierunkami zagospodarowania terenów
objętych projektem planu miejscowego lub studium i przedstawienie propozycji nowego ich
zagospodarowania. Brak szczegółowych informacji o planowanej inwestycji mogącej
znacząco oddziaływać na środowisko uniemożliwia podjęcie decyzji planistycznych co do
możliwości zagospodarowania terenów z nią sąsiadujących.
II. Cele nowelizacji
Podstawowym celem projektu ustawy jest pierwszy etap realizacji opisanego na wstępie,
ustawowego obowiązku nałożonego na ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego,
a także realizacja postulatów zawartych w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania
Kraju 2030. Jednocześnie celem regulacji jest dążenie do zabezpieczenia interesów
inwestorów publicznych oraz prywatnych, m.in. przez zwiększenie pewności co do stanu
przestrzeni dzięki wprowadzeniu regulacji, które przez niwelowanie obecnie występujących
barier, w tym barier finansowych, będą zachęcały gminy do uchwalania planów miejscowych,
co przyczyniać się będzie również do przywracania ładu przestrzennego.
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W wymiarze szczegółowym, główne cele i spodziewane efekty projektu to:
1.

Przekierowanie strumienia inwestycji budowlanych na tereny przygotowane do
zabudowy i wyposażone w infrastrukturę techniczną i społeczną
Zamierzenie to zostanie zrealizowane przez wprowadzenie mechanizmów zachęcających
gminy do uchwalania planów miejscowych, zmian dotyczących wydawania decyzji o
warunkach zabudowy (WZ) oraz wprowadzenie katalogu zasad sposobów planowania
dotyczących sytuowania nowej zabudowy, wywodzących się z idei tworzenia miasta
zwartego i niskoemisyjnego, ładu przestrzennego, efektywnego gospodarowania
przestrzenią oraz zachowania walorów ekonomicznych przestrzeni.
Rozwiązania te będą stanowiły swoiste zabezpieczenie interesów inwestorów i procesów
inwestycyjnych indywidualnych i publicznych – zwiększy się bezpieczeństwo efektywnej
realizacji inwestycji, a także zabezpieczenie interesów użytkowników nowo powstałych
budynków mieszkaniowych, w zakresie wygodniejszego dostępu do usług publicznych.

2.

Zwiększenie kontroli społecznej w procesie planowania przestrzeni
Kolejną zmianą jest wprowadzenie do procesu planowania konsultacji z mieszkańcami na
etapie prac planistycznych przed przygotowaniem projektu planu miejscowego.
Umożliwi to lepsze poznanie oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz dostosowanie do
nich propozycji planistycznych. Angażowanie społeczności na wczesnych etapach prac
zmniejszy ryzyko konfliktów na kolejnych etapach procesów inwestycyjnych.

3.

Wzmocnienie

planowego

gospodarowania

przestrzenią

oraz

wzmocnienie

powiązania polityki przestrzennej gminy (studium) z jej realnymi potrzebami i
możliwościami
Realizacja celu nastąpi przez wprowadzenie m.in. wymogu oparcia się w procesach
planistycznych na planach rozwojowych gminy, prognozach demograficznych,
przeprowadzania bilansów terenów przeznaczonych pod zabudowę i ich chłonności oraz
możliwościach (w tym finansowych) realizacji przez gminę infrastruktury technicznej i
społecznej, a także przez uspójnienie treści decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu z polityką przestrzenną gminy.
4.

Określenie zasad efektywnego gospodarowania przestrzenią, w tym zasad miasta
zwartego, niskoemisyjnego, przyjaznego pieszym i rowerzystom
Proponuje się wprowadzenie katalogu podstawowych zasad, które będą uwzględniane w
procesie planistycznym i będą sprzyjać racjonalnemu zagospodarowaniu przestrzeni.
Jednocześnie wprowadza się rozwiązania prawne w ustawach powiązanych, które
urealnią przełożenie zasad planistycznych na praktykę realizacji inwestycji.
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5.

Stworzenie prawnych uwarunkowań do powstania prawidłowej relacji przychodów
i kosztów gmin związanych z ich działaniami planistycznymi
Realizacja nastąpi przez zrównanie terminu możliwości dochodzenia odszkodowań i
opłaty planistycznej, które są związane z wejściem w życie planu miejscowego, oraz
modyfikację przepisów ustawy dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej
gminy. Modyfikacja ta polega na zniwelowaniu obecnego, swoistego automatyzmu przy
określaniu odpowiedzialności finansowej gminy za wszelkie treści planu miejscowego,
niezależnie od źródła ich pochodzenia oraz faktycznego wystąpienia szkody, w tym
niezależnie

od

realnych

zamiarów

właściciela

nieruchomości

i

możliwości

inwestycyjnych danego terenu.
6.

Podniesienie jakości planów miejscowych i usprawnienie procesu ich uchwalania
Realizacja nastąpi przez wprowadzenie zmian w procedurze uchwalania studium i planu
miejscowego. Zmiany polegają na zmodyfikowaniu dotychczasowej procedury i
umożliwieniu, na podstawie wniosku podmiotu dysponującego nieruchomością na cele
budowlane lub który uzyskał odpowiednią zgodę właściciela, zobowiązującego do
realizacji infrastruktury technicznej oraz społecznej, której realizacja jest zadaniem
własnym gminy, oraz jej nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy (lub partycypacji w
kosztach budowy infrastruktury realizowanej przez gminę), wszczęcia postępowania w
przedmiocie uchwalenia bądź zmiany planu miejscowego oraz na wzmocnieniu roli
zarządców infrastruktury transportowej, operatorów sieci elektroenergetycznych i
gazowych oraz Państwowej Straży Pożarnej, rozszerzeniu treści uzasadnienia studium i
planu miejscowego, a także umożliwieniu prowadzenia symultanicznych prac nad
projektem studium i planu miejscowego, co przyczyni się do przyspieszenia uchwalania
planów.

Cele niniejszej ustawy mogą być zrealizowane jedynie przez wprowadzenie wszystkich
zaproponowanych zmian. Zaproponowane zmiany, zarówno te ww. o charakterze
generalnym, jak i zmiany szczegółowe, przedstawione w dalszych częściach tekstu, stanowią
bowiem całościowy system. Uwzględnienie tylko pojedynczych rozwiązań będzie skutkowało
brakiem osiągnięcia zakładanych celów lub poważnym zmniejszeniem oddziaływania nowej
regulacji.
Ponadto pozostałe regulacje mają na celu m.in. rozstrzygnięcie wątpliwości interpretacyjnych
powstałych po wyroku TK z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. K 46/07, stwierdzającym niezgodność
z Konstytucją RP ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych, a także
odzwierciedlenie stanowiska TK wyrażonego w wyroku z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. akt
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K 50/13, oraz wprowadzenie zmian i uzupełnień, w tym wynikających z rozbieżności w
orzecznictwie sądowym, w celu ujednolicenia stosowania przepisów ustawy.
I.

Zakres regulacji

1.

Przekierowanie strumienia inwestycji budowlanych na tereny przygotowane do
zabudowy i wyposażone w infrastrukturę
Zamierzenie to zostanie zrealizowane przez wprowadzenie mechanizmów zachęcających
gminy do uchwalania planów miejscowych, zmian dotyczących wydawania decyzji o
warunkach zabudowy oraz wprowadzenie katalogu zasad sposobów planowania
dotyczących sytuowania nowej zabudowy. Zamierzenie regulacyjne wpisuje się m.in. w
realizację zaleceń z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego z 2012 r. W
Raporcie ETO z 2012 r. Sprawozdanie specjalne ETO nr 23/2012 „Czy w ramach działań
strukturalnych UE skutecznie wspierano rewitalizację zdegradowanych terenów
poprzemysłowych i powojskowych?” 5) stwierdzono, że rewitalizacja zdegradowanych
terenów stanowi pierwszy krok w stronę zwiększenia atrakcyjności danego regionu.
Podkreślono, że rewitalizacja jest warunkiem wstępnym pozwalającym na podejmowanie
działań sprzyjających tworzeniu miejsc pracy. Wśród zaleceń dla państw członkowskich,
sformułowanych przez Trybunał, wskazano m.in.: rozważenie ustanowienia strategii
rewitalizacji terenów zdegradowanych, obejmującej jasno wyznaczone cele, unikanie
wykorzystywania terenów niezagospodarowanych, o ile nie jest to bezwzględnie
konieczne, ustanowienie projektów dotyczących rewitalizacji terenów zdegradowanych
częścią zintegrowanego planu rozwoju. Ponadto przedmiotowe założenia są skorelowane
z pracami UE nad dokumentami przewidującymi zerowy bilans netto nowych terenów
zajętych w roku 2050.
Przepisy ustawy dotyczące zagospodarowania terenów na obszarze, na którym nie
obowiązuje plan miejscowy, umożliwiają lokalizowanie inwestycji na podstawie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.
Rozwiązanie to w swoim założeniu miało być realizowane w oparciu o zasadę tzw.
„dobrego sąsiedztwa”, która jednak w procesie stosowania prawa jest interpretowana
nieprawidłowo i nie spełnia roli w zakresie zapobieżenia zabudowy terenów do tego
niedostosowanych,

zabudowania

w

sposób

nieprzystający

do

zabudowy

na

nieruchomościach bezpośrednio sąsiadujących i zachowania walorów ekonomicznych
przestrzeni oraz ładu przestrzennego. W efekcie przepisy te stały się główną przyczyną
5)

Źródło: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/cont/dv/sr12_23_/sr12_23_pl.pdf
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niekontrolowanej suburbanizacji i chaosu przestrzennego, a zwłaszcza powstawania
inwestycji na terenach do tego niedostosowanych i przeznaczania pod budownictwo
terenów zieleni – także w sytuacjach, gdy na obszarze danej gminy znajdują się tereny
przewidziane pod zabudowę w planach miejscowych.
Jednocześnie

w

praktyce

funkcjonowania

decyzji

o

warunkach

zabudowy

niezamierzonym przez ustawodawcę skutkiem okazało się uzyskiwanie tej decyzji
wyłącznie w celu podwyższenia wartości nieruchomości, nie zaś w celu realizacji
inwestycji.
W celu eliminacji:
1) ww. negatywnych skutków przestrzennych, związanych z lokalizacją inwestycji na
podstawie decyzji WZ;
2) skutków związanych z powstawaniem nieracjonalnych kosztów społecznych i
ekonomicznych;
3) ryzyk, iż na etapie realizacji inwestycji wystąpią problemy z zapewnieniem
zadeklarowanej infrastruktury technicznej, które uniemożliwią oddanie budynków do
użytkowania;
4) niepewności inwestycyjnej, związanej z brakiem pewności inwestora co do sposobu
zagospodarowania działek sąsiednich
proponuje się:
1) doprecyzowanie roli decyzji WZ w systemie planowania przestrzennego (zmiany w
ramach art. 4 i art. 60 ust. 1);
2) określenie typów terenów, na których nie będzie możliwe lokalizowanie inwestycji
na podstawie decyzji WZ (zmiany art. 10 ust. 2 pkt 8a i art. 61 ust. 1 pkt 6, 7 i 9);
3) określenie rodzajów inwestycji, które nie mogą być lokalizowane na podstawie
decyzji WZ (art. 10 ust. 2a i art. 61 ust. 1 pkt 8);
4) rozszerzenie zestawu warunków, jakie muszą być spełnione, aby została wydana
decyzja WZ (warunków dostępu do infrastruktury technicznej, konieczności
zapewnienia obsługi komunikacyjnej przez dostęp do sieci drogowej – art. 61 ust. 1
pkt 1–4);
5) wskazanie regulacji dotyczących wydawania decyzji WZ na terenach planowanych
pod inwestycje publiczne (art. 61 ust. 1 pkt 9 i art. 62 ust. 2);
6) wprowadzenie powiązania decyzji WZ z polityką przestrzenną gminy, określoną w
studium, co przekieruje strumień inwestycji na tereny planowane przez gminę do
urbanizacji, o czym mowa w części 4 (art. 60 ust. 1b–1d);
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7) wskazanie terminu ważności decyzji WZ, o czym jest mowa również w części 6 i IV
(art. 60 ust. 1e).
Wprowadzenie powyższych wymogów ma na celu zapewnienie spójności decyzji
przesądzających o zagospodarowaniu przestrzennym terenów i wyeliminowanie
potencjalnych kolizji w przypadku równolegle prowadzonych postępowań.
Proponuje się również sprecyzowanie „negatywnych warunków” dotyczących decyzji
WZ przez wskazanie przypadków, w których nie zostanie wydana, tj. wskazanie, że
wniosek nie może dotyczyć:
1) terenu,

na

którym

istnieje

obowiązek

sporządzenia

planu

miejscowego

(doprecyzowanie obecnej regulacji);
2) terenu przestrzeni publicznej;
3) terenu, którego struktura własności nie odpowiada planowanej funkcji terenu;
4) terenu wskazanego w studium jako wymagający scalenia i wymiany (do czasu
dokonania scaleń i wymiany);
5) w całości lub w części terenu, co do którego została wydana:
a) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko dotycząca inwestycji celu publicznego lub innych decyzji
lokalizacyjnych i wydawana przed uzyskaniem decyzji, o których mowa
w art. 72 ust. 1 pkt 1, 4, 4b–5 i 8–21 tej ustawy, lub
b) decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lub
c) inna decyzja lokalizacyjna.
Obiektami,

dla

których

nie

będzie

możliwe

wydanie

decyzji

WZ,

będą

wielkopowierzchniowe obiekty handlowe oraz instalacje odnawialnych źródeł energii
inne niż mikroinstalacje, w rozumieniu art. 2 pkt 13 i 19 ustawy o odnawialnych źródłach
energii, jako inwestycje silnie oddziaływujące na przestrzeń, które obecnie są regulowane
przepisami ustawy (nie rozszerza się rodzajów inwestycji, jedynie doprecyzowuje
regulację).
Uzasadniając rozszerzenie zestawu warunków, jakie muszą być spełnione, aby została
wydana decyzja WZ, należy zauważyć, że plan miejscowy kompleksowo rozwiązuje
zagadnienia przestrzenne na całym obszarze objętym planem i zapewnia realizację jego
ustaleń w sposób trwały, pozostając w zgodności z zasadami określonymi w ustawie.
Natomiast w obecnym stanie prawnym decyzja WZ jest wydawana na terenach, na

12

których sytuacja, w związku z brakiem planu miejscowego, jest dynamiczna i w zasadzie
nieprzewidywalna. Tym samym analiza zagospodarowania terenów sąsiadujących z
planowaną

inwestycją,

będąca

podstawą

ustalania

warunków

zabudowy

dla

wnioskowanej działki, w krótkim czasie może okazać się nieaktualna, co rodzi
przeważnie ryzyko dla inwestora. Oznacza to konieczność oparcia decyzji na możliwie
trwałych czynnikach i cechach otoczenia.
Proponuje się więc doprecyzowanie i urealnienie warunków związanych z dostępem do
infrastruktury technicznej. Dostęp ten powinien być faktyczny, tym samym planowana
inwestycja będzie realizowana tylko w przypadku istniejącej, niezbędnej dla zamierzenia
inwestycyjnego infrastruktury. Przy czym za niezbędną infrastrukturę zostanie uznane
zapewnienie obsługi komunikacyjnej przez bezpośredni dostęp do sieci drogowej za
pośrednictwem drogi publicznej lub drogi publicznej, która jest dostępna przez istniejącą
w dniu składania wniosku drogę wewnętrzną o szerokości nie mniejszej niż 5 m lub
służebność drogi o szerokości nie mniejszej niż 5 m, pozostałe rodzaje infrastruktury
będą zależały od rodzaju przedsięwzięcia budowlanego (tak samo jak ma to miejsce
obecnie).
Dodatkowo, aby warunki uzyskania decyzji WZ umożliwiały uzyskanie decyzji także w
sytuacji, gdy zaawansowany jest etap realizacji infrastruktury technicznej oraz
umożliwiały zastąpienie dostępu do infrastruktury technicznej (sieci) indywidualnymi
źródłami lub odbiornikami, proponuje się jednoznaczne wskazanie, iż spełnienie warunku
dostępu do sieci następuje również w sytuacji, gdy w dniu składania wniosku wydano
inną decyzję lokalizacyjną, pozwolenie na budowę lub dokonano skutecznego zgłoszenia
zamiaru wykonywania robót budowlanych, które umożliwiają przystąpienie do
wykonywania robót budowlanych i obejmują lokalną infrastrukturę techniczną,
wystarczającą dla zamierzenia budowlanego określonego we wniosku, jak również w
sytuacji, gdy dostęp do sieci i urządzeń zostanie zastąpiony przez indywidualne źródła
bądź odbiorniki, zastępujące te sieci i urządzenia, w tym urządzenia wytwarzające
energię z odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie
większej niż 40 kW lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 120 kW.
Jednocześnie proponuje się wskazanie inwestycji, dla których nie obowiązuje warunek
zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz usytuowania działki objętej wnioskiem w
bezpośrednim sąsiedztwie działki zabudowanej. Wyłączenie to powinno dotyczyć linii
kolejowych, obiektów liniowych i infrastruktury technicznej.
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Proponuje

się

również

doprecyzowanie

zakresu

działań

związanych

z

zagospodarowaniem terenu, których realizacja nie wymaga spełnienia warunków
dotyczących: usytuowania działki objętej wnioskiem w bezpośrednim sąsiedztwie działki
zabudowanej, zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz istniejącej infrastruktury
technicznej wystarczającej dla zamierzenia budowlanego. Zmiany te obejmowałyby w
szczególności remont, montaż lub przebudowę istniejących budynków lub obiektów
budowlanych, które nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i
użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a
także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w
sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie
środowiska.
Dodatkowo, w celu doprecyzowania regulacji, proponuje się jednoznaczne określenie, iż
zabudowa zagrodowa (odnośnie do której przepisy ustawy łagodzą wymagania dotyczące
uzyskania decyzji WZ) stanowi budynek mieszkalny wraz z innymi obiektami
budowlanymi wchodzącymi w skład gospodarstwa rolnego, służącymi do produkcji
rolniczej oraz przetwórstwa rolno-spożywczego z surowców pochodzących z tego
gospodarstwa.
Ponieważ decyzje WZ wydawane zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami nie
mają oznaczonego terminu ważności, potencjalni inwestorzy, nabywając teren „z decyzją
WZ”, która wydana została kilka lat przed dniem nabycia, mogą być wprowadzani jej
treścią w błąd – zauważyć bowiem należy, iż intensywność procesów inwestycyjnych
skutkuje m.in. wpływem na możliwości zagospodarowania danego terenu. I tak np.
budowa infrastruktury technicznej oraz dróg może zarówno pozytywnie wpłynąć na
możliwości zabudowy danej działki, jak i tę możliwość ograniczyć lub wręcz
uniemożliwić – należy tu mieć choćby na względzie art. 43 ustawy o drogach
publicznych, określający pasy zakazu zabudowy wzdłuż ulic, czy przepisy techniczne
dotyczące gazociągów, wyznaczające obszary ograniczonej zabudowy. Przy czym, co
należy podkreślić, kupujący daną nieruchomość, opierając swoje plany inwestycyjne na
treści decyzji WZ, może nie mieć wiedzy, iż ich realizacja jest niemożliwa, a decyzja
WZ, choć formalnie ważna, zawiera zdezaktualizowane informacje.
Wobec powyższego, w celu zabezpieczenia interesów inwestorów i zwiększenia
pewności inwestycji, proponuje się, aby decyzje WZ miały dwuletni okres ważności
(podkreślić należy, iż termin dwuletni jest okresem wystarczającym na złożenie wniosku
o pozwolenie na budowę) – ważność decyzji WZ będzie dotyczyła dnia złożenia wniosku
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o pozwolenie na budowę. Okres ten ustalono, mając na względzie, z jednej strony,
zapewnienie bezpieczeństwa inwestycji – im krótszy okres ważności, tym większe
prawdopodobieństwo aktualności danych, z drugiej strony, rolę decyzji WZ w procesie
inwestycyjnym – jako dokument stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę
decyzja powinna mieć okres ważności wystarczający do przeprowadzenia postępowania
oraz uprzedniego skompletowania dokumentacji. Przeprowadzone analizy wykazały, iż
okres dwóch lat jest czasem optymalnym – pozwala na pozostawanie w obrocie decyzji
zawierających aktualne dane i jednocześnie na swobodne złożenie wniosku o pozwolenie
na budowę. W tym miejscu podkreślić należy, iż decyzja WZ będzie musiała być ważna
w dniu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę, nie zaś w chwili jego wydawania.
Rozwiązanie to zabezpieczy interesy inwestorów przez uniemożliwienie doprowadzenia
do sytuacji, gdy nie może zostać wydane pozwolenie na budowę wyłącznie z powodu
utraty ważności decyzji WZ, np. wskutek przedłużania lub zawieszania postępowania
prowadzonego na podstawie ustawy – Prawo budowlane.
Dodatkowo wprowadzenie okresu ważności decyzji WZ przyczyni się do zmniejszenia
występowania procesu spekulacji gruntami i uzyskiwania decyzji WZ wyłącznie w celu
sztucznego podniesienia wartości nieruchomości, nie zaś w celach inwestycyjnych.
Z charakterem informacyjnym decyzji WZ oraz faktem, iż decyzję WZ można wydać w
każdym czasie dla danego terenu dowolnej liczbie podmiotów oraz że mogą one
dotyczyć różnego rodzaju inwestycji, jest związana zmiana przepisów dotyczących cesji
decyzji. Skoro wnioskować o uzyskanie decyzji WZ i tę decyzję otrzymać może każdy,
nie ma konieczności dokonywania cesji na „nową” stronę postępowania. Co więcej, cesja
decyzji WZ może prowadzić do sytuacji, gdy decyzja WZ dotycząca szczególnych
inwestycji i związana z koniecznością spełniania określonych warunków, np. decyzja
dotycząca siedliska (rolnicza zabudowa zagrodowa), będzie przeniesiona na podmiot ich
niespełniający (np. osobę niebędącą rolnikiem, nieposiadającą gospodarstwa). Wobec
tego proponuje się, aby cesja decyzji była możliwa jedynie w przypadku, gdy podmiot,
który stanie się stroną decyzji, jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym
nieruchomości, której decyzja WZ dotyczy. Zmiany w tym zakresie są proponowane
przez nadanie nowego brzmienia art. 63 ust. 5, zgodnie z którym organ, który wydał
decyzję WZ, będzie obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została
wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz podmiotu będącego właścicielem lub
użytkownikiem wieczystym wszystkich nieruchomości, których dotyczy decyzja, jeżeli
przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Pozostała część przepisu, zgodnie
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z którą stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między
którymi ma być dokonane jej przeniesienie, pozostawiona zostaje bez zmian.
Dodatkowo, w celu zwiększenia bezpieczeństwa inwestycyjnego, proponuje się
wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym decyzja WZ będzie musiała zawierać
uzasadnienie nawet w sytuacji, gdy jest w pełni zgodna z wnioskiem strony. Konieczne
jest bowiem umożliwienie organom gminy przedstawienia okoliczności faktycznych,
które występują na obszarze będącym przedmiotem decyzji, a stronie umożliwienie
zapoznania się z tymi uwarunkowaniami. Zmiana w tym zakresie jest proponowana w
ramach art. 60 przez dodanie ust. 1g, zgodnie z którym do uzasadnienia decyzji WZ nie
będzie miał zastosowania art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto
w przepisie art. 60 ust. 1f wprowadza się obowiązek sporządzenia decyzji o warunkach
zabudowy na urzędowym formularzu, określonym w przepisach wykonawczych do
ustawy.
Wprowadzenie ograniczeń dotyczących lokalizowania nowej zabudowy na podstawie
decyzji WZ wymaga ustalenia, w jaki sposób możliwa będzie zmiana istniejących
obiektów w przypadku zmieniających się potrzeb ich właścicieli. W tym celu proponuje
się, aby w przypadku braku planu miejscowego, możliwa była, na podstawie decyzji WZ,
jednokrotna

rozbudowa

jednorodzinnych,

lub

przebudowa

wielorodzinnych,

istniejących

usługowych

i

budynków

przeznaczonych

mieszkalnych
do

stałego

przebywania ludzi oraz istniejących obiektów handlowych, o ile rozbudowa lub
przebudowa nie prowadzi do zwiększenia pierwotnej powierzchni użytkowej budynków
o więcej niż 30%, przy czym w odniesieniu do obiektów handlowych zwiększenie
pierwotnej powierzchni użytkowej nie może skutkować zwiększeniem powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2, a w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych
rozbudowa lub przebudowa nie prowadzi do zwiększenia pierwotnej powierzchni
użytkowej budynku o więcej niż 100%. W celu realizacji przedmiotowego założenia
proponuje się dodanie w art. 61 ust. 1a, zgodnie z którym w przypadku braku planu
miejscowego dopuszcza się, na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, jednokrotną
rozbudowę lub przebudowę istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
wielorodzinnych, usługowych i przeznaczonych do stałego przebywania ludzi oraz
istniejących obiektów handlowych, o ile rozbudowa lub przebudowa nie prowadzi do
przekroczenia ww. granicznych parametrów, a wniosek nie dotyczy inwestycji, dla
których jest wymagany plan miejscowy, terenów, dla których jest wymagany plan
miejscowy, lub terenów, dla których została wydana inna decyzja lokalizacyjna, decyzja
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o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja środowiskowa poprzedzająca
wydanie decyzji dotyczących lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz nie wiąże się z
koniecznością uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.
Projektowane regulacje będą miały, dzięki warunkom sprzyjającym uzupełnianiu
zabudowy

istniejącej,

zasadnicze

znaczenie

dla

zmniejszenia

społecznych

i

ekonomicznych kosztów związanych z urbanizacją, w szczególności związanych z
budową infrastruktury technicznej, a także dla lepszej organizacji zaopatrzenia w energię
i ograniczenia jej strat w trakcie przesyłu oraz transportochłonności i zanieczyszczenia
środowiska. Należy także zauważyć, iż sposób lokalizacji infrastruktury technicznej na
terenach o zwartej, zaplanowanej zabudowie najczęściej umożliwia, w przypadku awarii
części sieci, dostarczenie mediów inną drogą. Natomiast zapewnienie alternatywnej drogi
dostawy mediów na terenach o rozproszonej zabudowie jest znacznie trudniejsze lub
wręcz niemożliwe.
Ponadto proponuje się poprawienie wadliwego odesłania w przepisie art. 59 ust. 1 ustawy
do art. 50 ust. 2 ustawy, który obecnie nie wskazuje, iż chodzi jedynie o pkt 1 tego
ustępu. W efekcie pierwotnie powstały w orzecznictwie rozbieżności w zakresie tego, czy
fakt niewymagalności pozwolenia na budowę danej inwestycji oznacza automatycznie
niewymagalność decyzji WZ – rozbieżności te zostały jednak usunięte przez obecnie
jednolitą linię orzeczniczą sądów administracyjnych. Projektowana zmiana rozwiewa
wątpliwości, ustanawiając obowiązek uzyskania decyzji o warunkach zabudowy także
dla inwestycji niewymagających pozwolenia na budowę, lecz zmieniających sposób
zagospodarowania terenu w sposób inny niż określony w art. 59 ust. 2 ustawy. Jest to
niezwykle istotne dla wzmocnienia ładu przestrzennego, eliminuje bowiem wątpliwości
np. w zakresie decyzji WZ na utwardzenie terenu, które jest czynnością pozwalającą na
omijanie zapisów o wymaganej powierzchni biologicznie czynnej. Co więcej
projektowana zmiana jest spójna z uchwaloną nowelizacją Prawa budowlanego, w której
przepisy wskazują wprost, że przesłanką wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia jest również
niezgodność inwestycji z decyzją WZ – zatem konieczne jest jej wymaganie dla
zamierzenia budowlanego niezwiązanego z uzyskaniem pozwolenia na budowę.
2.

Zwiększenie kontroli społecznej w procesie planowania przestrzeni

2a. Udział mieszkańców w procesie planowania przestrzeni
Sporządzanie gminnych aktów planistycznych, tj. studium i planów miejscowych,
których ustalenia mają istotny wpływ na warunki życia mieszkańców i możliwość
realizacji planów inwestycyjnych, powinno uwzględniać szeroki udział społeczeństwa w
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podejmowaniu decyzji przestrzennych i wypracowaniu optymalnych rozwiązań.
Prowadzi to do wniosku, iż należy wyeliminować następujące deficyty obecnie
obowiązujących przepisów, do których należą:
1) brak informacji o przyczynach rozpoczynania przez gminę procesów planistycznych
i zbyt późne włączanie społeczności lokalnych w procesy planistyczne;
2) ograniczony dostęp do dokumentacji planistycznej;
3) nieprecyzyjne regulacje dotyczące udziału społeczności lokalnych w procesie
planistycznym, dotyczące treści wniosków i sposobu rozpatrywania wniosków i
uwag;
4) nieprecyzyjne regulacje dotyczące komisji urbanistyczno-architektonicznej w
zakresie jej bezstronności.
Obowiązujące przepisy ustawy, określające procedurę sporządzania studium i planu
miejscowego, przewidują co prawda udział w niej społeczności lokalnych i innych
zainteresowanych podmiotów, rozpoczyna się on jednakże dopiero na etapie wyłożenia
projektu tego aktu do publicznego wglądu. Ponadto brak bliższych informacji w uchwale
o przystąpieniu do sporządzania aktów planistycznych oraz w jej uzasadnieniu,
dotyczących celu i głównych kierunków planowanych regulacji, utrudnia racjonalne
włączenie się zainteresowanych w ten proces. Dlatego proponuje się, aby do
przedmiotowej uchwały obowiązkowo dołączane było uzasadnienie, wskazujące w
szczególności cel, zakres merytoryczny oraz główne kierunki planowanych zmian (art. 9
ust. 3b i art. 14 ust. 2a). Informacja ta umożliwi aktywną i ukierunkowaną dyskusję nad
treścią projektu nowego aktu. Ponadto, w celu zwiększenia zaangażowania społeczności
lokalnych w procesy planistyczne, proponuje się wprowadzenie etapu dyskusji publicznej
nad kierunkami planowanych zmian, na etapie poprzedzającym sporządzenie projektu
aktu planistycznego (art. 11 pkt 1, 2 i 3a oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, 2 i 3a).
Dodatkowo wprowadzony zostanie obowiązek informowania o istotnych dla ustaleń
aktów planistycznych dokumentach, jak uzgodnienia i opinie, prognoza oddziaływania na
środowisko, w tym zamieszczania ich w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej urzędu (art. 11 pkt 9a oraz art. 17 pkt 9). Z tym związany będzie obowiązek
przekazywania społeczności lokalnej informacji dotyczących dokumentacji planistycznej
(art. 11 pkt 1a i 9a oraz art. 14 ust. 2b i art. 17 pkt 1 i 9).
Ponadto dostosowano sposób składania uwag do projektu planu miejscowego lub
studium zgodnie z obowiązującą treścią ustawy o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne.
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Zgodnie z obwiązującymi przepisami ustawy gminna komisja urbanistyczno-architektoniczna opiniuje w szczególności projekty studiów i projekty planów
miejscowych. Ustalenia tych aktów, ze względu na ich znaczenie dla rozwoju
przestrzennego gminy, potrzeb lokalnych społeczności, a jednocześnie konieczność
uwzględnienia wymogów dotyczących zachowania odpowiednich standardów w
zagospodarowaniu przestrzeni, powinny podlegać obiektywnej ocenie, dokonywanej
przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie fachowe, związane z teorią i
praktyką planowania przestrzennego. Tym samym przepisy ustawy powinny zapewniać
członkom komisji pełną niezależność w wyrażaniu poglądów w sprawach z zakresu
planowania

i

zagospodarowania

przestrzennego.

W

tym

celu

proponuje

się

wprowadzenie zmiany w zakresie minimalnej liczby członków komisji (3 osoby) oraz
wymagań, jakim muszą odpowiadać osoby powoływane do składu komisji. Do składu
komisji nie będzie mogła zostać powołana osoba pozostająca z organem, przy którym
działa ta komisja, ani z organem, na rzecz którego jest przygotowywana opinia, w
zależności służbowej (art. 8 ust. 7). Tożsame zasady będą dotyczyły komisji powiatowej,
wojewódzkiej i głównej.
Dodatkowo wprowadza się przepis, zgodnie z którym do wyłączenia członka komisji od
udziału w sprawie stosuje się przepis art. 24 ustawy – Kodeks postępowania
administracyjnego, z tym że członek podlega wyłączeniu od udziału w sprawie również
w przypadku, gdy dotyczy ona dokumentu, przy którego opracowaniu brał udział (art. 8
ust. 8). Aby uniknąć niejasności w zakresie wpływu faktu, iż członek komisji jest
właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem zależnym nieruchomości
położonych na obszarze będącym przedmiotem prac komisji, na jego obiektywność,
jednoznacznie wskazano, iż własność, użytkowanie wieczyste lub posiadanie zależne
nieruchomości nie stanowi samoistnej podstawy do podlegania wyłączeniu członka
komisji od udziału w sprawie.
2b. Regulacje dotyczące inwestycji wywołujących konflikty społeczne
Obecnie obowiązujące przepisy ustawy przewidują szczególny sposób lokalizacji dwóch
typów obiektów znacząco oddziaływujących na przestrzeń, są to:
1) obiekty służące wytwarzaniu energii z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW (OZE);
2) wielkopowierzchniowe obiekty handlowe (WOH).
Ponieważ przepisy obowiązujące posługują się nieprecyzyjnymi sformułowaniami,
pojawiła się linia orzecznicza i wykładnia, zgodnie z którą, w sytuacji gdy w studium nie
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przewidziano obszarów, na których OZE lub WOH mogą być lokalizowane, OZE i WOH
można lokalizować w dowolnym miejscu. Następnie linia ta, mimo analogicznego
brzmienia przepisów, uległa podziałowi – obecnie powszechnym w orzecznictwie
poglądem jest to, iż OZE można lokalizować, gdy studium nie przewiduje obszarów ich
lokalizowania, na dowolnym terenie, jak również, że można je lokalizować na podstawie
decyzji WZ, natomiast w odniesieniu do WOH dominuje uznanie, iż można obiekty te
lokalizować wyłącznie wówczas, gdy studium określa obszar lokalizacji, a jej podstawą
może być wyłącznie plan miejscowy.
Wobec powyższego, w celu osiągnięcia pierwotnych celów ustawodawcy, proponuje się
wprowadzenie, w miejsce obecnie obowiązujących przepisów, regulacji jednoznacznie
wskazujących, iż OZE (nie dotyczy mikroinstalacji) oraz WOH mogą być lokalizowane
wyłącznie na obszarach wskazanych w studium, a podstawę tej lokalizacji może stanowić
wyłącznie plan miejscowy – art. 10 ust. 2a oraz związane z nim przepisy art. 61 ust. 1
pkt 8.
Dodatkowo z lokalizacją OZE wiąże się konieczność doprecyzowania terminów
ustawowych w „słowniczku” ustawy, m.in. zmiana definicji dotyczącej uzbrojenia terenu
– obecna definicja jest nieprecyzyjna, odsyła do przepisów ustawy o gospodarce
nieruchomościami i powoduje pojawianie się interpretacji, iż np. elektrownia wiatrowa
stanowi tzw. uzbrojenie terenu (a więc urządzenia, które podwyższają wartość
nieruchomości i służą zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania zabudowy na niej
usytuowanej), tj. prowadzi do interpretacji niezgodnej z celami ustawy (pojęcie zostanie
zastąpione pojęciem „infrastruktura techniczna” – należy przez to rozumieć sieci
wodociągowe,

kanalizacyjne,

elektroenergetyczne,

gazowe,

ciepłownicze

i

telekomunikacyjne oraz infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8
ustawy – Prawo telekomunikacyjne). Ponadto, w celu zapewnienia spójności
projektowanych regulacji z zawartymi w ustawie o odnawialnych źródłach energii,
proponuje się zmianę dotychczasowego limitu mocy przez zmianę 100 kW na posłużenie
się pojęciem mikrointstalacja, co uspójni przepisy ustawy z regulacjami ustawy o
odnawialnych źródłach energii. Ma to o tyle istotne znaczenie, iż zgodnie z przepisami
ustawy o odnawialnych źródłach energii, podmiot produkujący energię za pomocą innej
instalacji niż mikroinastalacja jest producentem, co w systemie planowania
przestrzennego oznacza konieczność lokalizowania takich obiektów na terenach
oznaczonych jako tereny przemysłowe – produkcyjne. Natomiast mikrointsalacje to
obiekty służące przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb energetycznych prosumenta, tym
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samym mogłyby być one lokalizowane na terenach o innym oznaczeniu w planach
miejscowych niż przemysł – produkcja, co służyłoby osiągnięciu celów przyjętych w
projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii, tj. utworzeniu sieci źródeł energii
odnawialnej.
Natomiast, odnosząc się do obecnego stanu prawnego dotyczącego WOH, należy
zauważyć, że w dniu 11 lipca 2007 r. weszła w życie ustawa o tworzeniu i działaniu
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, która w art. 12 wprowadziła zmianę
przepisu art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy. W efekcie nastąpiło obniżenie wielkości powierzchni
sprzedaży,

powyżej

której

obiekt

handlowy

miał

być

traktowany

jako

wielkopowierzchniowy w rozumieniu przepisów ustawy, tj. z 2000 m2 do 400 m2. W
takiej formie przepis art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy obowiązywał do dnia 11 lipca 2008 r.
Ustawa o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2008 r., sygn. akt K 46/07, została
uznana za niezgodną z art. 2, art. 20 i art. 22 Konstytucji. Wyrok ten został opublikowany
w dniu 11 lipca 2008 r. Wobec braku innych uregulowań dotyczących daty utraty mocy
obowiązującej ww. ustawy w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, z tym dniem utracił
również

moc

obowiązującą

art.

12

ustawy

o

tworzeniu

i

działaniu

wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, wprowadzający zmianę do art. 10 ust. 2
pkt 8 ustawy. Wobec rozbieżnych poglądów prezentowanych w doktrynie dotyczących
obowiązywania normy powierzchniowej

dla wielkopowierzchniowych

obiektów

handlowych, w celu usunięcia wątpliwości w powyższym zakresie, proponuje się
wprowadzenie jednoznacznej normy, zgodnie z którą za wielkopowierzchniowe obiekty
handlowe uznaje się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.
Uzasadnieniem

dla

objęcia

wielkopowierzchniowych

obiektów

handlowych

obowiązkiem lokalizacji wyłącznie na obszarach, na których obowiązuje plan miejscowy,
jest ich istotny wpływ na stan zagospodarowania przestrzennego oraz równowagę
procesów ekonomicznych w gminie. Rozbudowane regulacje dotyczące lokalizowania
tego typu obiektów obecne są niemal w każdym z państw Unii Europejskiej. 6) Jako
przykład można wskazać duńską ustawę planistyczną (tekst jednolity nr 813 z 21 lipca
2007 r.), która zawiera wyeksponowany rozdział (2D) poświęcony regulacji handlu. W
art. 5l tej ustawy stwierdzono, że wśród celów planowania przestrzennego znajduje się
promowanie dostępności do zróżnicowanych obiektów handlowych w małych i średnich
6)

Raport sporządzony przez Holland Van Gijzen na zlecenie Komisji Europejskiej – Grupy Eksperckiej
ds. Dyrektywy Usługowej (niepubl.).
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miastach, a także dzielnicach dużych miast, zapewnienie, aby obszary przeznaczone pod
cele handlowe miały zapewniony dobry dostęp za pomocą różnych środków transportu,
włączając

transport

pieszy,

rowerowy

oraz

publiczny,

a

także

promowanie

zrównoważonej struktury handlu, która ogranicza dystans, jaki mają do pokonania
klienci. Dalsze regulacje tej ustawy dają gminie możliwość szerokiej regulacji w zakresie
handlu detalicznego, m.in. przez ustalanie ilościowych limitów obiektów danego typu na
obszarze objętym aktem planistycznym. Również w polskich regulacjach prawnych
można natrafić na ograniczone rozwiązania mające cechy regulacji działalności
handlowej – wspomniano o nich w kwestionowanym akapicie. Niezbędne jest także
przeanalizowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 46/07, dotyczącej
ustawy regulującej działalność obiektów wielkopowierzchniowych. Istotą badanego w
sprawie

problemu

był

uznaniowy

i

indywidualny

charakter

rozstrzygnięcia

pozwalającego na funkcjonowanie takiego obiektu, mający w istocie charakter koncesji,
do której uzyskania wymagane były np. opinie organów kolegialnych. W uzasadnieniu
wyroku Trybunał zawarł jednak niezwykle istotne stwierdzenia. Przede wszystkim TK
stwierdził, że „»Wolność działalności gospodarczej« […] nie ma charakteru absolutnego,
może i musi podlegać różnego rodzaju ograniczeniom, co wynika choćby z
zaakcentowania w art. 20 „społecznego” charakteru gospodarki rynkowej. Ograniczenia
te, ze względu na charakter działalności gospodarczej i jej bliski związek z interesami
innych osób oraz interesem publicznym, mogą być większe niż w odniesieniu do praw
lub wolności o charakterze osobistym bądź politycznym. W interesie państwa leży
bowiem tworzenie ram prawnych obrotu gospodarczego, pozwalających zminimalizować
niekorzystne skutki mechanizmów wolnorynkowych, o ile skutki te ujawniają się w
sferze nieobojętnej dla państwa ze względu na ochronę powszechnie uznawanych
wartości. Mimo powyższego ustawodawca nie może wolności działalności gospodarczej
reglamentować w sposób dowolny, a art. 22 Konstytucji stawia w tym względzie dwa
warunki: w płaszczyźnie formalnej wymaga, by ograniczenie było wprowadzone w
drodze ustawy, w płaszczyźnie materialnej zaś – by uzasadnione było „ważnym
interesem publicznym”. Ów „ważny interes publiczny” – choć jest kategorią ocenną – nie
może być interpretowany rozszerzająco ani prowadzić do ograniczenia innego odrębnego
prawa, a konstytucyjnie dopuszczalne ograniczenie musi być na tyle merytorycznie
uzasadnione, by w konflikcie z zasadą swobodnej działalności gospodarczej rachunek
aksjologiczny przeważył na jego korzyść.”. W końcowej części uzasadnienia zawarto
ponadto stwierdzenie, że „Trybunał Konstytucyjny nie traci z pola widzenia faktu, że
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funkcjonowanie sklepów, zwanych potocznie supermarketami, rodzi problemy, natury
zarówno ekonomicznej, jak i społecznej.”. Rozwiązanie zakładające wprowadzenie
regulacji dotyczącej handlu wielkopowierzchniowego w drodze aktu prawa miejscowego
jest również zgodne z dyrektywą usługową [dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym
(Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36)], której ograniczenia dotyczą w przeważającej
mierze postępowań indywidualnych w przedmiocie umożliwienia wykonywania
działalności gospodarczej.
Kolejnymi inwestycjami wywołującymi konflikty społeczne są inwestycje inne niż
publiczne, lokalizowane na terenach przestrzeni publicznych określonych w studium. W
celu zapewnienia niewykorzystywania tych terenów (np. dzięki uzyskaniu decyzji WZ)
wbrew polityce przestrzennej gminy, proponuje się, z uwagi na rolę przestrzeni
publicznej w prawidłowym funkcjonowaniu społeczności lokalnych, aby na tych terenach
(wyznaczonych w studium) lokalizowanie inwestycji było możliwe wyłącznie na
podstawie planu miejscowego (art. 10 ust. 2 pkt 8a lit. c oraz art. 61 ust. 1 pkt 7).
Ponadto istotnym problemem prowadzącym do nieefektywnego wykorzystania
przestrzeni jest lokalizowanie inwestycji na terenach, których struktura własności nie
odpowiada planowanej funkcji, tj. terenach, które przed rozpoczęciem procesów
inwestycyjnych wymagają scaleń i podziału. Często realizacja jednej inwestycji
zaprzepaszcza możliwość efektywnego scalenia i podziału pozostałych nieruchomości, tj.
działania inwestycyjne jednego właściciela wpływają negatywnie na potencjalną wartość
sąsiednich nieruchomości. Wobec powyższego proponuje się, aby lokalizowanie
inwestycji na terenach o strukturze własności nieodpowiadającej planowanej funkcji było
możliwe wyłącznie na podstawie planu miejscowego (art. 10 ust. 2 pkt 8a lit. a oraz
art. 61 ust. 1 pkt 7).
Projektowana regulacja będzie stanowiła narzędzie pozwalające na rozwiązanie
ewentualnych konfliktów i ustalenie nowego, funkcjonalnego podziału nieruchomości,
przyczyniającego się zarówno do zmniejszenia kosztów budowy infrastruktury i
podniesienia komfortu życia mieszkańców, jak również do wzrostu atrakcyjności, a tym
samym wartości nieruchomości.
Dodatkowo proponuje się analogiczną regulację dotyczącą terenów rolniczych i leśnych,
co będzie sprzyjało prawidłowej gospodarce rolnej i ich wykorzystaniu – zakaz
lokalizowania zabudowy dotyczyłby terenów wymagających dokonania scalenia i
wymiany określonych w studium i obowiązywał do czasu dokonania scalenia i wymiany.
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Lokalizowanie inwestycji na takich terenach wyłącznie na podstawie planu miejscowego
jest gwarantem udziału społeczności lokalnej w podejmowaniu rozstrzygnięć
planistycznych, a przede wszystkim powinno pozwolić na wykreowanie ładu
przestrzennego na tych obszarach. Dziś faktyczne poniechanie procedur scaleń i
podziałów na terenach intensywnej urbanizacji jest przyczyną zjawiska tzw. urbanistyki
zagonowej, a więc zabudowy na działkach o strukturze rolnej. Jest ono jednym z symboli
chaosu przestrzennego, narastającego zwłaszcza na obszarach podmiejskich.
Zwiększenie kontroli społecznej w procesie planowania przestrzeni nastąpi także przez
wzmocnienie roli studium, związanie treści decyzji WZ z polityką przestrzenną gminy
wyrażoną w studium, uzupełnienie obowiązku aktualizacji studium o przepisy
określające konsekwencje braku realizacji tego obowiązku. Zgodnie z proponowanym
brzmieniem art. 32 – wójt, burmistrz albo prezydent miasta będzie obowiązany dokonać
analizy m.in.: faktycznego stanu korzystania z terenu i jego zagospodarowania, zmian w
zagospodarowaniu, faktycznego stanu systemów komunikacji oraz infrastruktury
technicznej i ich wykorzystania, spójności treści studium i planów miejscowych z
potrzebami i możliwościami rozwoju gminy, w tym wynikającymi z prognoz
demograficznych, chłonności terenów gminy przeznaczonych pod zabudowę na
obszarach zurbanizowanych oraz możliwości realizacji przez gminę infrastruktury
technicznej i społecznej, należącej do zadań własnych gminy. W przypadku
nieprzeprowadzenia oceny aktualności studium rada gminy nie będzie mogła uchwalać
planów miejscowych, w których przeznacza się teren pod zabudowę mieszkaniową
jedno- i wielorodzinną.
3.

Wzmocnienie

planowego

gospodarowania

przestrzenią

oraz

wzmocnienie

powiązania polityki przestrzennej gminy (studium) z jej realnymi potrzebami i
możliwościami
Przepisy obecnie obowiązującej ustawy formułują wymóg zgodności planów
miejscowych ze studium. Zgodność ta nie jest jednak wymagana w przypadku
zagospodarowania terenów na obszarze, na którym nie obowiązuje plan miejscowy, co w
efekcie powoduje problemy w funkcjonowaniu systemu planowania przestrzennego, jak
również przyczynia się do jego znaczących dysfunkcji, przejawiających się m.in. tym, iż
decyzja WZ, która w założeniu miała być instytucją stosowaną wyjątkowo – do
lokalizacji obiektów budowlanych w ramach uzupełnienia istniejącej zabudowy, w
miejscach, w których uchwalanie planu miejscowego nie jest zasadne, często zastępuje,
w swojej funkcji lokalizacyjnej, plany miejscowe. Jest to widoczne szczególnie przez
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pryzmat wydawanych pozwoleń na budowę – podstawą ok. połowy z nich jest decyzja
WZ.
W sytuacji gdy tak znaczącą rolę odgrywa decyzja WZ, co do której brak jest prawnego
wymogu jej zgodności z polityką przestrzenną gminy wyrażoną w studium, w systemie
planowania przestrzennego zachodzą następujące, niekorzystne skutki:
1) brak faktycznego wpływu rady gminy, do której zadań należy kształtowanie polityki
przestrzennej, na realizację uchwalonej przez siebie polityki przestrzennej;
2) wydawanie decyzji przez organ wykonawczy gminy stojących w sprzeczności z
uchwałami organu uchwałodawczego (niezgodność z ustawą o samorządzie
gminnym);
3) z uwagi na odszkodowania wiążące się ze skutkami planu miejscowego:
a) wypaczenie roli planu miejscowego i ograniczenie ich kreacyjnej roli – gminy
ich treść (rozstrzygnięcia i dyspozycje przestrzenne) ograniczają do prób ujęcia
treści możliwie dużej liczby już wydanych decyzji WZ dotyczących terenów
objętych projektem planu miejscowego,
b) nieuchwalanie planów miejscowych – w sytuacji gdy dla danego terenu jest
wydana decyzja WZ o treści sprzecznej ze studium, brak jest możliwości
uchwalenia planu miejscowego uwzględniającego treść tej decyzji, więc gminy
rezygnują całkowicie z uchwalania planów miejscowych dla tych przestrzeni, co
sprzyja chaosowi przestrzennemu i niepewności inwestycyjnej.
W celu zniwelowania powyższych skutków obecnego stanu prawnego, mając na
względzie fakt, iż studium stanowi podstawę:
1) postanowień zawieszających postępowanie o wydanie decyzji WZ, które dotyczyły
obszarów określonych w studiach jako tereny, dla których obowiązkowe jest
uchwalenie planu miejscowego (art. 62 ust. 2) – czyli de facto stanowi podstawę do
umorzenia postępowania,
2) do przyznania dotacji dotyczących zalesiania terenu
– proponuje się wprowadzenie, w art. 60 ust. 1b, wymogu, aby decyzja WZ, w przypadku
gdy wniosek jest niezgodny z polityką przestrzenną gminy, w szczególności wyrażoną w
studium, była wydawana po uzyskaniu stanowiska rady gminy w przedmiotowym
zakresie. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydawałby decyzję WZ w przypadku,
gdyby rada gminy w swoim stanowisku wskazała, iż przedstawiony we wniosku sposób
zagospodarowania i korzystania z terenu jest zgody z polityką przestrzenną gminy, lub
wyraziła zgodę na wydanie decyzji, mimo stwierdzenia, iż wniosek jest z tą polityką
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niezgodny, o ile rada gminy dołączyłaby do stanowiska uchwałę o przystąpieniu do
sporządzania studium lub zmiany studium uwzględniającą przedstawiony przez
wnioskodawcę sposób zagospodarowania i korzystania z terenu. Wójt, burmistrz albo
prezydent miasta odmawiałby wydania decyzji WZ, w sytuacji gdy rada gminy
przedstawiłaby

stanowisko,

iż

przedstawiony

przez

wnioskodawcę

sposób

zagospodarowania i korzystania z terenu jest niezgodny z polityką przestrzenną gminy i
nie wyraziła zgody na wydanie takiej decyzji.
Równocześnie, analizując powyższą propozycję, uwzględnić należy szczególny charakter
decyzji WZ, jest to bowiem:
1) decyzja o jednoznacznie deklaratywnym charakterze, z której wydaniem przepisy
ustawy nie wiążą jakichkolwiek praw i uprawnień strony, jak również obowiązków;
2) decyzja, która, zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy, wygasa w przypadku
uchwalenia planu miejscowego dla tego terenu;
3) decyzja specyficzna, ponieważ:
a) nie jest związana z posiadaniem praw do terenu, którego dotyczy,
b) w odniesieniu do tego samego terenu decyzję WZ można wydać więcej niż
jednemu wnioskodawcy,
c) w odniesieniu do tego samego wnioskodawcy i terenu można wydać więcej niż
jedną decyzję WZ, o ile decyzje te dotyczą innych inwestycji,
d) wydanie decyzji WZ dotyczącej inwestycji, która nie może współistnieć z
inwestycjami określonymi w uprzednio wydanych decyzjach WZ, nie powoduje
konieczności uchylenia poprzednich decyzji
– co skutkuje tym, iż zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami jednocześnie w
obiegu prawnym może funkcjonować wiele decyzji WZ dotyczących tego samego terenu,
ale odmiennych inwestycji, tj. określających odmienne i często wykluczające się
(zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa przemysłowa, zalesienie) sposoby
zagospodarowania i warunków zabudowy terenu.
W świetle obowiązujących obecnie przepisów treść decyzji o warunkach zabudowy
nabiera istotnego charakteru dopiero w szczególnych okolicznościach, tj. gdy podmiot
dysponujący nieruchomością lub częścią nieruchomości będący stroną decyzji (pierwotną
lub wskutek cesji lub zmiany decyzji) ubiega się o realizację konkretnej inwestycji, a
więc z uwzględnieniem „systemu Prawa budowlanego”.
Proponowane regulacje wpłyną również pozytywnie na zwiększenie bezpieczeństwa
inwestycyjnego – dzięki uzyskaniu uchwały rady gminy o zgodności decyzji WZ ze
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studium potencjalni inwestorzy, jeszcze przed rozpoczęciem ubiegania się o uzyskanie
decyzji o warunkach zabudowy, będą mieli wiedzę, jaki rodzaj inwestycji będzie
dopuszczony na danym terenie oraz na terenie z nim sąsiadującym, co często ma
kluczowe znaczenie dla realizacji i funkcjonowania inwestycji.
4.

Określenie zasad efektywnego gospodarowania przestrzenią, w tym zasad miasta
zwartego, niskoemisyjnego, przyjaznego pieszym i rowerzystom
Projektowane zmiany będą polegały na uzupełnieniu treści art. 1 ust. 2 ustawy o
dodatkowe wskazanie, iż w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia
się, obok dotychczasowych wymagań, zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad
studium,

planem

miejscowym

oraz

planem

zagospodarowania

przestrzennego

województwa, realizację zasad projektowania uniwersalnego, które wynikają z art. 2
Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia
13 grudnia 2006 r., a także zapewnia się zachowanie jawności i przejrzystość procedur
planistycznych. Dodaje się również zasadę dotyczącą zapewnienia odpowiedniej ilości i
jakości wody do zaopatrzenia ludności, uznając, że zagadnienie to w świetle zmian
klimatycznych nabiera szczególnej wagi.
Dodatkowo proponuje się wprowadzenie, obok wymagań planowania przestrzennego
określonych w art. 1 ust. 2 ustawy, katalogu zasad ogólnych planowania i
zagospodarowania

przestrzennego

dotyczących

sytuowania

nowej

zabudowy,

wywodzących się z wymagań tworzenia miasta zwartego i niskoemisyjnego, ładu
przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz zachowania walorów
ekonomicznych przestrzeni. Zasadami tymi będzie:
1) kształtowanie

struktur

przestrzennych

przy

uwzględnieniu

dążenia

do

minimalizowania transportochłonności układu przestrzennego;
2) lokalizowanie

nowej

zabudowy

mieszkaniowej

w

sposób

umożliwiający

mieszkańcom maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako
podstawowego środka transportu;
3) zapewnianie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych i
rowerzystów;
4) dążenie do lokalizowania nowej zabudowy:
a) w pierwszej kolejności na obszarach o w pełni wykształconej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu
art. 2 pkt 1 ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów
fizjograficznych (w szczególności przez uzupełnianie istniejącej zabudowy),
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b) następnie na terenach położonych na obszarach innych niż wyżej wymienione,
wyłącznie w sytuacji braku dostatecznej liczby terenów przeznaczonych pod
dany rodzaj zabudowy położonych na takich obszarach, przy czym w pierwszej
kolejności lokalizowanie zabudowy powinno następować na obszarach w
najwyższym stopniu przygotowanych do zabudowy, przez co rozumie się
obszary charakteryzujące się najlepszym dostępem do systemów komunikacji
oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci wodociągowe, kanalizacyjne,
elektroenergetyczne,

gazowe,

ciepłownicze

i

telekomunikacyjne

oraz

infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy – Prawo
telekomunikacyjne, adekwatnych dla nowej, planowanej zabudowy.
Powyższe regulacje stanowić będą zasady stosowane w procesach gospodarowania
przestrzenią, którymi będą się kierować organy samorządowe przede wszystkim w
procesie uchwalania prawa miejscowego. Zgodność z nimi oraz z zasadami uchwalonych
aktów planistycznych będzie przedmiotem badania w postępowaniach nadzorczych i
sądowych. Będą one miały również zastosowanie, przez ich uwzględnienie (jako
wytycznych, co będzie stanowiło odzwierciedlenie poglądu prawnego zawartego w
wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 17/08 z dnia 20 lipca 2010 r.) w treści
aktów wykonawczych do ustawy, a także w procedurze wydawania decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.
Jednocześnie tak sformułowane zasady będą służyły wsparciu realizacji jednego z
głównych celów regulacji, jakim jest przekierowanie strumienia inwestycji na tereny do
tego przygotowane.
Przełożenie przedmiotowych zasad na praktykę realizacji inwestycji będzie możliwe
dzięki instrumentom i narzędziom przewidywanym do wprowadzenia w innych
ustawach.
5.

Stworzenie prawnych uwarunkowań

do wykreowania

prawidłowej relacji

przychodów i kosztów gmin związanych z ich działaniami planistycznymi
Obecnie obowiązujące przepisy zobowiązują gminę do wypłaty odszkodowań, w
przypadku gdy wskutek uchwalenia planu miejscowego korzystanie z nieruchomości w
sposób dotychczasowy stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone. Uprawniony
właściciel może w takim przypadku również żądać wykupienia nieruchomości.
Odszkodowanie powinno obejmować wyłącznie rzeczywistą szkodę.
Przedmiotowa regulacja zrównuje uprawnienia właściciela, niezależnie od przyczyn
wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości do treści planu miejscowego.
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Tym samym, zgodnie z obecnymi przepisami odszkodowanie od gminy przysługuje także
w sytuacji, gdy treść planu miejscowego stanowi odzwierciedlenie uwarunkowań
fizjograficznych (dotyczących powodzi), treści ustaw, rozstrzygnięć innych organów. Co
więcej powstała linia orzecznicza, zgodnie z którą zwrot „dotychczasowe użytkowanie”
nie jest rozumiany zgodnie z wykładnią językową, jako sposób korzystania przez
właściciela z nieruchomości przed dniem uchwalenia planu miejscowego, ale jako
potencjalnie możliwe wykorzystanie nieruchomości przed dniem uchwalenia planu,
niezależne od tego, jak nieruchomość była faktycznie wykorzystywana. Prowadzi to do
zasądzania odszkodowań, w sytuacjach gdy de facto nie następuje szkoda – np. właściciel
nieruchomości przed uchwaleniem planu miejscowego użytkował ją rolniczo, a plan
miejscowy przewiduje przeznaczenie na cele rolnicze, tj. w sytuacji, gdy nie dochodzi do
zmiany przeznaczenia terenu ani zmiany jego funkcji.
Należy wskazać, iż kwestie odszkodowań związanych z wejściem w życie planu
miejscowego stanowią podstawową barierę dla gmin w sporządzaniu planów
miejscowych dla kolejnych obszarów oraz barierę w aktywnym i kreacyjnym podejściu
gmin do gospodarowania przestrzenią. Mając także na względzie ostatnie stanowisko
Naczelnego Sądu Administracyjnego (II OSK 518/13), zgodnie z którym „co do zasady
nie można twierdzić, że plan miejscowy ogranicza wykonywanie prawa własności, skoro
to właśnie między innymi plan miejscowy doprecyzowuje granice w jakich owo
wykonywanie jest dopuszczalne”, proponuje się dokonanie zmian art. 36 oraz art. 37
ustawy. Zmiany będą polegały na rozróżnieniu prawnym sytuacji, gdy:
1) teren, którego dotyczy plan miejscowy, był uprzednio objęty planem i gdy teren jest
obejmowany planem miejscowym (o którym mowa w ustawie) po raz pierwszy;
2) plan miejscowy przeznacza dany teren pod inwestycję celu publicznego, i sytuacji,
gdy określa jego inną funkcję i przeznaczenie;
3) treść

planu

stanowi

odzwierciedlenie

uwarunkowań

hydrologicznych,

geologicznych, geomorfologicznych lub przyrodniczych dotyczących występowania
powodzi i związanych z tym ograniczeń, określonych na podstawie przepisów
odrębnych;
4) wynika z zakazów lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu określonych
w przepisach ustaw lub aktów, w tym aktów prawa miejscowego, wydanych na ich
podstawie;
5) wynika z decyzji dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji celu publicznego,
wydanych przez inne niż organy gminy organy administracji publicznej.
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W pierwszym przypadku proponuje się, aby odpowiedzialność finansowa gminy za
rozstrzygnięcia planistyczne pojawiała się:
1) zawsze, gdy był uprzednio uchwalony i obowiązywał plan miejscowy, a na skutek
nowego planu miejscowego (lub zmiany planu miejscowego) korzystanie z
nieruchomości lub jej części w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem w
planie stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone (art. 36 ust. 1b),
2) zawsze, gdy teren nie był objęty obowiązującym planem miejscowym, a na skutek
uchwalenia planu miejscowego użytkowanie nieruchomości lub jej części w sposób
zgodny z faktycznym użytkowaniem terenu i gruntu, mającym miejsce w dniu
uchwalenia planu, stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone (art. 36 ust. 1a)
– przy czym odpowiedzialność ta polegałaby na wypłacie odszkodowania za
rzeczywiście poniesioną szkodę (z możliwością zaproponowania przez gminę innej
nieruchomości).
Proponuje się również, aby w sytuacji gdy uchwalony plan miejscowy przeznacza tereny
pod lokalizację celów publicznych, wskutek czego korzystanie z nieruchomości lub jej
części stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, przysługiwało roszczenie wykupu
nieruchomości lub jej części (art. 36 ust. 1c). Przy czym żądanie wykupu nie będzie się
wiązało z koniecznością wykazania przez właściciela nieruchomości, iż istnieje związek
przyczynowo-skutkowy między przeznaczeniem terenu pod inwestycję celu publicznego
a ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości lub jej części. Podkreślić należy, iż w
omawianej sytuacji nie jest zasadne dokonywanie wypłaty odszkodowania związanego z
ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości – nieruchomość przeznaczona pod
inwestycję celu publicznego musi w przyszłości stać się własnością inwestora
publicznego, a więc docelowo „ograniczenie” to przyjmie postać przeniesienia własności.
Przepis będzie skutkował zwiększeniem pewności właścicieli nieruchomości oraz
pewności inwestycyjnej inwestora publicznego. W obecnym stanie prawnym, w
omawianej sytuacji, właściciel (użytkownik wieczysty), aby przysługiwało mu roszczenie
o wykup nieruchomości, musi wykazywać związek między treścią planu miejscowego a
utratą dotychczasowej funkcji terenu – co może zostać uznane za niesłuszne ograniczenie
jego praw, zwłaszcza w sytuacji, gdy teren był przewidziany pod inwestycję publiczną
we wszystkich kolejno uchwalanych planach.
Zakłada się, iż gmina, podobnie jak ma to miejsce obecnie, będzie ponosić
odpowiedzialność odszkodowawczą w przypadku uchwalenia planu miejscowego lub
jego zmiany, jeżeli jego skutkiem będzie brak możliwości lub istotne ograniczenie
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użytkowania nieruchomości w sposób dotychczasowy, jednakże odpowiedzialność ta
zostanie ograniczona do tych ustaleń planów miejscowych, które są skutkiem
rozstrzygnięć władczych gminy – gmina nie będzie ponosiła odpowiedzialności
odszkodowawczej, w sytuacji gdy ograniczenia będą wynikały z warunków
hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych lub przyrodniczych dotyczących
występowania powodzi, z zakazów lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu
określonych w przepisach ustaw lub aktów, w tym aktów prawa miejscowego, wydanych
na ich podstawie, z decyzji dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji celu
publicznego wydanych przez inne organy (art. 36 ust. 1d).
Proponuje się także, aby gmina nie ponosiła odpowiedzialności finansowej związanej z
wprowadzeniem do planu miejscowego rozstrzygnięć podejmowanych przez inne organy
publiczne, jak również ograniczeń wynikających z innych ustaw (art. 36 ust. 1d pkt 2 i 3)
– obowiązek odszkodowawczy, związany z ochroną praw nabytych obciążający gminę,
nie może dotyczyć sytuacji, gdy ustalenia aktów planistycznych gminy lub wydawane
decyzje w zakresie zagospodarowania terenu, określające warunki przyszłego
zagospodarowania terenu, wynikają z przepisów prawa lub rozstrzygnięć innych organów
– wówczas o prawie do odszkodowania powinny decydować przepisy właściwych
merytorycznie ustaw. Niezbędne będzie przy tym wykazanie, że treść normy planu
miejscowego nie stanowi samodzielnego ustalenia przez gminę społeczno-gospodarczego
przeznaczenia terenu oraz sposobu korzystania z niego, ale wynika z okoliczności
zewnętrznych, opisanych powyżej. Zauważyć bowiem należy, iż w obecnym stanie
prawnym i przy obecnej, powszechnej linii orzeczniczej przyznawane są odszkodowania
związane z sytuacjami, za których wystąpienie ustawodawca regulujący dane kwestie nie
przewidział odszkodowań, tj. uznał, iż dane ograniczenie nie wiąże się z wystąpieniem
szkody, lub uznał, iż szkoda co prawda występuje, lecz nie jest należne odszkodowanie.
Tym samym nie jest zasadne, aby gmina, uchwalając plan miejscowy obejmujący
przedmiotowy teren, doprowadzała do zmiany woli pierwotnego ustawodawcy w
zakresie odszkodowania – tj. aby mocą wydawanych przez nią aktów prawa miejscowego
przysługiwało odszkodowanie jednoznacznie nieprzewidziane przez ustawę właściwą
merytorycznie. Dodatkowo należy zauważyć, iż sytuacja, gdy mimo że w ustawie
właściwej merytorycznie nie przewidziano odszkodowań związanych z określeniem
granicy praw lub określeniem jej np. w decyzjach, plan miejscowy jest wskazywany
(przez linię orzeczniczą) jako źródło prawa do odszkodowania, skutkuje nie tylko ww.
naruszeniem woli ustawodawcy, ale także wprowadzeniem nierówności podmiotów
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wobec prawa. Zauważyć bowiem należy, iż w omawianej sytuacji, mimo wystąpienia
tożsamych granic w korzystaniu z praw, to w zależności od faktu objęcia danego terenu
planem miejscowym będzie pojawiało się bądź nie prawo do odszkodowania związane z
ograniczeniem określonym w innym akcie (mającym swoje źródło w innym akcie niż
plan miejscowy). Dodatkowo należy podkreślić, iż efektem omawianej sytuacji jest
obciążenie finansowe gmin za ograniczenia ustanowione przez inne podmioty.
Proponowana regulacja odzwierciedla także językowe brzmienie obowiązującego
przepisu, zgodnie z którym tylko takie ograniczenie korzystania z nieruchomości lub jej
części, które nastąpiło wskutek uchwalenia planu miejsowego, stanowi podstawę do
powstania roszczenia o odszkodowanie, tj. doprecyzowuje, iż ograniczenia, które nie są
skutkiem treści planu, a treści innych aktów (i są odzwierciedlone w planie miejscowym),
nie stanowią podstawy do odszkodowania – językowa wykładania przepisu, jak wyżej
wskazano, została znacząco zmieniona przez orzecznictwo, a tym samym pojawia się
konieczność jego zmiany, tak aby został przywrócony jego pierwotny, zakładany przez
prawodawcę, cel.
Powyższe rozwiązanie proponuje się również ze względu na to, aby w sytuacji gdy
określenie granic wykonywania prawa własności w planie miejscowym będzie wynikało
z czynników hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych lub przyrodniczych
dotyczących występowania powodzi, a więc w sytuacji, gdy treść planu miejscowego
będzie miała wtórny do sytuacji przyrodniczej (fizjograficznej) charakter, nie
przysługiwało prawo do odszkodowania – niezależnie od treści planu miejscowego
granice te zostały określone przez stan faktyczny dotyczący gruntu, plan miejscowy nie
tyle rozstrzyga o możliwych sposobach zagospodarowania i korzystania z gruntu, co
obrazuje ograniczenia uwarunkowane jego stanem (art. 36 ust. 1d pkt 1).
Jednocześnie zakłada się, iż ww. wprowadzone w planie miejscowym ograniczenia w
sposobie zagospodarowania terenu (w tym, w szczególnych przypadkach zakaz
zabudowy) będą uprawniały do roszczeń odszkodowawczych tylko w sytuacji, gdy
roszczenia za określone rozstrzygnięcie nie będą przysługiwały na podstawie przepisów
innych niż ustawa, tj. przepisach ustaw materialnych wprowadzających te ograniczenia.
Dzięki proponowanemu rozwiązaniu zniwelowane zostaną obecnie występujące sytuacje,
gdy jedno rozstrzygnięcie planistyczne stanowi podstawę do ubiegania się dwukrotnie o
odszkodowanie (wypłacane na podstawie dwóch różnych aktów prawnych). Stan taki w
oczywisty sposób wymaga korekty, gdyż jest niesprawiedliwy społecznie (skutek zmian
w ramach art. 36 ust. 1d).
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Elementem tworzenia prawnych uwarunkowań do ukształtowania prawidłowej i
sprawiedliwej relacji przychodów i kosztów gmin, związanych z ich działaniami
planistycznymi, są również regulacje dotyczące dwuletniego czasu ważności decyzji WZ.
Ponadto decyzje WZ będące w obrocie przed dniem wejścia w życie ustawy, dla których
nie został określony termin ważności, wygasną mocą przepisów projektu ustawy po
dwóch latach od dnia jej wejścia w życie, zaś te wydane po dniu wejścia w życie projektu
ustawy, ale na podstawie przepisów dotychczasowych (co wynika z rocznego vacatio
legis dla przepisów dotyczących decyzji WZ), będą ważne przez okres 2 lat od dnia ich
wydania. Ograniczenie terminu ważności decyzji WZ wpłynie na sposób wyceny
nieruchomości – rzeczoznawcy będą w większym stopniu brali pod uwagę indywidualne
jej uwarunkowania (np. dostęp do infrastruktury) czy potencjalne zagrożenia dotyczące
możliwości realizacji inwestycji niż samą treść decyzji WZ odnoszącej się zawsze do
stanu prawnego i faktycznego istniejącego w dniu wydawania decyzji. Tym samym
czasowość decyzji WZ i uzupełnienie katalogu kryteriów jej wydawania wpłynie na
urealnienie cen nieruchomości, co będzie miało bezpośredni wpływ na poziom
odpowiedzialności finansowej gminy, w sytuacji gdy teren, którego dotyczy plan
miejscowy, jest nim obejmowany po raz pierwszy.
Kolejnym elementem propozycji regulacji jest dokonanie zmian w zakresie opłaty
planistycznej (art. 36 ust. 4). Obecnie przepisy nie wskazują dolnej wartości stawki, co
budziło wątpliwości NIK. Ponadto przepisy nie wskazują możliwości określenia stawki
opłaty jako 0% czy też rezygnacji z jej ustanawiania. Obecnie gminy, zwłaszcza w
sytuacji, gdy oczywistym jest, że proces obliczania zmiany wartości nieruchomości
wskutek

uchwalenia

planu

miejscowego

(np.

wynagrodzenie

rzeczoznawców

majątkowych) przekroczy wpływy z opłaty planistycznej, nie naliczają tej opłaty, mimo
że nie mogą formalnie od tego odstąpić, co również wykazano w raporcie NIK 7). Wobec
tego proponuje się wskazanie, iż opłata planistyczna będzie wynosiła nie mniej niż 10% i
nie więcej niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Jednocześnie proponuje się
wprowadzenie zasady, iż w sytuacji gdy ze sporządzonej prognozy skutków finansowych
uchwalenia planu wynika, iż przewidywane przychody będą niższe niż koszty ustalenia i
poboru opłaty, gmina będzie miała prawo odstąpić od jej ustalenia.
Ostatnim z proponowanych rozwiązań w zakresie relacji przychodów i kosztów gmin
związanych z ich działaniami planistycznymi jest jednoznaczne określenie i zrównanie
7)

Informacja o wynikach kontroli opłaty planistyczne i roszczenia odszkodowawcze związane z uchwaleniem
lub zmianą planów miejscowych Nr ewid. 188/2012/P/12/147/LLU.
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terminów na zgłaszanie roszczeń wynikających z uchwalenia planu miejscowego,
zarówno związanych z ograniczeniem z korzystania z nieruchomości w związku z jego
wejściem w życie, jak i ze zwiększeniem jej wartości (opłaty planistyczne) na 10 lat od
dnia uchwalenia planu miejscowego (art. 37 ust. 3).
Obecnie przepisy przewidują termin 5 lat od dnia uchwalenia planu na pobranie opłaty
planistycznej, uiszczanej w przypadku zbycia nieruchomości. Jest to okres na tyle krótki,
iż możliwe jest proste uniknięcie jej ponoszenia, zwykle przez zawarcie przez zbywcę i
nabywcę nieruchomości przedwstępnej umowy sprzedaży i odczekanie do upływu 5 lat
do zawarcia umowy ostatecznej. Dalsze wydłużanie tego okresu jest bezzasadne – po
upływie ponad 10 lat zbyt wiele czynników może oddziaływać na wartość
nieruchomości, aby możliwe było rzetelne i niebudzące wątpliwości ustalenie tej różnicy
wartości, która zależy wyłącznie od treści aktów planistycznych.
W przypadku roszczeń o odszkodowania przepisy ustawy nie przewidują terminów
przedawnienia roszczeń, stąd też zastosowanie mają tu ogólne przepisy Kodeksu
cywilnego (art. 118), które przewidują, iż termin przedawnienia roszczeń wynosi dziesięć
lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej – trzy lata. Ustalenie jednoznacznego okresu przedawnienia
roszczeń (okresu, w którym można skutecznie zgłaszać roszczenie) ujednolici zasady
dotyczące czasu trwania roszczeń i możliwości pobierania opłat związanych z
uchwaleniem planu miejscowego i „oderwie” regulację od przepisów Kodeksu
cywilnego.
Podkreślić należy, iż zakładany efekt w postaci udoskonalenia relacji przychodów i
kosztów gmin związanych z ich działaniami planistycznymi zostanie osiągnięty dopiero
po wprowadzeniu całego pakietu rozwiązań przewidzianych w ustawie. Zmiana zasad
dotyczących odszkodowań związanych z uchwalaniem planów miejscowych i
regulacjami dotyczącymi opłaty planistycznej powinna przyczynić się do zwiększenia
aktywności planistycznej gmin. Gminy będą pokrywały planami miejscowymi tereny
przeznaczone pod inwestycje, dla których do tej pory wydawały decyzje WZ, co
przyczyni się do wzrostu powierzchni terenów, dla których mogą zostać określone opłaty
planistyczne. Wzrośnie dzięki temu liczba opłat planistycznych, a także wysokości
różnicy w wartości nieruchomości objętej i nieobjętej planem. Natomiast określenie
dolnej granicy wartości opłaty planistycznej przyczyni się do zwiększenia ilości
wpływów do budżetów gmin, a więc co najmniej zmniejszenia nierównowagi w zakresie
konsekwencji finansowych działań planistycznych gmin.
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Jednocześnie proponuje się, w celu uniknięcia obecnie występujących problemów
interpretacyjnych

oraz

rozbieżności

w

doktrynie

i

orzecznictwie,

zastąpienie

występującego w art. 37 ust. 1 pojęcia „sprzedaż” wyrazem „zbycie”. Ułatwi to m.in.
ocenę sytuacji, gdy nieruchomość zostaje wniesiona aportem do spółki.
6.

Regulacje mające na celu podniesienie jakości planów miejscowych i usprawnienie
procesu ich uchwalania
W celu zapewnienia efektywności proponowanych zmian proponuje się wprowadzenie
regulacji dotyczących:
1) modyfikacji dotychczasowej procedury i umożliwienia, na podstawie wniosku
podmiotu dysponującego nieruchomością na cele budowlane lub posiadającego
odpowiednią zgodę, zobowiązującego do realizacji infrastruktury technicznej,
społecznej lub lokali mieszkalnych (lub partycypacji w kosztach realizacji przez
gminę), których realizacja jest zadaniem własnym gminy, oraz nieodpłatnego
przekazania na rzecz gminy, wszczęcia postępowania w sprawie uchwalenia lub
zmiany planu miejscowego (art. 20a–20e);
2) zmian w procedurze uchwalania studium i planu miejscowego, tak aby wzmocniona
została rola zarządców infrastruktury drogowej, linii kolejowych, lotnisk, a także
operatorów

sieci

elektroenergetycznych

i

gazowych,

zarządców

terenów

zamkniętych wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw transportu,
Państwowej Straży Pożarnej oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska
(zmiany w ramach art. 11 i art. 17);
3) zmian mających na celu dostosowanie brzmienia ustawy do przepisów z zakresu
geologii i górnictwa (art. 11 i art. 17);
4) rozszerzenia treści uzasadnienia studium i planu miejscowego (art. 9 ust. 2, art. 15
ust. 1);
5) wprowadzenie w art. 32 ustawy mechanizmów prawnych skłaniających gminę do
realizacji jej ustawowego obowiązku dotyczącego oceny aktualności studium
(z którego treścią musi być zgodny plan miejscowy);
6) umożliwienia prowadzenia symultanicznych prac nad projektem studium i planu
miejscowego, co przyczyni się do przyspieszenia uchwalania planów (art. 15a).
Modyfikacja dotychczasowej procedury i umożliwienie, na podstawie wniosku podmiotu
dysponującego nieruchomością na cele budowlane lub który otrzymał odpowiednią zgodę
właściciela lub użytkownika wieczystego, zobowiązującego do realizacji infrastruktury
technicznej, społecznej, a także lokali mieszkalnych, których realizacja jest zadaniem
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własnym gminy, oraz ich nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy, wszczęcia
postępowania w sprawie uchwalenia lub zmiany planu miejscowego, będzie służyła
zmniejszeniu ryzyk związanych z biernością planistyczną gmin, której skutkiem może
być zmniejszenie podaży terenów inwestycyjnych, czego efektem może być zwiększenie
się cen nieruchomości. Należy wskazać, iż obecnie obowiązujące przepisy, choć
przewidują możliwość uchwalania planów miejscowych na wniosek zainteresowanych
podmiotów, nie obligują one gminy do podjęcia jakiejkolwiek aktywności planistycznej,
nie obligują też do rozpatrzenia takiego wniosku, jak również nie regulują ani nie
zabezpieczają roli wnioskodawcy w procesie uchwalania aktów planistycznych.
W celu zniwelowania ewentualnego ryzyka zmniejszenia dostępności terenów
budowlanych (przy nowych regulacjach dotyczących WZ i przy ewentualnej bierności
planistycznej gminy) wprowadza się następujące rozwiązanie. Proponuje się, aby
podmiot uprawniony do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu
przepisów ustawy – Prawo budowlane lub podmiot, który uzyskał zgodę właściciela
nieruchomości lub użytkownika wieczystego w przedmiotowej sprawie, wyrażoną w
formie aktu notarialnego, mógł skierować wniosek do rady gminy o wszczęcie
postępowania w przedmiocie uchwalenia bądź zmiany planu miejscowego w celu
umożliwienia realizacji inwestycji przedstawionej w wystąpieniu, zobowiązując się do
realizacji lub partycypacji w kosztach budowy infrastruktury technicznej lub społecznej
lub lokali mieszkalnych, których realizacja jest zadaniem własnym gminy, oraz ich
nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy. Zakłada się, iż wystąpienie będzie
upubliczniane oraz będzie przedmiotem konsultacji społecznych. Aby konsultacje te były
realne, proponuje się, aby do wystąpienia była dołączana wizualizacja inwestycji,
sporządzona w formie umożliwiającej publiczną prezentację. Wystąpienie wraz z
wynikiem konsultacji społecznych będzie przedkładane radzie gminy przez wójta
(burmistrza, prezydenta miasta), która będzie mogła podjąć uchwałę o przystąpieniu do
sporządzania planu miejscowego (lub jego zmiany). Plan będzie uchwalany w tożsamej
procedurze co pozostałe plany miejscowe, przy czym przepisy zapewnią udział podmiotu
składającego wniosek oraz określą negocjacje treści wniosku, który wraz ze
zmieniającymi się propozycjami rozstrzygnięć planistycznych także będzie musiało
ulegać zmianom, jak również zapewnią radzie gminy umorzenie postępowania i
nieuchwalanie

planu

miejscowego.

Aby

zobowiązanie

podmiotu

składającego

wystąpienie do realizacji infrastruktury technicznej i społecznej oraz lokali mieszkalnych,
a także bezpłatnego ich przekazania gminie bądź partycypacji w kosztach realizacji
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powyższych było realne i efektywnie egzekwowane, proponuje się wprowadzenie
warunku, aby przystąpienie do użytkowania obiektów budowlanych realizowanych w
ramach inwestycji wskazanej w wystąpieniu następowało wyłącznie po zrealizowaniu i
nieodpłatnym przekazaniu ich gminie lub zrealizowaniu w pełni ustalonej partycypacji w
kosztach.
W celu zabezpieczenia interesu przyszłych właścicieli budynków mieszkalnych oraz
nieruchomości lokalowych proponuje się wprowadzenie obowiązku, aby zarówno przy
uchwalaniu studium, jak i planu miejscowego projekty tych dokumentów były
opiniowane przez zarządców infrastruktury linii kolejowych, lotnisk, a także operatorów
sieci elektroenergetycznych i gazowych, zarządców terenów zamkniętych wyznaczonych
przez ministra właściwego do spraw transportu oraz Państwową Straż Pożarną.
Dodatkowo proponuje się, aby projekty planów miejscowych były uzgadniane, w
zakresie lokalizacji nowych zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia
poważnych awarii przemysłowych, z właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej i
wojewódzkim inspektorem ochrony środowiska.
Regulacje te umożliwią faktyczne stosowanie przy sporządzaniu dokumentów
planistycznych art. 43 ustawy o drogach publicznych oraz art. 53 ustawy o transporcie
kolejowym określających minimalne odległości odpowiednio zabudowy (art. 43) lub
budynków, budowli, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie
linii kolejowych, jak również określających wymagania, aby w odniesieniu do zabudowy
chronionej akustycznie odległości te były zwiększane (art. 53). Umożliwią również
realny wpływ Państwowej Straży Pożarnej na treść studiów i planów miejscowych, co w
oczywisty sposób wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa nowych inwestycji i zapewni
odpowiedni dojazd straży pożarnej do każdego budynku.
Zakłada się poszerzenie zakresu treści studium i planu miejscowego, wynikające z
założonych celów nowelizacji ustawy, o informacje dotyczące bilansowania terenów na
obszarach zurbanizowanych, jak również szczegółowe informacje dotyczące kwestii
finansowych związanych z wejściem w życie tych aktów, w tym powiązanie skutków
finansowych uchwalenia planu miejscowego z planowaniem budżetu gminy czy
prognozami demograficznymi (art. 10 ust. 1 pkt 7 i 17 oraz art. 15 ust. 1).
Zaproponowano uszczegółowienie zakresu studium w części dotyczącej uwarunkowań o
analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne, analizę
możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej, infrastruktury
technicznej i infrastruktury społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy, a
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także bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Bilans ten będzie miał szczególne
znaczenie przy określeniu kierunków rozwoju, w tym kierunków zmian w strukturze
przestrzennej gminy, w przeznaczeniu terenów oraz kierunków i wskaźników
dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenów.
W ramach proponowanych zmian przewiduje się, że bilans terenów przeznaczonych pod
zabudowę będzie zawierał:
1) określenie, na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych oraz
prognoz demograficznych, maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową
zabudowę;
2) oszacowanie chłonności, położonych na terenie gminy, obszarów o w pełni
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej w granicach jednostki
osadniczej, liczonej przez określenie możliwość lokalizowania na tych obszarach
nowej zabudowy;
3) oszacowanie chłonności, położonych na terenie gminy, obszarów przeznaczonych w
planach miejscowych pod zabudowę;
4) porównanie maksymalnego w skali gminy zapotrzebowania na nową zabudowę oraz
sumy powierzchni użytkowej zabudowy wynikającej z chłonności obszarów
koncentracji zabudowy oraz obszarów przeznaczonych pod nową zabudowę w
planach miejscowych, w podziale na funkcje zabudowy.
Zostaną w nim również określone możliwości finansowania przez gminę wykonania
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz społecznej, służących realizacji
zadań własnych gminy, oraz potrzeby inwestycyjne gminy wynikające z konieczności
realizacji zadań własnych, związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach.
Jeżeli maksymalne w skali gminy zapotrzebowanie na nową zabudowę o różnych
funkcjach:
1) nie przekroczy sumy powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje
zabudowy, wynikającej z ww. chłonności obszarów – w studium niezasadne będzie
lokalizowanie nowej zabudowy poza obszarami koncentracji zabudowy oraz
obszarami przeznaczonymi pod zabudowę w planach miejscowych;
2) przekroczy sumę powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje
zabudowy – w studium zasadne będzie wyznaczenie nowych obszarów pod
zabudowę o wielkości odpowiadającej różnicy między wskazanymi wcześniej
potrzebami a możliwościami lokalizowania nowej zabudowy na obszarach
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koncentracji zabudowy oraz obszarach przeznaczonych pod zabudowę w planach
miejscowych.
W celu określenia realnych możliwości gminy w kwestii zapewnienia odpowiedniego
dostępu do infrastruktury technicznej i społecznej konieczne będzie określenie
możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych i infrastruktury
technicznej oraz społecznej oraz potrzeb inwestycyjnych gminy wynikających z
konieczności realizacji zadań własnych związanych z lokalizacją nowej zabudowy. Jeżeli
potrzeby inwestycyjne przekroczą możliwości finansowania, niezbędne będzie dokonanie
zmian w kierunkach studium w celu dostosowania zapotrzebowania na nową zabudowę
do możliwości finansowania przez gminę wykonania systemów komunikacji i
infrastruktury technicznej oraz społecznej. Powyższe działania umożliwią wzmocnienie
relacji między zidentyfikowanymi potrzebami i możliwościami gminy a określanymi w
studium kierunkami polityki przestrzennej, a tym samym stworzą odpowiednie warunki
do rozwoju zabudowy w sposób zharmonizowany z rozwojem infrastruktury technicznej
i społecznej.
W proponowanych zmianach wskazano także perspektywę czasową dla powyższych
analiz – obejmującą maksymalnie 30 lat, która umożliwi przeprowadzenie analiz i
prognoz w sposób rzetelny (w szczególności prognoz demograficznych), a tym samym
pozwoli na wyznaczenie racjonalnych i możliwych do osiągnięcia kierunków rozwoju
gminy oraz na optymalizację harmonogramu działań i wydatków związanych z realizacją
infrastruktury

technicznej

i

społecznej.

Uwzględniając

niepewność

procesów

rozwojowych, zaproponowano również możliwość zwiększenia zapotrzebowania w
stosunku do wyników analiz nie więcej niż o 30%, co pozwoli na wprowadzenie
marginesu elastyczności wynikającego z wpływu czynników zmiennych.
Obecnie obowiązujące przepisy przewidują obowiązek aktualizacji studium co najmniej
raz w czasie kadencji władz samorządowych, jednakże obowiązek ten nierzadko nie jest
realizowany, a w konsekwencji treść studium może wprowadzać w błąd potencjalnych
inwestorów. Wobec tego konieczne staje się stworzenie narzędzi prawnych skłaniających
gminę do realizacji jej ustawowego obowiązku. Proponuje się wprowadzenie przepisu,
zgodnie z którym w sytuacji braku aktualizacji studium ulegnie ograniczeniu możliwość
uchwalenia przez radę gminy planów miejscowych, w których przeznacza się teren pod
zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną (zmiany dotychczasowego art. 32, które
zostały przedstawione powyżej).

39

Proponowane regulacje będą stanowiły odzwierciedlenie wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2009 r. (sygn. akt II OSK 1250/08) oraz poglądów
doktryny (W. Szwajdler, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy a
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Samorząd
Terytorialny 5/2010, str. 39–40, T. Bąkowski, Częściowa zmiana studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, [w:] M. Cherka, F. Elżanowski,
M. Swora i K. Wąsowski, Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym,
Warszawa, 2010, str. 343). Jednocześnie efekt proponowanych rozwiązań będzie sprzyjał
zwiększeniu

bezpieczeństwa

realizacji

inwestycji

–

aktualna

treść

studium,

odzwierciedlająca zarówno aktualny stan przestrzeni, jak i aktualną politykę przestrzenną
gminy, będzie stanowiła wiarygodną podstawę do podejmowanych koncepcji
inwestycyjnych.
W celu usprawnienia uchwalania studium i planu miejscowego, co będzie miało
bezpośredni wpływ na efektywność projektowanych regulacji, proponuje się, przez
dodanie art. 15a, wprowadzenie możliwości równoległego opracowywania projektu
studium i projektu planu miejscowego – zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami
projekt planu miejscowego opracowuje się na podstawie obowiązującego studium.
Możliwość skorzystania z procedury symultanicznej nie będzie ograniczona żadnymi
warunkami, choć oczywistym jest, iż najczęściej będzie stosowana w celu dokonania
zmiany studium i uchwalenia planu miejscowego, w przypadku gdy planowane
dyspozycje przestrzenne są niespójne z dotychczasową treścią studium. Ponieważ plan
miejscowy musi być zgodny ze studium, co wymaga obowiązywania studium przed
dniem uchwalenia planu miejscowego, zakłada się, iż uchwalenie planu miejscowego
będzie mogło nastąpić najwcześniej po upływie 60 dni od dnia przekazania studium
wojewodzie, co umożliwi realne sprawowanie przez niego nadzoru.
Rozwiązanie to umożliwi także zapewnienie pełnej partycypacji społecznej – mieszkańcy
będą się mogli wypowiedzieć co do rozwiązań przewidzianych w studium, a następnie
odnośnie do rozwiązań przewidzianych w projekcie planu miejscowego – symultaniczne
prace nad projektem planu miejscowego i studium nie będą więc skutkowały faktycznym
ograniczeniem konsultacji ze społeczeństwem.
Jednocześnie z określonej w ustawie procedury sporządzania planów miejscowych oraz
studiów usunięto zapis dotyczący sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko,
gdyż wynika on już z ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
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udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko.
7.

Zmiany w zakresie definicji oraz doprecyzowanie pojęcia „wykorzystywanie w
sposób dotychczasowy”
W związku z przedstawionymi powyżej propozycjami zmian regulacji konieczne jest
wprowadzenie zmian w słowniczku ustawy. Proponuje się wprowadzenie zmian, co było
omówione wcześniej, w zakresie definicji obszaru przestrzeni publicznej, jak również
zastąpienie pojęcia „uzbrojenie terenu” pojęciem „infrastruktura techniczna” i rezygnację
z odesłania do ustawy o gospodarce nieruchomościami, co również przedstawiono
wcześniej.
Ponadto proponuje się rezygnację z zamieszczania w słowniczku definicji dostępu do
drogi publicznej i określenie zakresu przedmiotowego tego pojęcia w przepisach
dotyczących decyzji WZ (pojęcie pojawia się w całej ustawie jedynie dwukrotnie w
art. 61 oraz w definicji działki budowlanej) oraz zmianę lub wprowadzenie definicji
pojęć:
– „działka budowlana” – należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę
gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, bezpośredni dostęp do drogi publicznej
lub dostęp do tej drogi przez drogę wewnętrzną oraz wyposażenie w urządzenia
infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych
wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego,
– „inne decyzje lokalizacyjne” – przez co będą rozumiane decyzje o:
• zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawane na podstawie ustawy o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych,
• ustaleniu lokalizacji linii kolejowej – wydawane na podstawie ustawy o transporcie
kolejowym,
• ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 – wydawane na podstawie ustawy o
przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA
EURO 2012,
• zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w
rozumieniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego,
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• ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu oraz inwestycji towarzyszącej
– wydawane na podstawie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
• ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej – wydawane na podstawie
ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
• pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy o
szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli
przeciwpowodziowych,
• ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej
oraz inwestycji towarzyszącej – wydawane na podstawie ustawy o przygotowaniu i
realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji
towarzyszących,
– „udział procentowy powierzchni zabudowy” – przez co będzie rozumiany stosunek
sumy powierzchni zabudowy stanowiącej rzut pionowy zewnętrznych krawędzi
wszystkich budynków na powierzchnię terenu do powierzchni działki budowlanej,
wyrażony w procentach,
– „powierzchnia całkowitej zabudowy” – przez co będzie rozumiana suma powierzchni
całkowitych wszystkich budynków w obrębie działki budowlanej, gdzie powierzchnię
całkowitą budynku stanowi suma powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych
liczonych po jego obrysie zewnętrznym,
– „strefa ochronna terenu zamkniętego” – przez co będzie rozumiana strefa ochronna
terenu zamkniętego, o której mowa w art. 2 pkt 9a ustawy – Prawo geodezyjne i
kartograficzne.
Jednocześnie proponuje się, aby użyty w art. 35 ustawy zwrot: „wykorzystywanie w
sposób dotychczasowy” został doprecyzowany. Przepis art. 35 stanowi podstawę do
wykorzystywania terenów objętych planem miejscowym w sposób dotychczasowy, a
więc w sposób niespójny z dyspozycjami przestrzennymi zawartymi w planie
miejscowym. Dzięki takiej regulacji możliwe jest zarówno dalsze użytkowanie rolne
terenów określonych w planach miejscowych jako tereny budowlane, jak i dalsze
użytkowanie budynków na terenach określonych w planach miejscowych jako tereny z
zakazem zabudowy. Jednakże interpretacja przepisu art. 35, w szczególności zwrotu
„wykorzystywanie w sposób dotychczasowy”, prowadzi do tego, że w przypadku gdy
budynek znajduje się na terenie nieprzeznaczonym w planie miejscowym pod zabudowę,
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nie jest możliwe wykonanie remontu budynku lub jego przebudowy nawet w sytuacji,
gdy jest to przebudowa polegająca na dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
a remont ma na celu de facto przywrócenie poprzedniego stanu budynku lub poprawę
efektywności energetycznej budynku. Wobec powyższego proponuje się, aby art. 35
jednoznacznie wskazywał, iż pojęcie „wykorzystanie w sposób dotychczasowy”
obejmuje również przeprowadzanie remontów, a także prac budowlanych:
1) polegających

na

dostosowaniu

obiektów

budowlanych

do

potrzeb

osób

niepełnosprawnych;
2) dotyczących budynków, których celem jest zmniejszenie rocznego zapotrzebowania
budynku na energię, rocznych strat energii lub kosztów pozyskania ciepła, lub
zamiana źródła energii na źródło odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej
kogeneracji.
Projektowane rozwiązanie ma szczególnie istotne znaczenie dla właścicieli i posiadaczy
budynków znajdujących się na terenach przeznaczanych przez kolejne plany miejscowe
pod inwestycje celu publicznego, terenach tzw. pasa zakazu zabudowy, określonego
przepisami ustawy o drogach publicznych (art. 43) albo ustawy o transporcie kolejowym
(art. 53), oraz budynków znajdujących się w odległości mniejszej niż 50 m od cmentarzy.
II. Przepisy zmieniające – wprowadzenie niezbędnych zmian w innych ustawach,
wynikających z proponowanych założeń zmiany ustawy
W związku z wprowadzanymi zmianami istnieje konieczność wprowadzenia zmian w
następujących ustawach: ustawie – Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawie o własności
lokali, ustawie – Prawo budowlane, ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Projektowane zmiany będą umożliwiały realizację zasad dotyczących sytuowania nowej
zabudowy, a wywodzących się z idei tworzenia miasta zwartego i niskoemisyjnego. Ujęcie
tych zagadnień w jednej regulacji wraz z nowelizacją ustawy ma na celu sformułowanie
jednoznacznego przekazu do samorządów i planistów, że zaproponowane zasady planowania
będą mogły zostać urzeczywistnione na etapie realizacji planów miejscowych. Dotąd istniały
w tym zakresie istotne bariery formalne, co automatycznie podważało zasadność
wprowadzania określonych, pożądanych treści do planów miejscowych. Wprowadzenie
powyższych regulacji będzie stanowiło także swoistą podstawę do realizacji zasad
projektowania uniwersalnego, tj. uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzeni potrzeb
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wszystkich osób z niej korzystających, w szczególności w taki sposób, aby przestrzeń była
użyteczna w możliwie największym stopniu dla osób niepełnosprawnych.
Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne
W przedmiotowej ustawie proponuje się zmiany dotyczące problematyki stref ochronnych
terenów zamkniętych. W obecnym stanie prawnym 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
zagospodarowaniu i korzystaniu z terenów (art. 4 ust. 3). Podstawą prawną do ustanowienia
terenu zamkniętego jest przepis art. 4 ust. 2a ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
zgodnie z którym tereny zamknięte są ustalane przez właściwych ministrów i kierowników
urzędów centralnych w drodze decyzji. W decyzji tej określane są również granice terenu
zamkniętego. Analogicznej regulacji brakuje w odniesieniu do strefy ochronnej terenu
zamkniętego – w efekcie, aby uzyskać pożądany poziom ochrony terenu zamkniętego,
konieczne jest uchwalenie przez gminę planu miejscowego. Jest to rozwiązanie
niewystarczające dla zabezpieczenia strategicznych interesów państwa w dziedzinie
obronności

i

bezpieczeństwa.

Powoduje

również,

że

gmina

ponosi

wyłączną

odpowiedzialność odszkodowawczą za ustalenia planu miejscowego dotyczące strefy
ochronnej, mimo że przyczyną wprowadzenia tych rozwiązań są potrzeby podmiotów od niej
niezależnych. Projektowana regulacja wprowadza podstawę prawną do ustanowienia, w
drodze rozporządzenia wydawanego przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwych
ministrów, strefy ochronnej terenu zamkniętego oraz do określenia w tej strefie ograniczeń w
sposobie zagospodarowania terenu, lokalizowania i parametrów obiektów budowlanych oraz
faktycznym użytkowaniu terenu i gruntu dotyczące przebywania osób lub swobody
poruszania się, używania rzeczy i wykonywania czynności, niezbędnych do zapewnienia
prawidłowego

funkcjonowania terenu

zamkniętego.

Ustalenia

rozporządzenia będą

uwzględniane w aktach planistycznych oraz decyzjach o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu. Jednocześnie wprowadza się regulacje dotyczące odszkodowań
związanych z wprowadzanymi ograniczeniami. Proponuje się wprowadzenie rozwiązań w
zakresie odszkodowań o charakterze analogicznym do rozwiązań zawartych w przepisach
ustawy – Prawo ochrony środowiska – art. 129 i kolejne (które stosuje się do ochrony
przyrody oraz do ograniczeń związanych z ochroną zabytków i parków kulturowych),
bowiem obydwie sytuacje odnoszą się do ewentualnych ograniczeń wynikających z
przepisów materialnych dotyczących zapewnienia warunków właściwego funkcjonowania
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określonego rodzaju obszaru lub obiektu – w przypadku terenów zamkniętych jest to
ustanowienie strefy ochronnej terenu zamkniętego, a w ustawie – Prawo ochrony środowiska
obszaru o analogicznej funkcji, tj. obszaru ograniczonego użytkowania. Jednocześnie, co
należy podkreślić, odszkodowania będą przysługiwały wyłącznie w sytuacji występowania
nowych ograniczeń w zagospodarowaniu terenu, wynikających z rozporządzenia, podobnie
jak ma to miejsce w ustawie – Prawo ochrony środowiska, gdy odszkodowania przysługują w
związku z ograniczeniami wprowadzanymi aktami prawnymi powszechnie obowiązującymi,
a podmiotem obowiązanym do wypłaty odszkodowania jest organ wydający dany akt.
W projekcie ustawy proponuje się rozwiązanie, zgodnie z którym, w przypadku gdy w
związku z wejściem w życie rozporządzenia ustalającego strefę ochronną terenu zamkniętego
nastąpiło ograniczenie w sposobie zagospodarowania terenu lub faktycznego użytkowania
terenu i gruntu powodujące, że korzystanie z nich lub z ich części w dotychczasowy sposób
lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone,
właściciel nieruchomości (oraz użytkownik wieczysty) będzie mógł żądać wykupienia
nieruchomości lub jej części, jak również żądać odszkodowania za poniesioną szkodę
(również podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości), przy czym
szkoda obejmowała będzie również zmniejszenie wartości nieruchomości. Jednocześnie
proponuje się, aby z roszczeniem, podobnie jak to ma miejsce w przypadku przepisów ustawy
– Prawo ochrony środowiska, można było wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie
rozporządzenia i aby do wprowadzenia ograniczeń nie miały zastosowania przepisy art. 36 i
art. 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dotyczące roszczeń z tytułu
ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenu lub faktycznego użytkowania terenu i
gruntu, co pozwoli uniknąć wypłacania podwójnego odszkodowania – zarówno na podstawie
ograniczeń w zagospodarowaniu terenu określonych w przepisach rozporządzenia, jak i
odzwierciedlonych w planie miejscowym. Wysokość odszkodowania będzie ustalana na
wniosek poszkodowanego przez organ wydający rozporządzenie w drodze decyzji, decyzja ta
będzie niezaskarżalna, lecz strona niezadowolona z przyznanego odszkodowania może w
terminie 30 dni od dnia doręczenia jej decyzji wnieść powództwo do sądu powszechnego.
Podobne powództwo będzie przysługiwało w przypadku niewydania decyzji w terminie 3
miesięcy od dnia zgłoszenia żądania przez poszkodowanego. Proponuje się także, aby
podobnie jak ma to miejsce w przepisach ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustalenie
wysokości odszkodowania (oraz ceny wykupu nieruchomości) następowało po uzyskaniu
opinii rzeczoznawcy majątkowego, określającej wartość nieruchomości według zasad i trybu
określonych w przepisach ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wprowadza się także
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regulację wskazującą jednoznacznie, iż do żądania wykupu nieruchomości w przypadkach
ograniczenia w sposobie zagospodarowania terenu lub faktycznego użytkowania terenu i
gruntu będą miały odpowiednie zastosowanie zasady i tryb określone w ustawie o gospodarce
nieruchomościami.
Przechodząc do kwestii odszkodowań związanych z ustaleniem stref ochronnych, które
funkcjonują w oparciu o istniejące przepisy ustawy, należy zauważyć, iż strefy te, w
obowiązującym reżimie prawnym, są ustanawiane w planach miejscowych, tym samym z
chwilą wejścia w życie planu miejscowego ustalającego taką strefę i wprowadzającego
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, na skutek których korzystanie z nieruchomości lub
jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się
niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właścicielowi oraz użytkownikowi wieczystemu
nieruchomości przysługuje odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę albo prawo
żądania wykupienia nieruchomości lub jej części. W związku z powyższym w obecnym
systemie prawnym istnieją regulacje będące podstawą prawną zaspokajania roszczeń
właścicieli i wypłaty odszkodowań. Obok stref ochronnych ustalonych na podstawie planów
miejscowych faktycznie funkcjonują strefy ochronne tworzone decyzjami organów
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronność państwa, które zostały podjęte przed
wejściem w życie ustawy. Obecnie, w związku ze zmianą przepisów, brak jest podstawy
prawnej do zmiany lub uchylenia tych decyzji. Jednocześnie należy zauważyć, iż treść decyzji
(o ile nie została odzwierciedlona w planie miejscowym, a więc w przypadku gdy strefa
ochronna została niejako ponownie ustalona w planie miejscowym) nie znajduje
odzwierciedlenia

w

aktach

planistycznych,

które

bezpośrednio

wiążą

właścicieli

nieruchomości oraz organy przy wydawaniu decyzji. Tym samym funkcjonowanie
przedmiotowej strefy i określonych w niej ograniczeń nie wiąże się z prawem do
odszkodowania. Niemniej jednak należy podkreślić, iż strefy te były ustalane w innym od
obecnie obowiązującego systemie politycznym i reżimie prawnym, prawdopodobne jest
również, iż ich ustalenie wiązało się ze swoistym systemem zadośćuczynienia, jednakże nie
jest możliwe obecnie jednoznaczne potwierdzenie lub wykluczenie takiego faktu.
Najistotniejszą kwestią dotyczącą stref i kwestii odszkodowań jest jednak to, iż powielenie w
rozporządzeniu regulacji dotyczących strefy ochronnej lub strefy związanej z potrzebami
obronności i bezpieczeństwa państwa, które były ustalone w innym reżimie prawnym, a także
stref ochronnych terenów zamkniętych ustalonych w planach miejscowych, nie będzie rodziło
konieczności wypłaty odszkodowań tak przez gminy, jak i przez organ wydający
rozporządzenie. Podkreślić bowiem należy, iż odszkodowanie (albo prawo żądania wykupu
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nieruchomości) jest związane ze zmianą możliwości użytkowania i korzystania z terenu i
gruntu – powstaje, gdy następuje ograniczenie w sposobie zagospodarowania terenu lub
faktycznego użytkowania terenu i gruntu powodujące, że korzystanie z nich lub z ich części w
dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe
lub istotnie ograniczone, co oznacza, że w sytuacji braku zmiany między dotychczasowym
sposobem użytkowania i korzystania lub zagospodarowania terenu (brak zwiększenia
ograniczeń) nie pojawi się obowiązek odszkodowawczy. Natomiast zmniejszenie ograniczeń
lub zmniejszenie obszaru objętego strefą korzystnie wpłynie na wartość nieruchomości i może
się przyczynić do zwiększenia uprawnień właściciela w zakresie możliwości korzystania z
niej (zmieni się społeczno-gospodarcze przeznaczenie terenu oraz sposób korzystania z
niego).
W projektowanych regulacjach wprowadzono również przepisy dotyczące obowiązku
przeprowadzenia i procedury konsultacji społecznych, w tym wyłożenia projektu
rozporządzenia i przeprowadzenia dyskusji publicznej w gminach, które strefa będzie
obejmowała, oraz zasięgnięcia opinii danej gminy. Rozwiązanie takie ma umożliwić
zapoznanie się zainteresowanym osobom, w tym przede wszystkim właścicielom
nieruchomości,

z

planowanymi

do

wprowadzenia

ograniczeniami,

da

możliwość

wypracowania możliwie najlepszych rozwiązań i zwiększy szansę na akceptację społeczną
dla ograniczeń wynikających z potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa. Jednocześnie
dla upowszechnienia wiedzy o wprowadzanych ograniczeniach, a tym samym przyczynieniu
się do ich większej świadomości i respektowania, zaproponowano wprowadzenie obowiązku
wyłożenia danego rozporządzenia po jego przyjęciu oraz opublikowaniu go w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu gminy.
Ustawa o własności lokali
W przedmiotowej ustawie proponuje się zmiany dotyczące wydzielania samodzielnych lokali
mieszkalnych. Projektowane zmiany mają na celu przeciwdziałanie praktyce polegającej na
wydzielaniu w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych, a więc de facto przekształceniu ich w budynki wielorodzinne, na terenach do
tego nieprzeznaczonych, wbrew ustaleniom planu miejscowego, decyzji o warunkach
zabudowy oraz wydanego na ich podstawie pozwolenia na budowę. Do ustawy o własności
lokali

wprowadza

się

przepis

precyzujący,

że

ustanowienie

odrębnej

własności

samodzielnego lokalu mieszkalnego dopuszczalne jest wyłącznie pod warunkiem zgodności z
ustaleniami planu miejscowego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy oraz zgodnie z
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pozwoleniem na budowę albo skutecznym zgłoszeniem. Pouczenie w tym zakresie zawierane
będzie

w

zaświadczeniu

o

samodzielności

lokalu,

wydawanym

przez

starostę.

Konsekwentnie, w razie ustanowienia odrębnej własności lokalu bez odpowiedniego
zaświadczenia, powództwo o stwierdzenie nieważności będzie mógł wnieść również
właściwy z uwagi na położenie nieruchomości wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub
powiatowy inspektor nadzoru budowalnego.
Kolejną zmianą jest doprecyzowanie, że do wydzielenia lokalu w sposób sprzeczny z art. 2
ust. 1a ustawy o własności lokali nie jest również uprawniony sąd przeprowadzający
postępowanie o zniesienie współwłasności. W takim przypadku orzeczony zostanie podział
cywilny rzeczy.
Ustawa – Prawo budowlane
Proponowane zmiany są wynikiem wprowadzenia modyfikacji w ramach przepisów ustawy
dotyczących procedury uchwalania planu miejscowego, tj. wprowadzenia szczególnego trybu
uchwalania planu miejscowego, w którym możliwość przystąpienia do użytkowania zawartej
w planie inwestycji jest uzależniona od spełnienia przez inwestora dodatkowych warunków w
postaci realizacji infrastruktury technicznej, społecznej lub lokali mieszkalnych – należących
do zadań własnych gminy lub partycypacji w kosztach ich realizacji. Konsekwentnie w
przepisach Prawa budowlanego proponuje się wprowadzenie przepisu nakładającego
obowiązek dołączania do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zaświadczenia wójta, burmistrza albo
prezydenta miasta, potwierdzającego spełnienie obowiązków zrealizowania i nieodpłatnego
przekazania gminie infrastruktury technicznej określonej w zobowiązaniu inwestora,
tj. zaświadczenia potwierdzającego spełnienie obowiązków, o których mowa w art. 20d ust. 8
ustawy. Jednocześnie wprowadza się wymóg załączenia umowy urbanistycznej dotyczącej
realizacji ww. infrastruktury bądź partycypacji w kosztach jej realizacji do wniosku o
pozwolenie na budowę lub zgłoszenia, jeżeli wymóg taki został wskazany w planie
miejscowym. Brak tych przepisów powodowałby, że norma z art. 20d ust. 8 ustawy
pozbawiona byłaby możliwości efektywnego egzekwowania.
Ustawa o gospodarce nieruchomościami
W ramach przedmiotowej ustawy proponuje się wprowadzenie zmian w dwóch obszarach
regulacji – dotyczących katalogu celów publicznych oraz dotyczących ograniczeń w sposobie
korzystania z nieruchomości.
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Proponuje się uzupełnienie katalogu celów publicznych, zawartego w art. 6 przedmiotowej
ustawy, o cele w zakresie kultury (państwowe lub samorządowe instytucje kultury – w
rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) oraz w
zakresie wybranych elementów zagospodarowania przestrzeni publicznej, tj. o wydzielanie
gruntów pod publicznie dostępne samorządowe: ciągi piesze, place, parki, promenady lub
bulwary, a także ich urządzanie, w tym budowa lub przebudowa. Projektowana zmiana
umożliwi efektywniejszą realizację inwestycji sprzyjających nowo wprowadzonym celom
publicznym, m.in. przez umożliwienie dokonania wywłaszczenia. Zmiana ma zasadnicze
znaczenie dla poprawy ładu przestrzennego i polepszenia komfortu życia w miastach.
Proponuje się również rozszerzenie możliwych do ustanowienia ograniczeń w sposobie
korzystania z nieruchomości o rozwiązania umożliwiające efektywniejsze zagospodarowanie
zwartych obszarów śródmiejskich. W art. 124c ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy
uregulowano

administracyjnoprawny tryb

zezwalania

na

zakładanie

na

obiektach

budowlanych elementów infrastruktury związanej z drogą publiczną bądź z bezpieczeństwem
– konieczność efektywnego gospodarowania przestrzenią uzasadnia umożliwienie władczego
decydowania o takim sposobie umieszczenia ww. urządzeń, ograniczając ilość infrastruktury
montowanej na słupach i innych elementach posadawianych w gruncie. Jednocześnie
rozwiązania w tym zakresie stosowane są w praktyce budowlanej od dziesięcioleci, jednak
wyłącznie w przypadku zgody właścicieli nieruchomości. Projektowane rozwiązanie dotyczy
również możliwości ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z
urządzeniem i utrzymywaniem ogólnodostępnych ciągów pieszych, przebiegających przez
prześwity lub podcienia, w obrysie obiektu budowlanego – umożliwi to m.in. efektywne
zagospodarowywanie zwartych kwartałów XIX-wiecznej zabudowy śródmiejskiej.
Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych
Zmiany wprowadzane w tzw. specustawie drogowej mają na celu przyspieszenie i
ograniczenie kosztów realizacji inwestycji promujących alternatywne wobec samochodu
środki przemieszczania się. Są one funkcjonalnie powiązane z wprowadzanymi w planowaniu
przestrzennym zasadami tworzenia miasta zwartego i niskoemisyjnego, a także efektywnego
gospodarowania przestrzenią oraz zachowania walorów ekonomicznych przestrzeni,
opisanymi w pkt 5 uzasadnienia. W obecnym stanie prawnym preferencje wprowadzane
specustawą drogową spowodowały powszechnie opisywane przyspieszenie realizacji
inwestycji polegających na budowie dróg publicznych, zaś kolejne nowelizacje tej ustawy
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uczyniły z niej sprawne narzędzie przygotowania i realizacji tych inwestycji, umożliwiające
m.in. efektywne wydatkowanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zakres
przedmiotowy specustawy drogowej determinuje jednocześnie powstawanie inwestycji
drogowych (tj. inwestycji, dla których zasadniczym elementem konstrukcyjnym drogi jest
jezdnia) również w przypadku, gdy indukcja ruchu samochodowego w danym miejscu nie jest
potrzebna, jednak pozwala na realizację inwestycji pobocznej, takiej jak przykładowo
torowisko tramwajowe, stanowiące część ulicy. Powoduje to realizację inwestycji o
nieoptymalnym profilu przestrzennym oraz wysokich kosztach. Niezbędna jest zatem
poprawa sytuacji inwestorów zamierzających w ramach przygotowywanych przedsięwzięć
nie realizować drogi publicznej, lecz inny obiekt liniowy służący poprawie dostępności
komunikacyjnej środkami alternatywnymi wobec samochodu.
W związku z tym proponuje się wprowadzenie do specustawy drogowej przepisu art. 1a,
zgodnie z którym przepisy tej ustawy stosuje się również do realizacji inwestycji
polegających na budowie dróg rowerowych, tras tramwajowych oraz ciągów pieszych, jednak
wyłącznie w przypadku, gdy inwestorem jest organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego. Ograniczenie kręgu podmiotowego inwestorów pozwoli na zachowanie
charakteru inwestycji, będących inwestycjami celu publicznego i realizowanych w ramach
polityki komunikacyjnej poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Jednocześnie w
przepisie zawarto szereg zastrzeżeń i uregulowań szczególnych, pozwalających na jednolite
stosowanie przepisów specustawy drogowej wobec tych inwestycji. W ust. 2 wskazano
właściwość organów wydających decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
(decyzja ZRID) wobec nowego katalogu inwestycji, w zależności od organu jednostki
samorządu terytorialnego będącego inwestorem. Wprowadzono również ograniczony katalog
elementów wniosku o wydanie decyzji oraz samej decyzji, w której nie jest celowe
umieszczanie rozstrzygnięć związanych ściśle z systemem dróg publicznych, jednak zasadne
wydaje się, aby przebieg inwestycji uzgodniony był z zarządcą drogi, gdy łączy się ona z
pasem drogowym drogi publicznej (ust. 3). W ust. 4 doprecyzowano, że nieruchomości lub
ich części, wydzielone w wyniku podziału dokonanego decyzją ZRID, znajdujące się w
liniach rozgraniczających teren inwestycji, stają się z mocy prawa własnością jednostki
samorządu terytorialnego, której organ występuje jako inwestor, z dniem, w którym decyzja o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Przepis ma na celu
precyzyjne określenie właściwości jst, na rzecz której nieruchomość podlega wywłaszczeniu.
W przepisach ust. 5 i 8 zawarto szereg ograniczeń w stosowaniu specjalnego reżimu
prawnego specustawy drogowej – uwzględniając w tym zakresie wytyczne zawarte w
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wyrokach Trybunału Konstytucyjnego w sprawach K 23/05 i K 4/10, w których wskazano na
potrzebę szczególnej analizy ograniczeń w prawach rzeczowych właścicieli nieruchomości
oraz w samodzielności planistycznej gminy, wprowadzanych tą ustawą. W związku z tym
wskazano, że wyłącznie dla inwestycji polegających na budowie trasy tramwajowej, jest
dopuszczalna realizacja tej inwestycji, nawet jeśli narusza ona ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, stanowiącego akt prawa miejscowego. Dla inwestycji o
mniejszej skali, takich jak drogi rowerowe i ciągi piesze, wymóg zgodności z ustaleniami
planu miejscowego zachowano, przy czym w przypadku jego braku inwestor występuje o
wydanie decyzji ZRID bez konieczności uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego. Dodatkowo przepisy uzupełniono o wskazanie, że w przypadku inwestycji,
co do których wymagana jest zgodność z planem miejscowym, inwestor ma obowiązek
załączyć do wniosku o wydanie decyzji ZRID wypis i wyrys z tego planu, zaś organ – po
zbadaniu projektu budowlanego i stwierdzeniu jego niezgodności z planem miejscowym –
wydaje decyzję odmowną (ust. 6–7). Dodatkowo, w odniesieniu do wszystkich inwestycji, o
których mowa w art. 1a, wyłączono stosowanie wybranych unormowań specustawy
drogowej. Dotyczy to następujących przepisów:
– art. 20a – dotyczącego uprawnienia inwestora do nieodpłatnego zajęcia terenów wód
płynących oraz linii kolejowych na czas realizacji inwestycji;
– art. 20b – dotyczącego ułatwień w wycince drzew i krzewów oraz zwolnień w opłatach z
tym związanych;
– art. 22 – dotyczącego sposobu finansowania kosztów nabycia nieruchomości pod realizację
inwestycji;
– art. 31 – wprowadzającego ograniczenia w możliwości stwierdzenia nieważności decyzji
ZRID, w tym w postępowaniu sądowoadministracyjnym.
III. Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepisy końcowe
Zakłada się, iż przepisy ustawy będą wchodziły w życie stopniowo – ustawa co do zasady
będzie miała 6-miesięczne vacatio legis, natomiast regulacje dotyczące nowych warunków
wydawania decyzji WZ będą miały roczne vacatio legis, co umożliwi inwestorom
dostosowanie się do nowych wymagań prawnych.
Ponieważ obowiązujące przepisy przewidują obowiązek aktualizacji studiów nie rzadziej niż
raz w trakcie kadencji organów gminy, nie wydaje się, aby projektowane rozwiązania
stanowiły zbyt duże obciążenie. W ramach prowadzonych działań aktualizacyjnych, które,
zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą się pojawić w ciągu 2 lat od dnia wejścia w
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życie projektowanej ustawy, organy gminy mogą wprowadzić zmiany dotyczące
uwzględnienia w studiach nowych rozwiązań. Rozpoczęcie procedury zmiany studium może,
zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, umożliwić uruchomienie procedury uchwalenia
lub zmiany planu miejscowego, a obydwie procedury mogą być prowadzone symultanicznie.
W celu zapobieżenia wystąpienia kumulacji wniosków o wydanie decyzji WZ po
opublikowaniu projektowanej ustawy, co mogłoby doprowadzić do uniemożliwienia realizacji
jej celów, proponuje się, aby po dniu wejścia ustawy w życie, w sprawach o wydanie decyzji
WZ dotyczących inwestycji, które mogą być lokalizowane wyłącznie na podstawie planu
miejscowego lub obszarów, na których inwestycje mogą być lokalizowane wyłącznie na
podstawie planu miejscowego, oraz dla terenów, dla których nie wydaje się decyzji WZ, nie
wszczynało się postępowań.
Aby nie nakładać na gminy obowiązku powtórzenia całej procedury planistycznej, w sytuacji
gdy gmina opracowała projekt studium lub planu miejscowego, lub jego zmiany, który został
wyłożony do publicznego wglądu, tj. aby nie zwiększać zadań i jednocześnie nie opóźniać
wejścia w życie dokumentów planistycznych, proponuje się, aby do projektów studiów,
planów i zmiany planów znajdujących się na tym etapie procedury stosowano przepisy
dotychczasowe.

Regulacja

umożliwi

zakończenie

procedury

planistycznej

na

dotychczasowych zasadach. Jednocześnie proponuje się, z uwagi na fakt, iż ustawa zawiera
regulacje korzystniejsze dla systemu planowania przestrzennego, umożliwienie radzie gminy,
w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie projektu ustawy, podjęcie decyzji co do
stosowania nowych przepisów.
Ponieważ ulegają zmianie przepisy dotyczące odszkodowań, proponuje się regulację, zgodnie
z którą w przypadku zmiany lub uchwalenia planu miejscowego przed dniem wejścia w życie
projektu ustawy, do odszkodowań i roszczeń, o których mowa w art. 36 i art. 37 ustawy,
zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe, tj. odszkodowania będą wypłacane
zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wejścia w życie planu miejscowego. W
przypadku podjęcia przez radę gminy decyzji co do stosowania nowych przepisów, będą
miały zastosowanie nowe przepisy dotyczące odszkodowań.
Proponuje się także wprowadzenie czasowych rozwiązań mających na celu ułatwienie
gminom dostosowania podjętych dyspozycji przestrzennych określających przeznaczenie
terenu do nowych wymagań oraz zasad planowania przestrzennego.
Jak wskazano we wstępnej części uzasadnienia, pomimo niskiego stopnia pokrycia obszaru
Polski planami miejscowymi, w obrocie prawnym funkcjonują plany miejscowe, których
uchwalenie nastąpiło pomimo niemożności ich realizacji w realistycznej perspektywie
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czasowej, z powodu przeszacowania zarówno możliwości inwestycyjnych gminy (w zakresie
inwestycji celu publicznego określonych w planie), jak i aktywności inwestorów prywatnych.
Innym przypadkiem są plany miejscowe przewidujące realizację inwestycji celu publicznego,
która wg obiektywnie dostępnych danych nigdy nie nastąpi (np. inwestycja liniowa została
zrealizowana w innym wariancie lokalizacyjnym). Pozostawanie w obrocie prawnym planów
miejscowych, które nie będą realizowane, jest zjawiskiem niekorzystnym dla ładu
przestrzennego oraz dla gospodarki finansowej gminy, obciążonej zobowiązaniami
wynikającymi z planu. W związku z tym niezbędne stało się wprowadzenie przepisu
przejściowego, o charakterze specjalnym (czasowym), dotyczącego możliwości „wycofania
się” gminy z realizacji fragmentu polityki przestrzennej w zakresie objętym planem
miejscowym.
Rozwiązanie to polegało będzie na umożliwieniu gminie, w ciągu 3 lat od dnia wejścia w
życie projektu ustawy, dokonania uchylenia planów miejscowych dla określonych
nieruchomości lub ich części (tj. ograniczeniu przestrzennego obowiązywania planu
miejscowego). Uprawnienie będzie dotyczyło nieruchomości przeznaczonych pod lokalizację
inwestycji celu publicznego, odnośnie której inwestor zrezygnował z jej realizacji, nie
przewiduje się jej realizacji w ciągu 20 lat (w przypadku inwestycji krajowych, wojewódzkich
oraz powiatowych) albo 10 lat (w przypadku inwestycji gminnych) od dnia wejścia w życie
projektu ustawy, gdy realizacja inwestycji nastąpiła lub nastąpi w innym przebiegu lub
lokalizacji, lub w sytuacji gdy dana nieruchomość jest zbędna do realizacji tej inwestycji.
Uprawnienie będzie również dotyczyło sytuacji, gdy plan miejscowy określa dla
nieruchomości

lub

jej

części

sposób

zagospodarowania

dopuszczający zabudowę

mieszkaniową lub siedliskową, a teren ten nie jest przedmiotem ruchu inwestycyjnego lub
właściciel lub użytkownik wieczysty tej nieruchomości złożył, w formie aktu notarialnego,
oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęcie takiej uchwały. By przedmiotowe uchwały nie
prowadziły

do

zaburzenia

kształtowania

przestrzeni,

proponuje

się

obligatoryjne

przeprowadzanie analiz dotyczących wpływu uchwały na ład przestrzenny, walory
architektoniczne i krajobrazowe oraz ekonomiczne przestrzeni, rozwiązania funkcjonalnoprzestrzenne zawarte w planie miejscowym, którego dotyczy, a także na dostęp do
publicznego transportu zbiorowego lub jego funkcjonowanie. Równocześnie proponuje się
wprowadzenie przepisu jednoznacznie zakazującego podjęcia przedmiotowej uchwały w
sytuacji, gdy z analiz wynika, że uchwała będzie skutkowała dysfunkcyjnością planu
miejscowego lub jego części, lub znaczącym zmniejszeniem efektywności rozwiązań
funkcjonalno-przestrzennych, lub miała ona negatywny wpływ na funkcjonowanie
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publicznego transportu zbiorowego, lub negatywny wpływ na funkcjonowanie sieci
infrastruktury technicznej, lub gdy będzie negatywnie oddziaływała na walory ekonomiczne
przestrzeni.

Jednocześnie

podkreślono,

że

w

ramach

wyłożenia

publicznego

przeprowadzonego w ramach procedury uchylania planów miejscowych wykładany będzie
ujednolicony projekt planu miejscowego (roboczy dokument pokazujący wynikające z
uchylenia zmiany), natomiast w okresie 3 miesięcy po uchyleniu planu wójt, burmistrz albo
prezydent miasta będzie miał obowiązek opracowania tekstu jednolitego planu miejscowego,
a następnie będzie on ogłoszony przez radę gminy.
Jednocześnie, ze względu na wprowadzane zmiany w przepisach dotyczących ustanawiania
stref ochronnych terenów zamkniętych oraz występowania istniejących stref związanych z
potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa tworzonych w innych trybach,
zaproponowano w ramach przepisów przejściowych uregulowanie kwestii sposobu znoszenia
stref istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na mocy rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów lub właściwych ministrów. Rozwiązanie to umożliwi zniesienie tych
stref lub zmianę ich granic i ograniczeń w nich wskazanych, które zostały utworzone lub
ustalone mocą decyzji niewystępujących obecnie w systemie prawnym, a tym samym
dostosowanie zarówno obszaru stref, jak i ograniczeń do potrzeb wynikających z charakteru
terenu zamkniętego, co obecnie jest niemożliwe. Podkreślić należy, iż zniesienie strefy
ochronnej lub strefy związanej z potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa korzystnie
wpłynie na wartość nieruchomości i może się przyczynić do zwiększenia uprawnień
właściciela.
Przedmiotowy projekt nie zakłada konieczności powołania nowego organu lub instytucji.
Jednakże, z uwagi na fakt, iż przepisy ustawy zakładają zmiany w zakresie składu komisji
urbanistyczno-architektonicznych, wprowadza się przepisy dostosowujące wskazujące, iż
minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa dostosuje skład Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do nowych wymagań w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy, marszałkowie województw dostosują skład wojewódzkich komisji urbanistyczno-architektonicznej do nowych wymagań w ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
projektu ustawy, natomiast starostowie, wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast będą
obowiązani dostosować skład odpowiednio powiatowych i gminnych komisji urbanistyczno-architektonicznych do nowych wymagań w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
projektu ustawy.
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IV. Zmiany przepisów wykonawczych
Wprowadzenie

zmian

w

ustawie

spowoduje

konieczność

wydania

następujących

rozporządzeń:
1) w

sprawie

sposobu

ustalania

wymagań

dotyczących

nowej

zabudowy

i

zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
2) w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy;
3) w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
Zakłada się, iż dotychczasowe rozporządzenia zostaną utrzymane w mocy do czasu wejścia w
życie nowych aktów wykonawczych, przy czym w przypadku rozporządzenia w sprawie
sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w
przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – przez czas nie
dłuższy niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie projektu ustawy.
V. Pozostałe informacje
Z dniem przesłania projektu ustawy do konsultacji publicznych został on zamieszczony na
stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce „Rządowy Proces
Legislacyjny”.
Do dnia 2 czerwca 2015 r. wpłynęło jedno zgłoszenie zainteresowania pracami nad projektem
ustawy, w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa – zainteresowanie zgłosił podmiot – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.,
składając uwagi do projektu ustawy dotyczące: lokalizacji inwestycji celu publicznego i
odpowiedzialności odszkodowawczej inwestora, zmian w procedurze sporządzania aktów
planowania oraz ograniczeń dotyczących wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
Projektowane regulacje nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie będzie podlegał notyfikacji, zgodnie z przepisami dotyczącymi
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych.
Celem projektu ustawy nie jest wdrożenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
18 grudnia 2014 r., sygn. akt K 50/13, oraz odzwierciedlenie postanowienia sygnalizacyjnego
z dnia 3 lutego 2015 r., sygn. akt S 1/15 podjętego w związku z przedmiotowym wyrokiem.
Niemniej, proponowany przepis art. 36 ust. 1c ustawy, zgodnie z którym w sytuacji, gdy
uchwalony plan miejscowy przeznacza tereny pod lokalizację inwestycji celu publicznego,
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właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od inwestora wykupu
nieruchomości lub jej części albo ustanowienia odpowiedniej służebności, jest w pełni zgodny
w przedmiotowym wyrokiem Trybunału. Trybunał bowiem stwierdził, iż niezgodny z
Konstytucją RP jest art. 36 ust. 1 ustawy w zakresie, w jakim wyłącza roszczenia właścicieli
lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone na cel
publiczny w planie miejscowym obowiązującym 31 grudnia 1994 r., jeśli takie przeznaczenie
zostało utrzymane w planie miejscowym uchwalonym pod rządami obecnie obowiązującej
ustawy. Proponowane brzmienie przepisu skutkuje zniwelowaniem niekonstytucyjności
obecnie obowiązującego przepisu, tj. zniesieniem obowiązku wykazywania związku
ograniczenia korzystania z nieruchomości z treścią planu miejscowego. W projekcie ustawy
nie odniesiono się natomiast do treści postanowienia sygnalizacyjnego, zgodnie z którym
regulacja dotycząca sytuacji właścicieli lub użytkowników nieruchomości, które zostały
przeznaczone na cel publiczny w planie miejscowym obowiązującym 31 grudnia 1994 r. i to
przeznaczenie zostało utrzymane w obowiązującym planie miejscowym, ma przewidywać
odszkodowania wyłącznie w przypadkach, gdy w planie ustanowiono „zakaz inwestycji”, i
jednocześnie dotyczyć wyłącznie właścicieli, którzy wystąpili o warunki zabudowy bądź
pozwolenie na budowę i ich nie otrzymali z uwagi na niezgodność z treścią planu
miejscowego, przy czym jednocześnie należy wyłączyć z kręgu uprawnionych osoby, które
nabyły nieruchomości po 31 grudnia 1994 r. po zaniżonej cenie, wynikającej z zamrożenia,
jak również wskazać, iż adresatem roszczeń, w przypadku zamrożeń dokonanych przed
powstaniem gmin oraz w przypadku, gdy gminy nie miały wpływu na ustanowienie
zamrożenia, powinien być również Skarb Państwa. Realizacja treści wyrażonych w
przedmiotowym postanowieniu wymaga opracowania bardzo precyzyjnych przepisów
dotyczących kręgu podmiotów uprawnionych i sposobów dochodzenia roszczeń, a także
określenia adresatów roszczeń, co wymaga uprzedniego przeprowadzenia analiz, w tym badań
dotyczących skali zjawiska – obecnie trwają prace w przedmiotowym zakresie, jednakże z
uwagi na brak danych i konieczność dokonania kwerendy planów miejscowych
obowiązujących 31 grudnia 1994 r., zakłada się, iż realizacja postanowienia sygnalizacyjnego,
a tym samym pełne wdrożenie wyroku Trybunału, zostanie objęta odrębną inicjatywą
legislacyjną. Na marginesie należy także zauważyć, iż przeprowadzenie przedmiotowych
analiz oraz kwerendy jest niezbędne do przygotowania oceny skutków regulacji.
Należy zaznaczyć, że dotychczasowe prace legislacyjne związane ze zmianą ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym toczyły się w ramach procedury związanej z
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opracowaniem założeń do projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz niektórych innych ustaw.
Z uwagi na decyzję Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu z dnia 18 lutego 2015 r.,
podjętą w trybie obiegowym, zgodnie z którą dokonano reasumpcji decyzji Zespołu z dnia
2 lipca 2014 r. dotyczącej projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, wycofaniu z Wykazu prac
Rady Ministrów projektu założeń i włączeniu do Wykazu prac Rady Ministrów projektu
ustawy, odstąpiono od dalszych prac nad założeniami, rozpoczynając równocześnie prace nad
projektem ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektórych innych ustaw.
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Nazwa projektu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 29 lipca 2015 r.
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Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
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Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z
późn. zm.)
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Paweł Orłowski – Podsekretarz Stanu w MIR

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
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lad.przestrzenny@mir.gov.pl tel. 22-273-76-51

Nr w wykazie prac UD 205

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Problemy zarządzania przestrzenią dotyczące w szczególności następujących zagadnień:
1) niedostateczne uwzględnianie w zagospodarowaniu przestrzennym zasad ładu przestrzennego, co generuje chaos przestrzenny
zwłaszcza na terenach podmiejskich;
2) brak podstaw prawnych do odmowy przez gminy lokalizowania inwestycji z dala od istniejącej zabudowy, suburbanizacja
żywiołowa (ang.: urban sprawl), ekspansja zabudowy na tereny niezurbanizowane, może ona generować wysokie koszty
funkcjonowania transportu publicznego, destrukcję systemów przyrodniczych, niedostateczne wyposażenie w podstawowe
usługi i infrastrukturę techniczną oraz negatywne procesy rozwojowe w obszarze miast (np. wyludnianie się miast);
3) przeznaczanie terenów pod zabudowę w aktach planistycznych bez analiz: potrzeb rozwojowych gminy, sytuacji demograficznej
i możliwości finansowych realizacji infrastruktury technicznej i społecznej;
4) brak wymogu spójności sposobu zagospodarowania terenu na obszarach bez miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego (planu miejscowego, MPZP) z polityką przestrzenną gminy określoną w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy (studium);
5) wysokie koszty odszkodowań wynikających z uchwalenia bądź zmiany planu miejscowego, niezależnie od źródeł rozstrzygnięć
przestrzennych zawartych w planie miejscowym;
6) wysokie koszty realizacji infrastruktury technicznej (będące konsekwencją zapewniania infrastruktury do „rozproszonych”
budynków);
7) konflikty przestrzenne i społeczne związane z lokalizowaniem niektórych rodzajów inwestycji (np. farm wiatrowych) oraz
lokalizowaniem inwestycji na niektórych rodzajach przestrzeni (np. obszary przestrzeni publicznej) na podstawie decyzji o
warunkach zabudowy (decyzji o wz);
8) zbyt wąski zakres partycypacji społecznej w procedurze sporządzania aktów planistycznych oraz pojawienie się partycypacji
dopiero na jednym z ostatnich etapów prac planistycznych;
9) brak jednoznaczności niektórych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (ustawy, upzp) i związane
z tym rozbieżności wykładni tych przepisów w orzecznictwie sądowym i w procesie stosowania prawa przez organy
administracji publicznej, w tym związane z wyrokiem TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) – dotyczy
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.
Proponowane rozwiązania wynikają z potrzeby dokonania szybkich zmian. Nie są to zmiany systemowe, lecz zmiany
zidentyfikowane jako najpilniejsze ze względu na niekorzystne skutki przestrzenne (np. rozproszenie zabudowy), gospodarcze
(np. wysokie koszty budowy infrastruktury) i społeczne (tj. brak infrastruktury społecznej, konflikty związane z brakiem akceptacji
dla ustaleń aktów planistycznych) obecnie obowiązujących przepisów ustawy. Jednocześnie wprowadzane zmiany nie powodują po
stronie gminy dodatkowych obciążeń.
Celem regulacji jest przywrócenie kontroli publicznej nad planowaniem przestrzennym poprzez wprowadzenie mechanizmów
zachęcających gminy do uchwalania planów miejscowych, narzędzi mających na celu ukierunkowanie strumienia inwestycji na
tereny zurbanizowane i wyposażone w niezbędną infrastrukturę (techniczną i społeczną) oraz zabezpieczenie interesów inwestorów i
zwiększenie bezpieczeństwa inwestycyjnego.
W celu rozwiązania problemów wymienionych w pkt 1–10, w projekcie ustawy przyjęto następujące cele regulacji:
− poszerzenie zasad obowiązujących w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, np. wprowadzenie wymagań dotyczących
ładu przestrzennego oraz lokalizowania nowej zabudowy;
− ograniczenie konfliktów społecznych związanych z lokalizacją niektórych inwestycji, np. farm wiatrowych i
wielkopowierzchniowych obiektów handlowych;
− wprowadzenie wymogu przeprowadzania analiz potrzeb rozwojowych gminy oraz możliwości realizacji infrastruktury
technicznej w dokumentach planistycznych;
− zapewnienie zgodności zagospodarowania na obszarach pozbawionych planu miejscowego z polityką przestrzenną gminy
określoną w studium oraz aktualizacji tej polityki;
− wprowadzenie nowych warunków w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy;
− wprowadzenie nowych zasad dotyczących odszkodowań oraz zmian w opłacie planistycznej;
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−
−
−

zapewnienie szerszej partycypacji społecznej, jawności i przejrzystości procesu planowania przestrzennego;
wprowadzenie zmian i uzupełnień, w tym wynikających z rozbieżności w orzecznictwie sądowym oraz w celu ujednolicenia oraz
usprawnienia stosowania przepisów ustawy;
wprowadzenie zmian w innych ustawach w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przepisów proponowanych w
projekcie ustawy, w tym zmian umożliwiających realizację nowych zasad obowiązujących w planowaniu przestrzennym.

Projektowane rozwiązania mają również na celu:
− wykonanie wyroku TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) – niezgodność z Konstytucją RP ustawy o wielkopowierzchniowych
obiektach handlowych,
− uspójnienie treści ustawy ze stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego wyrażonym w wyroku TK sygn. akt K 50/13 –
niezgodność z Konstytucją RP art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dotyczącym przeznaczania w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomości na cel publiczny.
Wprowadzane zmiany stanowią pierwszy etap realizacji ustawowego obowiązku Ministra Infrastruktury i Rozwoju, który – zgodnie z
art. 47a ustawy – dokonuje, w zakresie 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.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projektowane regulacje odnoszą się do trzech głównych obszarów:
− problemu niekontrolowanej suburbanizacji (zabudowa strefy podmiejskiej, rozrastanie się dzielnic peryferyjnych),
nieuwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym zasad ładu przestrzennego, narastającego zadłużenia gmin, dewastacji
krajobrazu i innych, wymienionych w cz. 1 pkt 1–8;
− braku jednoznaczności niektórych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i związanych z tym
rozbieżności wykładni tych przepisów w orzecznictwie sądowym i w procesie stosowania prawa przez organy administracji
publicznej, w tym związanych z wyrokiem TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803);
− zmian w innych ustawach w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nowych przepisów ustawy – w szczególności w
ustawie o drogach publicznych, ustawie o gospodarce nieruchomościami (w zakresie poszerzenia m.in. katalogu inwestycji celu
publicznego).
Podsumowanie projektowanych zmian zawiera poniższa tabela.
Rekomendowane rozwiązanie, w tym
planowane narzędzia interwencji

Opis problemu

Oczekiwany efekt

Wprowadzenie do katalogu zasad
planowania przestrzennego nowych
wymagań, w tym dotyczących ładu
przestrzennego oraz efektywnego
gospodarowania zasobami.

Brak w katalogu zasad planowania
dotyczących
wymagań
ładu
przestrzennego
oraz
efektywnego
gospodarowania zasobami przyczynia się
do niekontrolowanej suburbanizacji oraz
braku infrastruktury technicznej i
wysokich kosztów jej realizacji.
W
rozstrzygnięciach
organów
administracji i orzeczeniach sądów
administracyjnych
występują
rozbieżności dotyczące ustawowego
obowiązku sporządzania MPZP dla
wielkopowierzchniowych
obiektów
handlowych (ok. 5,5 tys. supermarketów
do 2499 m2 pow. sprzedaży oraz ponad
500 hipermarketów od 2500 m2) oraz
obiektów wytwarzających energię z
odnawialnych źródeł energii (ok. 835
elektrowni lub zespołów elektrowni).
Potencjalnie – możliwość uchylania
decyzji dotyczących lokalizacji tych
inwestycji w związku z brakiem
jednoznaczności przepisów.

Oczekuje się, że proponowane zasady
dadzą
impuls
do
poprawy
ładu
przestrzennego, ograniczenia rozpraszania
zabudowy,
zmniejszenia
kosztów
urbanizacji (tj. związanych z budową
infrastruktury technicznej i wysoką
transportochłonnością).
W
rozstrzygnięciach
organów
administracji i orzeczeniach sądów
administracyjnych występują rozbieżności
dotyczące
ustawowego
obowiązku
sporządzania planów miejscowych dla
wielkopowierzchniowych
obiektów
handlowych.
W
przypadku
wielkopowierzchniowych
obiektów
handlowych
nastąpi
ujednolicenie
wykładni przepisów prawa w procesie
stosowania prawa i kontroli sądowej, a
tym samym zwiększenie bezpieczeństwa
inwestora.

Wprowadzenie zasad lokalizacji
inwestycji wyłącznie na podstawie
planu miejscowego w odniesieniu do:
− terenów
lokalizacji
wielkopowierzchniowych obiektów
handlowych (powyżej 2000 m2 pow.
sprzedaży);
− terenów
lokalizacji
obiektów
wytwarzających
energię
z
odnawialnych źródeł energii (OZE) o
mocy powyżej 40 kW;
− obszarów przestrzeni publicznej;
− obszarów wymagających scalenia i
podziału;
− obszarów
wymagających
przeprowadzenia scalenia i wymiany
gruntów, do czasu przeprowadzenia
tych scaleń i wymiany.

Występują konflikty społeczne dotyczące
przestrzeni publicznej, np. w związku z
brakiem możliwości odmowy wydania
decyzji o warunkach zabudowy w
sytuacji, gdy jej realizacja byłaby
niezgodna z interesem publicznym, ale
jednocześnie nie naruszałaby przepisów
powszechnie obowiązujących.
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W przypadku farm wiatrowych (i innych
OZE)
mniejsza
liczba
konfliktów
związanych z lokalizacją inwestycji będzie
wynikiem szerszej partycypacji społecznej
w trakcie procedury planistycznej. Jak
również oczekuje się zmniejszenia
występowania konfliktów społecznych
związanych z uciążliwością inwestycji
oraz utratą wartości nieruchomości w ich
sąsiedztwie.
Wpływ

na

długość

procesu

Występują problemy związane m.in z
kształtowaniem estetyki i jakości
wizualnej przestrzeni na obszarach
wymagających scalenia i podziału (np.
specyfika
struktury
własnościowej
gruntów rolnych (paskowa) uniemożliwia
zabudowę mieszkaniową). Załącznik
graficzny nr 1. Gmina Klembów,
przykład
terenów
wymagających
procedury scalenia i podziału.
Badanie ankietowe gmin 8) pokazało, iż
procedury
te
przeprowadzane
są
niezmiernie rzadko, 2 gminy miasta na
prawach powiatu na 40 przebadanych
wskazały,
iż
mają
w
studium
wyznaczone obszary jako wymagające
scaleń i podziałów (obszary te stanowiły
5,55% oraz 12,2% powierzchni gminy).
W żadnej gminie nie przeprowadzono
procedury scalenia i podziału.
Analogiczna sytuacja dotyczy procedury
scalenia i wymiany, która jest
specyficzna dla terenów rolnych i
leśnych.

inwestycyjnego. Przykładowo proces
lokalizacji średniej wielkości farmy
wiatrowej w oparciu o decyzję o
warunkach zabudowy (decyzja o wz):
a) kompletowanie dokumentacji do
decyzji środowiskowej przeciętnie
2 lata (dane PSEW) 9);
b) czas wydania decyzji środowiskowej
może trwać ok. 3 lata (studium
przypadku, Farma Wiatrowa Radzyń
Chełmiński);
c) czas przygotowania decyzji o wz od
60 dni do 360 dni (dane OIU) 10).
Łącznie: do ok. 6 lat.
Natomiast sporządzenie i uchwalenie
„małego” planu miejscowego dla farm
wiatrowych trwa do ok. 2 lat (szacunek
MIR).
Dla inwestorów energetyki wiatrowej
proces lokalizacji inwestycji ulegnie
skróceniu do ok. 2 lat. Podobnie w
przypadku
wielkopowierzchniowych
obiektów
handlowych można
się
procesu
spodziewać
skrócenia
inwestycyjnego do ok. 2 lat (szacunek
MIR).
Dla obszarów przestrzeni publicznej
nastąpi zawieszanie postępowań w
sprawie decyzji o wz do czasu uchwalenia
planu miejscowego, co jest zgodne z
interesem publicznym (np. ochrona przed
zabudową skwerów, parków i innych
terenów o funkcji publicznej).
W przypadku obszarów wymagających
scalania i podziału – nastąpi wyłączenie
możliwości ich zagospodarowania na
podstawie decyzji o wz. Oczekuje się
dostosowania
istniejącej
struktury
własności do planowanej funkcji terenu w
wyniku
wprowadzenia
w
planie
miejscowym
szczegółowych
zasad
scalenia i podziału nieruchomości, a po
uchwaleniu planu miejscowego, podjęcia
uchwały o przystąpieniu do scalenia i
podziału nieruchomości. Przyczyni się to
również do umożliwienia funkcjonalnego
zagospodarowania terenu przez wszystkich
właścicieli nieruchomości.

Wprowadzenie wymogu opierania
treści studium m.in. na bilansie
terenów
przeznaczonych
pod
zabudowę oraz określania w studium
potrzeb i możliwości rozwoju gminy
8)

9)
10)

Organy gminy ulegają presji właścicieli
gruntów, którzy chcąc zwiększyć wartość
swojej działki, przeznaczają w aktach
planistycznych zbyt dużą liczbę terenów
pod
zabudowę,
niewynikającą
z

Oczekuje się poprawy ładu przestrzennego
w związku z realizacją inwestycji w
oparciu o porządek prawno-planistyczny
oraz urzeczywistnienia procedur scalania i
podziału.
Oczekuje się aktualizacji dokumentów
planistycznych, w wyniku czego powinno
nastąpić dostosowanie liczby terenów
przeznaczanych do urbanizacji do potrzeb
rozwojowych
gminy.
Dostosowanie

Badanie przeprowadzone zostało przez MIR w październiku/listopadzie 2014 r., na próbie 40 gmin, wylosowano po 10 gmin z każdego typu, tj. gmin
wiejskich, miejskich, miejsko-wiejskich oraz miast na prawach powiatu. Gminy do losowania wybrano na podstawie powierzchni pokrytej planami
miejscowymi, odpowiadającej średniemu pokryciu planami w skali kraju, tj. w przedziale od 20% do 40%. Otrzymano odpowiedzi od 35 na
40 ankietowanych gmin.
Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, pismo z dnia 28.10.2014 r.
Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą w Warszawie w likwidacji, pismo z dnia 10.10.2014 r.
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w oparciu o prognozy demograficzne,
chłonność
terenów
już
przeznaczonych pod zabudowę i
częściowo
zabudowanych
oraz
możliwości realizacji przez gminę
infrastruktury
technicznej
i
społecznej. W przypadku braku
aktualizacji studium projektowane
rozwiązania zakładają brak możliwości
uchwalania planów miejscowych, które
przeznaczałyby teren pod zabudowę
mieszkaniową.
Poszerzenie zakresu ustaleń studium
m.in.
dotyczących
bilansowania
terenów
na
obszarach
zurbanizowanych.

Wprowadzenie odrębnych zasad w
przypadku wniosku o sporządzenie
planu miejscowego lub jego zmiany,
przy jednoczesnym zobowiązaniu się
do
realizacji
przez
inwestora
niezbędnej
infrastruktury
technicznej,
społecznej
i
nieodpłatnego przekazania jej na
rzecz gminy (lub partycypacja w
kosztach infrastruktury realizowanej
przez gminę).

Wprowadzenie wymogu uzyskania
pozytywnej opinii rady gminy o
11)
12)

rozeznanych potrzeb. Z drugiej strony są
to często tereny niewykorzystywane na
cele budowlane, ponieważ zabudowa
może następować na tańszych gruntach w
oparciu o decyzję w warunkach
zabudowy.
Konsekwencją
tzw.
„przewymiarowania
terenów”
są
dodatkowe finansowe obciążenia dla
gmin, tj.: koszty wykupu gruntów pod
zaplanowane drogi na terenach, które
mogą nigdy nie być zabudowane, koszty
budowy infrastruktury technicznej i
społecznej dla pojedynczych domów na
terenach objętych planem.
Obecnie
powierzchnia
terenów
przeznaczonych
pod
zabudowę
mieszkaniową w MPZP stanowi ok. 4%
powierzchni kraju, w studiach ok. 13%
(dane IGiPZ PAN, 2012 r. 11)). Natomiast
zabudowa
istniejąca
wg
danych
geodezyjnych (powstała na podstawie
planów miejscowych, jak i decyzji o
warunkach zabudowy, to ok. 1%
powierzchni kraju (dane GUS 12), 2013
r.). Załącznik graficzny nr 2. Gmina
Klembów, przykład przeznaczenia w
aktach planistycznych gminy zbyt
dużej liczby terenów pod urbanizację.
Brak
przepisów
jednoznacznie
regulujących możliwość realizacji przez
inwestora infrastruktury technicznej i
społecznej i następnie nieodpłatnego jej
przekazania na rzecz gminy lub
partycypacji w kosztach budowy tej
infrastruktury – inwestorzy chcący
realizować przedsięwzięcia na terenach
niewyposażonych
w
wystarczającą
infrastrukturę
często
są
gotowi
samodzielnie i na własny koszt ją
zrealizować.
Brak
regulacji
w
przedmiotowym
zakresie
został
określony
jako
korupcjogenny.
Jednocześnie
brak
regulacji
w
przedmiotowym zakresie negatywnie
wpływa na bezpieczeństwo inwestycyjne
a także, w późniejszym etapie, na
zapewnienie
prawidłowego
funkcjonowania zabudowy.

Brak
skuteczności
studium
jako
instrumentu zarządzania przestrzenią –

nastąpi poprzez:
a) uchwalanie planów miejscowych w
przypadku
udokumentowanych
potrzeb inwestycyjnych i możliwości
gminy,
b) wolniejsze dostosowanie w przypadku
zbyt
dużej
liczby
terenów
inwestycyjnych wyznaczonych w
planach miejscowych w stosunku do
udokumentowanych
potrzeb
inwestycyjnych i możliwości gmin,
c) umożliwienie
(przewidziane
w
przepisach przejściowych), aby gmina
uchyliła
plany
miejscowe
przeznaczające tereny pod zabudowę
lub inwestycje, które nie są
zabudowywane lub które nie są
przewidziane do realizacji nawet w
długiej perspektywie czasu.
Zmiana przyczyni się do powstrzymania
zjawiska rozpraszania zabudowy, a tym
samym do zmniejszenia kosztów budowy
infrastruktury technicznej i społecznej oraz
ochrony przed zabudową terenów cennych
pod względem przyrodniczym i terenów
rolnych.
Proponowana
regulacja
umożliwi
zainteresowanemu podmiotowi realizację
inwestycji
na
podstawie
planu
miejscowego w sytuacji, gdy wymaga ona
uprzedniego wykonania lub przebudowy
infrastruktury technicznej lub społecznej,
nieobjętej
bieżącymi
planami
inwestycyjnymi gminy. Proponowana
procedura
zobowiązuje
do
przeprowadzenia konsultacji społecznych,
a także umożliwia radzie gminy podjęcie
uchwały zarówno o przystąpieniu do
sporządzenia planu miejscowego, jak i
odmowy podjęcia uchwały w tej sprawie
(zachowana zostaje swoboda planistyczna
gminy).
W przypadku zobowiązania się przez
inwestora do nieodpłatnego przekazania
gminie lokali mieszkalnych, umożliwi to
pozyskanie lokali mieszkalnych na
potrzeby gminy.
Koszty poniesione przez inwestora na
realizację infrastruktury społecznej i
technicznej, będą niejako bilansować się z
kosztami odszkodowań, które poniesie
gmina w związku z uchwaleniem planu
miejscowego. Regulacja przyczyni się do
powstawania zabudowy wyłącznie na
terenach dostosowanych do jej przyjęcia,
wyposażonych
w
infrastrukturę
zapewniającą
jej
prawidłowe
funkcjonowanie.
Wzmocnienie roli studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, „Analiza stanu i uwarunkowań prac planistycznych w gminach w 2012 r.”.
Bank danych lokalnych, GUS.
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braku sprzeczności planowanego
zagospodarowania terenu ze studium
(w zakresie wskazanym w ustawie),
przed
wydaniem
decyzji
o
warunkach zabudowy.

Wprowadzenie
zmian
ograniczających wydawanie decyzji o
wz na terenach niewskazanych do
urbanizacji (nowe kryteria) tj.m.in.:
− w przypadku braku zgodności
zamierzenia z polityką przestrzenną
gminy określoną w studium, która
podlega ocenie rady gminy rada
gminy,
podejmując
uchwałę
inicjującą proces zmiany studium,
może zezwolić na wydanie decyzji o
wz sprzecznej z obowiązującym
studium;
− doprecyzowanie w ustawie definicji
obszaru
analizowanego
oraz
warunków zgodności zamierzenia z
uściślonymi
wymaganiami
w
znowelizowanym rozporządzeniu do
ustawy;
− bezpośrednie sąsiedztwo działki
zabudowanej;
− zasięg infrastruktury technicznej.
Ponadto:
− wprowadzenie terminu ważności
decyzji o wz wynoszącego 2 lata
(termin dotyczy również wcześniej
wydanych decyzji);
− decyzja nie będzie wydana, jeżeli
wniosek będzie dotyczyć terenu
objętego
wydaną
decyzją
o
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego lub inną decyzją
lokalizacyjną
(która
została
zdefiniowana w ustawie i obejmuje
wszystkim
inwestycje
przede
realizowane na podstawie tzw.
specustaw;
− decyzja nie będzie wydana, jeżeli
wniosek będzie dotyczyć terenu
objętego
wydaną
decyzją
środowiskową dotyczącą inwestycji
celu publicznego lub innych decyzji
lokalizacyjnych w określonych w
ustawie przypadkach i w określonym
w ustawie terminie.

decyzje na obszarach bez MPZP wydaje
się w oderwaniu od dokumentów polityki
przestrzennej gminy (studium), co
powoduje brak zgodności w sferze
realizacji inwestycji (zagospodarowania
przestrzennego) z polityką przestrzenną
gminy (np. brak jest możliwości odmowy
wydania decyzji o warunkach zabudowy
dla osiedla mieszkaniowego dla terenu,
który w studium jest przeznaczony pod
zieleń miejską).
Zbyt częste stosowanie decyzji o
warunkach zabudowy – szacuje się, że
ok. 50% inwestycji powstaje na
podstawie
decyzji
o
warunkach
zabudowy
(tj.
w
stopniu
nieprzewidzianym do tego celu przez
ustawodawcę),
doprowadziło
do
rozproszenia zabudowy, zwłaszcza w
gminach wiejskich wokół dużych miast
czy dzielnicach peryferyjnych dużych
miast. Załącznik graficzny nr 3. Gmina
Góra Kalwaria, przykład rozproszenia
zabudowy.
Zbyt częste stosowanie decyzji o
warunkach zabudowy wynika z braku
odpowiednich
regulacji
prawnych
pozwalających gminom na wydanie
decyzji odmownej – ukształtowana linia
orzecznicza pozwala na dowolne
określanie
wielkości
obszaru
analizowanego przy ustalaniu zgodności
zamierzenia budowlanego z funkcją
terenu.
Decyzja o warunkach zabudowy
wpływa na wycenę gruntów rolnych.
W ankietowanych gminach w latach
2012–2013, średnio, cena gruntu rolnego
z wydaną decyzją o warunkach
zabudowy stanowiła 88%–91% ceny
gruntu
przeznaczonego
w
planie
miejscowym
pod
zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną
oraz
83%–85% ceny gruntu przeznaczonego
w planie miejscowym na cele usługowe
lub przemysłowe.
Skutki finansowe, jakie rodzą decyzje o
warunkach zabudowy dla stanu finansów
publicznych, to koszty doprowadzenia
infrastruktury
technicznej
(np.
dodatkowe koszty przesyłu wody,
zwiększone długości koniecznych dróg)
w
przypadku
znacznie
wyższe
rozproszonej zabudowy niż w przypadku
zwartej zabudowy 13).

Analiza na przykładzie warszawskiej
Kępy Zawadowskiej (obszar 174 ha
13)
14)

przestrzennego w gminie. Zapewnienie
zgodności realizacji inwestycji z polityką
przestrzenną gminy.

Decyzja o wz nie będzie powszechnie
stosowanym instrumentem lokalizacji
inwestycji, a jej wydanie będzie możliwe
po spełnieniu ściśle określonych kryteriów
ustawowych. Oczekuje się zmniejszenia
zjawiska rozpraszania zabudowy oraz
presji inwestycyjnej na tereny otwarte,
poprawy ładu przestrzennego i jakości
wizualnej przestrzeni oraz zmniejszenia
kosztów urbanizacji.
Podstawowym
instrumentem
kształtującym przestrzeń będzie plan
miejscowy. Zagospodarowanie terenów w
większym stopniu niż obecnie będzie
planów
następować
na
podstawie
miejscowych niż na podstawie decyzji o
wz (w zależności od decyzji gminy o
uchwalaniu planu i od potrzeb
inwestycyjnych).
Test przepisów: W ramach testu
regulacyjnego, przetestowano potencjalne
funkcjonowanie projektowanych kryteriów
wydawania decyzji o wz na 162 decyzjach
wydanych w gminie Wiązowna w
pierwszym półroczu 2012 roku.
Wyniki testu pokazały, iż 89 decyzji nie
spełnia proponowanych kryteriów (co
stanowi 54,94% badanych decyzji).
Największy
wpływ
na
możliwość
lokalizacji zabudowy mogą mieć poniższe
kryteria 14):
• bezpośrednie
sąsiedztwo
działki
zabudowanej – w 63 przypadkach;
• istniejący
zasięg
infrastruktury
technicznej – w 47 przypadkach;
• zgodność ze studium w zakresie
planowanej funkcji terenu – w
maksymalnie 25 przypadkach –
minimalnie brak przypadku odmowy
(rada gminy zgadza się na wydanie
decyzji mimo sprzeczności z polityką
przestrzenną gminy).
Przy czym, zgodnie z projektowanymi
rozwiązaniami, ostatnie kryterium będzie
kryterium, o którego spełnieniu będzie
rozstrzygać rada gminy, co czyni ostatni
warunek kryterium elastycznym, zależnym

Analizy wykonane na prośbę MIR przez A. Olbrysza, urbanistę gminy Lesznowola, pismo z dnia 9.10.2014 r. oraz z dnia 22.10.2014 r.
Testowano restrykcyjność 10 nowych kryteriów wydawania decyzji o warunkach zabudowy.
Kryterium „bezpośredniego sąsiedztwa działki zabudowanego” – tj. czy co najmniej jedna działka bezpośrednio granicząca z działką stanowiącą przedmiot
wniosku, która jest dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana.
Kryterium „istniejącej infrastruktury technicznej” – tj. czy istniejąca w dniu składania wniosku lokalna infrastruktura techniczna jest wystarczająca dla
zamierzenia budowlanego, wnioskowanie na podstawie analizy infrastruktury dostępnej na sąsiednich działkach.
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terenu, 575 mieszkańców, 212 lokali
mieszkalnych w pojedynczych domach
wolnostojących i budynkach bliźniaczych
na działkach 800–2000 m2):
a) koszt infrastruktury technicznej
(zaopatrzenie w wodę, odbiór
ścieków, zagospodarowanie wód
opadowych, budowa ulic, zasilanie
w energię elektryczną, gazociągi,
instalacje
telekomunikacyjne)
wynosi: 158 508 zł/1 dom, w tym po
stronie gminy 120 875 zł/1 dom,
(76% kosztów);
b) koszt infrastruktury społecznej,
ponoszony w całości przez gminę
(budowa
szkoły
podstawowej,
gimnazjum, przedszkola, ośrodka
zdrowia, parku osiedlowego, domu
kultury), wynosi: 25 767 zł/1 dom;
c) łącznie
koszt
urbanizacji:
184 274 zł/1 dom, w tym po stronie
gminy 146 642 zł/1 dom.
Na przykładzie zoptymalizowanego
modelu osiedla zwartej zabudowy, w
100%
wypełnionego
zabudową,
zaprojektowanego
zgodnie
ze
standardami urbanistycznymi (obszar
176,29 ha o założonej liczbie 3800
mieszkańców, 1382 lokali mieszkalnych,
zabudowa jednorodzinna na działkach o
pow. 1000 m2 w zamyśle autorów na
terenie
podwarszawskiej
gminy
Lesznowola):
a) koszt infrastruktury technicznej
wynosi: 77 700 zł/1 dom, w tym po
stronie gminy 61 308 zł/1 dom
(79% kosztów);
b) koszt infrastruktury społecznej,
ponoszony w całości przez gminę
(budowa
szkoły
podstawowej,
gimnazjum,
szkoły
licealnej,
przedszkola, ośrodka zdrowia, parku
osiedlowego,
domu
kultury),
wynosi: 33 575 zł/1 dom;
c) łącznie
koszt
urbanizacji:
111 275 zł/1 dom, w tym po stronie
gminy 94 883 zł/1 dom.
Wnioski: W przypadku rozproszenia
zabudowy
(przypadek
rzeczywisty)
koszty budowy infrastruktury technicznej
ponoszone przez gminy w przeliczeniu
na 1 dom mieszkalny są dwa razy
wyższe niż w przypadku zwartej
zabudowy w osiedlu porównywalnym
pod względem powierzchni i typu
zabudowy
(modelowe
osiedle).
Oszczędności gmin w kosztach budowy
infrastruktury technicznej mogą sięgać
do ok. 60 tys. zł/1 dom (łączne
koszcie
budowy
oszczędności
w
infrastruktury technicznej i społecznej
mogą wynieść do ok. 50 tys. zł/1 dom).
Kolejnym
problemem
jest
dezaktualizacja w czasie uwarunkowań
faktycznych, będących podstawą do

63

od woli rady gminy.
W większości analizowanych przypadków
nie były spełnione jednocześnie co
najmniej dwa kryteria krytyczne. Nie było
przypadku decyzji dotyczącej zabudowy
wielorodzinnej,
większość
decyzji
dotyczyła
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Wnioski:
Przedstawiony
szacunek
prezentuje maksymalny efekt, gdyż
dotyczy gminy o znacznym rozproszeniu
zabudowy oraz o bardzo niskim pokryciu
powierzchni
planami
miejscowymi
(2,9%), w której od 2003 r. dyspozycje
przestrzenne określane były niemalże
wyłącznie w oparciu o decyzje o wz.
Wskazuje też, że wydawanie decyzji o
wz
na
podstawie
obecnie
obowiązujących przepisów nie zapewnia
uwzględniania w zagospodarowaniu
przestrzennym
wymagań
ładu
przestrzennego i wyposażenia terenów
mieszkaniowych
w
podstawową
infrastrukturę techniczną, tym samym
uzasadniając potrzebę wprowadzenia
zmian w tym zakresie. Proponowane
kryteria będą stanowiły też skuteczne
narzędzie do kontroli urbanizacji i
suburbanizacji
na
obszarach
niezabudowanych, a także będą chroniły
inwestorów przed realizacją inwestycji
mieszkaniowej na terenie do tego
nieprzygotowanym,
a
więc
przed
ponoszeniem
dodatkowych
kosztów
związanych z realizacją infrastruktury
technicznej czy pojawieniem się kosztów
ukrytych związanych np. z czasem dojazdu
do pracy.
Zmniejszenie podaży gruntów pod
zabudowę (dla których wydano decyzję o
wz) może wpłynąć na zmianę cen
nieruchomości przeznaczonych w planie
miejscowym pod zabudowę (wyniki
analizy
oddziaływania
na
ceny
nieruchomości są opisane w dalszej części
OSR).
Zagwarantowana
będzie
poprawa
bezpieczeństwa
prawnego
inwestora
(wprowadzenie ważności decyzji – 2 lata
w
kontekście
zmieniających
się
uwarunkowań prawnych i faktycznych na
obszarach sąsiadujących z planowaną
inwestycją oraz nieprzerwalności procesu
inwestycyjnego). Decyzji o warunkach
zabudowy przywrócony zostanie jej
informacyjny charakter. Ograniczone
zostanie pole „konfliktu”, w przypadku
zamiaru
lokalizacji
inwestycji
na
podstawie decyzji o wz na obszarze, na
którym toczy się postępowanie dotyczące
lokalizacji
określonych
w
ustawie
inwestycji celu publicznego.

ustalenia warunków zabudowy w decyzji
– brak bezpieczeństwa lokalizacyjnego
inwestora.
Występują
kolizje
związane
z
równoczesnym
postępowaniem
lokalizacyjnym na podstawie decyzji o
warunkach zabudowy i decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego,
w tym tych o znaczeniu ponadlokalnym
wydawanych na podstawie ustaw
odrębnych (postępowania prowadzone
przez różne organy).

Wprowadzenie
nowych
zasad
dotyczących
odszkodowań
oraz
zmian w opłacie planistycznej:
− przyjęcie zasady, iż ochronie
prawnej
podlega
faktyczne
użytkowanie terenu. Gmina ponosi
odpowiedzialność odszkodowawczą
w przypadku sporządzenia planu
miejscowego, który uniemożliwia
lub istotnie ogranicza
dalsze
faktyczne użytkowanie terenu, lub w
przypadku zmiany planu, w wyniku
którego zagospodarowanie terenu
zgodnie z przeznaczeniem w
poprzednim planie jest niemożliwe
lub
istotnie
ograniczone.
Odszkodowanie dotyczy przy tym
poniesionej rzeczywistej szkody;
− powstanie obowiązku wypłaty przez
gminę odszkodowania nie będzie
związane
z
uzyskaniem
dla
nieruchomości decyzji o warunkach
zabudowy,
która
nie
rodzi
bezpośredniego uprawnienia do
realizacji
inwestycji,
stanowiąc
jedynie potwierdzenie możliwości
zagospodarowania terenu zgodnie z
przepisami ustawy;
− doprecyzowaniu oraz uzupełnieniu
ulegną
przepisy
dotyczące
odpowiedzialności
odszkodowawczej
inwestora,
będącego adresatem decyzji o wz lub
o
lokalizacji
inwestycji
celu
publicznego
–
wypłata
odszkodowania
po
dokonaniu
skutecznego zgłoszenia zamiaru
wykonywania robót budowlanych
15)

W 24 urzędach miast i gmin i
6 starostwach skontrolowanych przez
NIK – tylko 12% powierzchni terenów
zagrożonych powodzią zostało objętych
MPZP, w studiach i MPZP nie
wprowadzono zakazów i ograniczeń w
zagospodarowaniu
na
terenach
zagrożonych powodzią, na terenach
zagrożonych
powodzią
wydawano
decyzje o warunkach zabudowy, w
których nie zamieszczano informacji o
zagrożeniu powodziowym (5 gmin)
(dane NIK 15)).
Obecny system wypłaty odszkodowań
stanowi barierę uchwalania planów
miejscowych lub negatywnie wpływa na
ich jakość – ukształtowana linia
orzecznicza, przyznająca właścicielom i
użytkownikom wieczystym zbyt szeroko
prawa do odszkodowania, powoduje, że
gminy
ponoszą
wysokie
koszty
odszkodowań w związku z wydanymi
decyzjami o warunkach zabudowy
(szacunek max. oparty na kategorii „inne
wydatki związane z MPZP” zrealizowane
do 2012 r., zawierającej wypłacone
odszkodowania – 601 mln zł (dane
IGiPZ PAN).
Skala skutków finansowych planów
miejscowych
wynikających
z
nieuwzględnienia w planach wydanych
decyzji o warunkach zabudowy.
Dane 17 na 18 miast wojewódzkich.
Wnioski są następujące:
Miasta
wojewódzkie,
które
nie
„asymilowały” ustaleń wydanych decyzji
o wz do treści planów miejscowych,
poniosły koszty finansowe w związku z
wydaniem decyzji o wz, które po wejściu
w
życie
planu
miejscowego
przewidującego inne ustalenia dla
objętego nimi terenu, zostały wygaszone,
przykładowo:
– 1 394 500 zł (Wyrok SA sygn. akt I C
850/12),
– Pozew o odszkodowanie na kwotę
8 749 900 zł, przyznana kwota
odszkodowania – 4 374 968 zł (Wyrok
SA sygn. akt II C 444/10),

W związku ze zmniejszeniem skutków
finansowych
uchwalenia
planów
miejscowych oczekuje się większej
aktywności gmin w sporządzaniu planów
miejscowych.
Ograniczona możliwość uzyskiwania
odszkodowania z powodu wygaśnięcia
decyzji o warunkach zabudowy z upływem
terminu jej ważności. Odszkodowania
będą wypłacane przez gminę rzadziej oraz
w mniejszej wysokości (faktyczne
użytkowanie), będzie to wynikiem
przywrócenia
decyzji
charakteru
informacyjnego, jak również mniejszej
liczby wydawanych decyzji za sprawą
ścisłych kryteriów jej wydawania.
W przypadku gdy planowana inwestycja
powoduje szkodę dla właścicieli lub
użytkowników wieczystych nieruchomości
znajdujących
się
w
obszarze
oddziaływania tej inwestycji, obowiązek
wypłaty odszkodowania będzie należeć do
odpowiedzialnego
za
inwestora
spowodowaną szkodę.
Można spodziewać się, że gminy będą
uzyskiwały większe wpływy z opłaty
planistycznej w wyniku większej różnicy
w wartości nieruchomości przed i po
uchwalaniu planu (wyeliminowanie efektu
sztucznego
podwyższania
wartości
nieruchomości przez decyzję o wz), a
dodatkowo w związku z zawężeniem
dopuszczalnej stawki będącej podstawą
ustalenia opłaty planistycznej z przedziału
0–30% do przedziału 10–30% i z
wydłużeniem czasu, w którym pobierana

Najwyższa Izba Kontroli, raport z kontroli „Planowanie i realizacja inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią”, przeprowadzonej w 2013 r.
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lub po uzyskaniu ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowę;
− określona zostanie minimalna stawka
procentowa,
będąca
podstawą
ustalenia opłaty planistycznej w
wysokości 10%, oraz wydłużony
zostanie okres, w którym pobierana
jest opłata planistyczna z 5 do 10 lat
od dnia wejścia w życie planu
miejscowego lub jego zmiany;
− odszkodowanie od gminy nie będzie
przysługiwać w przypadku, gdy
wprowadzone w planie miejscowym
ograniczenie
korzystania
z
nieruchomości nie będzie stanowiło
samodzielnego ustalenia przez gminę
społeczno-gospodarczego
przeznaczenia terenu oraz sposobu
korzystania z niego, ale będzie
wynikać
z
istniejących
uwarunkowań, np. hydrologicznych,
geologicznych, geomorfologicznych
lub przyrodniczych dotyczących
występowania powodzi, określonych
na podstawie przepisów odrębnych,
lub z decyzji lokalizacyjnych
wydanych przez inne niż gmina
organy, lub z przepisów innych
aktów prawa miejscowego i ustaw.

– Pozew o odszkodowanie na kwotę
53 808 962 zł, przyznana kwota
odszkodowania – 19 448 500 zł
(Wyrok SA sygn. akt I ACa 676/12),
przyznane kwoty odszkodowania
stanowiły róznicę pomiędzy wartością
nieruchomości po uchwaleniu planu
miejscowego a jej wartością przed
uchwaleniem planu, ustaloną na
podstawie decyzji o warunkach
zabudowy,
– Sprawa w toku dotyczy roszczenia na
kwotę 4 943 000,00 zł,
– Roszczenia w innych analizowanych
miastach na kwotę 9 510 695,46 zł
(2011 r.); 2 111 141,75 zł (2012 r.);
21 493 012,74 zł (do 10.2014 r.).
Miasta wojewódzkie, które nie poniosły
kosztów w związku z wydaniem decyzji
o warunkach zabudowy, to miasta, które:
przystosowywały ustalenia planów do
większości wydanych decyzji (np.
Gorzów Wielkopolski) bądź posiadają
niewielką
powierzchnię
pokrytą
planami (Łódź: 6,2%, Rzeszów: 14,4%
powierzchni pokrytej planami). Mija się
to z celem planowania – plan miejscowy
przestaje pełnić funkcję narzędzia
realizacji polityki przestrzennej i
wprowadzania ładu przestrzennego na
rzecz minimalizowania kosztów gminy
związanych z wydaniem decyzji o
warunkach zabudowy.
Inwestor zamierzający realizować na
podstawie MPZP inwestycję powodującą
w
zagospodarowaniu
ograniczenia
nieruchomości sąsiednich nie ponosi
odpowiedzialności
odszkodowawczej.
Generuje to koszty po stronie gmin, a w
przypadku lokalizowania inwestycji na
podstawie
decyzji
o
warunkach
zabudowy jest powodem powstawania
konfliktów społecznych.
Opłata
planistyczna
(tzw. renta
planistyczna, opłata pobierana w wyniku
sprzedaży
i
wzrostu
wartości
nieruchomości w wyniku uchwalenia
MPZP) pobierana jest w zbyt małej
wysokości, aby mogła stanowić źródło
pokrycia
kosztów
będących
planów
konsekwencją
uchwalania
miejscowych. Renta w zasadzie nie jest
realizowana po części w związku z
ustalaniem przez gminy niskiej, rzędu
0,1%, 1%, stawki tej opłaty – stawki
takie wskazały przykładowo gminy
ankietowane
przez
MIR
(przy
maksymalnej dopuszczalnej wysokości
30%).
Do 2012 r. gminy uzyskały wpływy z
opłaty planistycznej w wysokości:
452 mln zł, co stanowi 7%
zrealizowanych wpływów związanych z
uchwaleniem MPZP (dane IGiPZ PAN).
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jest opłata planistyczna, oraz w wyniku
wyznaczania
nowych
terenów
inwestycyjnych w planach miejscowych.
W projekcie przewiduje się również
możliwość odstąpienia od naliczania
opłaty
planistycznej,
gdy
koszty
ponoszone przez gminę przewyższałyby
zyski z tego tytułu.

Poszerzenie zakresu partycypacji
społecznej:
− wprowadzenie
obowiązkowych
konsultacji społecznych na etapie
przed sporządzeniem projektu aktu
planistycznego;
− jako narzędzie realizacji – uściślenie
jakim
powinna
wymogów,
odpowiadać uchwała o przystąpieniu
do sporządzenia aktu planistycznego
(np. podanie celu sporządzenia aktu
lub jego zmiany);
− wprowadzenie
obowiązku
sporządzania aktów planistycznych
w postaci elektronicznej – szerszy
dostęp do informacji.

Obecnie występują konflikty społeczne
związane z brakiem akceptacji dla
ustaleń aktów planistycznych.
Brak konsultacji społecznych przed
sporządzeniem
projektu
planu
uniemożliwia społeczną debatę nad
kierunkami zagospodarowania terenów
objętych projektem MPZP lub studium i
przedstawienie propozycji nowego ich
zagospodarowania.

Oczekuje się zapewnienia lepszej jakości
dokumentów planistycznych, w wyniku
szerszego udziału społeczeństwa w
procedurze sporządzania studium i planu
miejscowego, jak również w wyniku
szerszego
udostępniania
informacji,
istotnych dla podejmowanych decyzji
planistycznych (w 2012 r. uchwalono
2185
planów miejscowych,
liczba
wszystkich planów – 41 625, dane IGiPZ
PAN).
Nastąpi
ograniczenie
konfliktów
społecznych – ustalenia studiów i planów
miejscowych
będą
uwzględniać
ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
sąsiadujących
z
planowanym
przedsięwzięciem mogącym znacząco
oddziaływać na środowisko, co będzie
podstawą
do
żądania
wypłaty
odszkodowania przez inwestora.
Zakłada się, że szersze konsultacje
społeczne na etapie przystąpienia do
sporządzania planu pozwolą na skrócenie
działań w tym zakresie na późniejszych
etapach procedury planistycznej, co
oznacza, że czas sporządzania aktów
planistycznych prawdopodobnie nie
ulegnie istotnej zmianie: od 9 do
12 miesięcy (pow. do 0,02 ha); od 12 do
24 miesięcy (pow. od 0,02 ha do 20 ha);
od 24 do powyżej 36 miesięcy (pow.
powyżej 20 ha) (dane OIU).
W badanych gminach średnie czasy
sporządzania planów miejscowych (od
przystąpienia do uchwalenia) wyniosły:
12 miesięcy (pow. do 0,02 ha); od 12 do
15 miesięcy (pow. od 0,02 ha do 20 ha);
od 18 do 32 miesięcy (pow. powyżej
20 ha).
Zakłada się zwiększenie zaangażowania
społeczności lokalnej w tworzenie aktów
planistycznych – wczesny etap konsultacji
oznacza dyskusję o potrzebach i
oczekiwaniach,
nie
wymaga
od
uczestników
umiejętności
„czytania”
dokumentów planistycznych, a zgłoszenie
uwag czy propozycji nie wiąże się z
koniecznością powtórzenia procedury
planistycznej.

Wprowadzenie innych zmian w celu
ujednolicenia stosowania przepisów
ustawy, w tym:
− zmiana
redakcji
niejasnych
przepisów
ustawy
lub
ich
uzupełnienie;
− wskazanie planu miejscowego jako
dokumentu określającego społeczno-gospodarcze przeznaczenie terenu
oraz sposób korzystania z niego;
− doprecyzowanie
wymagań
dotyczących powiązania skutków
uchwalenia
planu
finansowych
miejscowego z planowaniem budżetu
gminy;
− uzupełnienie
przepisów

Brak jednolitej wykładni niektórych
przepisów
ustawy
powodujący
rozbieżności w orzeczeniach organów
nadzoru i sądów administracyjnych, a
także organów II instancji w sprawach z
zakresu administracji publicznej.

− zapewnienie jednolitej wykładni i
stosowania prawa oraz wykonanie
wyroku Trybunału Konstytucyjnego w
sprawie
K
46/07,
dotyczącego
wielkopowierzchniowych
obiektów
handlowych,
− doprecyzowanie
praw
właścicieli
nieruchomości, w tym dotyczących
odszkodowań,
− racjonalizacja
planowania,
podaż
terenów przeznaczanych w planach
miejscowych na cele inwestycyjne
powinna
odpowiadać
faktycznym
potrzebom rozwojowym gminy i
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proceduralnych
dotyczących
sporządzania studium i planu
miejscowego
w
zakresie
wynikającym z przyjętych celów
nowelizacji ustawy, a także w
zakresie wynikającym z rozbieżności
interpretacyjnych;
− wprowadzenie zmian dotyczących
organów
uczestniczących
w
procedurze sporządzania aktów
planistycznych;
− uściślenie przepisów proceduralnych
dotyczących uzgodnień projektów
aktów planistycznych, w tym
ustalenia stron postępowania w
sprawie uzgodnienia projektu planu
miejscowego.

Zmiany w innych ustawach w celu
zapewnienia
prawidłowego
funkcjonowania nowych przepisów
ustawy, w tym:
− w ustawie – Prawo geodezyjne i
kartograficzne,
− w ustawie o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych,
− w ustawie o własności lokali,
− w ustawie – Prawo budowlane,
− w
ustawie
o
gospodarce
nieruchomościami.

możliwościom finansowania przez
gminę rozwoju systemów infrastruktury
technicznej,
− zapewnienie jednolitej wykładni i
stosowania prawa oraz eliminacja
potencjalnych
rozstrzygnięć
stwierdzających nieważność uchwał
organów
uchwalających
akty
planistyczne, wskutek rozbieżności w
orzecznictwie związanych z brakiem
możliwości jednoznacznego określenia
norm wynikających z przepisów
proceduralnych ustawy,
− zagwarantowanie
właściwych
rozstrzygnięć aktów planistycznych oraz
uspójnienie przepisów ustawy z
przepisami innych ustaw,

Obecnie
obowiązujące
przepisy
utrudniają lub uniemożliwiają realizację
celów ustawy, w tym:
– związanych z zagospodarowaniem
terenów przeznaczonych pod funkcje
rekreacji
i
wypoczynku
jako
ogólnodostępnych
terenów
publicznych,
– związanych z terenami komunikacji
innymi niż drogi publiczne w
kontekście ich sprawnej realizacji,
– przestrzegania zasad użytkowania
lokali mieszkalnych w budynkach
jednorodzinnych
zgodnie
z
ustaleniami planu miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy.
Utrudnienia
w
zapewnieniu
funkcjonalności
w
gospodarowaniu
przestrzenią
na
terenach
zwartej
zabudowy śródmiejskiej.
Jednocześnie kwestią problematyczną i
szczególnie newralgiczną są regulacje
dotyczące stref ochronnych terenów
zamkniętych – które to strefy mają
istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i
obronności państwa, a mimo to są
uregulowane w sposób szczątkowy i
niewystarczający dla efektywnego ich
tworzenia i wprowadzania na ich
obszarze ograniczeń (aby uzyskać
pożądany poziom ochrony terenu
zamkniętego konieczne jest uchwalenie
przez gminę planu miejscowego, co jest
niewystarczające dla zabezpieczenia
strategicznych interesów państwa w
dziedzinie obronności i bezpieczeństwa –
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− zapewnienie
bezpieczeństwa
w
zagospodarowaniu
terenów
znajdujących
się
w
sąsiedztwie
zakładów o zwiększonym lub dużym
ryzyku wystąpienia poważnych awarii
oraz
wyeliminowanie
postępowań
zażaleniowych
wszczętych
przez
podmioty
niebędące
stronami
postępowania,
a
tym
samym
przyspieszenie procedury sporządzania
planu miejscowego.
– proponowane umożliwienie zaliczenia
torowisk
tramwajowych,
dróg
rowerowych i chodników do kategorii
dróg
publicznych
umożliwi
ich
realizację na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych,
– wyeliminowanie
możliwości
wyodrębnienia w budynku mieszkalnym
jednorodzinnym więcej niż dwóch
lokali mieszkalnych i ustanowienia ich
odrębnej własności, jeżeli jest to
sprzeczne z planem miejscowym lub
decyzją o wz,
– zobowiązanie inwestora do dołączenia
do zawiadomienia o zakończeniu
budowy obiektu budowlanego lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na
użytkowanie zaświadczenia organu
wykonawczego gminy o nieodpłatnym
przekazaniu gminie wybudowanej przez
niego infrastruktury technicznej – na
podst. art. 20a ustawy – zapewnia
wykonanie tego obowiązku,
– poszerzenie katalogu celów publicznych
umożliwi prawidłową i skuteczną
realizację
ustaleń
planistycznych
dokonywanych w tym zakresie,
– umożliwienie zakładania na obiektach
budowlanych
elementów
trakcji,
znaków i sygnałów drogowych lub
innych
urządzeń
bezpieczeństwa
drogowego bez zgody właściciela
nieruchomości umożliwi efektywniejsze
gospodarowanie
przestrzenią
w
obszarach
zwartej
zabudowy

uchwalanie planów miejscowych zależy
wyłącznie od woli gminy, tym samym w
przypadku bierności planistycznej brak
jest
możliwości
skutecznego
wprowadzenia koniecznych ograniczeń.
Przyczyną bierności gminy może być
fakt, iż to gmina obecnie ponosi
wyłączną
odpowiedzialność
odszkodowawczą za ustalenia planu
miejscowego dotyczące strefy ochronnej,
mimo że przyczyną wprowadzenia tych
rozwiązań są potrzeby podmiotów od niej
niezależnych.

śródmiejskiej. Rozwiązanie zakładające,
że właściciel musi wyrazić zgodę na
montaż na nieruchomości urządzeń
oświetleniowych, a także oznaczeń i
szyldów, funkcjonuje w niemieckim
Kodeksie budowlanym (§ 126),
– umożliwienie
urządzania
i
utrzymywania publicznie dostępnego
ciągu pieszego lub pieszo-jezdnego,
przebiegającego przez prześwity lub
podcienia będące częściami obiektów
budowlanych, bez zgody właściciela
nieruchomości umożliwi efektywniejsze
korzystanie z przestrzeni publicznej w
obszarach
zwartej
zabudowy
śródmiejskiej, w tym tworzenie
optymalnych warunków do oparcia
znacznej
części
przemieszczeń
lokalnych o ruch pieszy,
– wprowadzenie do ustawy – Prawo
geodezyjne i kartograficzne przepisów
dotyczących tworzenia stref ochronnych
i wprowadzania na ich obszarze
koniecznych ograniczeń – strefy te będą
tworzone przez Prezesa Rady Ministrów
(w związku z terenami zamkniętymi
utworzonymi przez podległe mu służby)
oraz przez właściwych ministrów (w
związku z terenami zamkniętymi przez
nich
utworzonymi)
mocą
rozporządzenia. Tym samym nie od
aktywności planistycznej, czyli de facto
woli wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) oraz rady gminy będzie zależało
ich utworzenie. Rozwiązanie będzie
stanowiło
istotne
ułatwienie
w
tworzeniu stref ochronnych oraz
wprowadzaniu
na
ich
obszarze
ograniczeń. Przepisy rozporządzenia,
jako aktu powszechnie obowiązującego,
dla swojej skuteczności nie będą
musiały
być
„wdrażane”
przez
uchwalenie
planu
miejscowego.
Dodatkowo
w
projektowanych
rozwiązaniach przewidziano możliwość
ustanowienia nie tylko ograniczeń
związanych z zagospodarowaniem
przestrzeni, ale także ograniczeń
dotyczących przebywania ludzi czy
używania rzeczy, które to ograniczenia
nie
stanowią
materii
planu
miejscowego, a są istotne dla
prawidłowego funkcjonowania terenów
zamkniętych.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
W porównaniu międzynarodowym przeanalizowano rozwiązania niemieckie oraz francuskie. Rozwiązania te uznano za punkt
odniesienia do proponowanych zmian w polskim systemie zagospodarowania przestrzennego, w związku z ich skutecznością w
kształtowaniu ładu przestrzennego. Główne wnioski z porównania międzynarodowego:
• W Niemczech i we Francji występują przepisy bardziej restrykcyjne od proponowanych w nowelizacji ustawy – dotyczy
przepisów w zakresie wymogów dbałości o zachowanie ładu przestrzennego i ograniczenia zabudowy na obszarach
niezurbanizowanych (rozpraszania zabudowy), ochrony krajobrazu i ochrony interesu publicznego (dobra ogółu).
• Jednocześnie w Niemczech i we Francji przepisy dotyczące przypadków, w których lokalizacja inwestycji może następować
wyłącznie na podstawie planu miejscowego (brak norm w tym zakresie), są mniej restrykcyjne od proponowanych nowelizacją
ustawy w związku z obowiązującym w tych państwach systemem planowania zabezpieczającym przed niewłaściwą lokalizacją
inwestycji, niewymagającym dodatkowych regulacji w tym zakresie.
• W Niemczech regulacje w zakresie zasad określenia kontynuacji funkcji terenu (tzw. „dobrego sąsiedztwa”) są bardziej
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•

restrykcyjne od proponowanych nowelizacją ustawy zmian.
Rozwiązania w zakresie wypłaty odszkodowań przez organy samorządu gminy proponowane nowelizacją ustawy zakładają
szerszą ochronę praw właścicieli nieruchomości niż w Niemczech i we Francji, w związku z tym w większym stopniu niż w
tych państwach generują obowiązki finansowe gmin.

Podsumowanie wyników porównania międzynarodowego zawiera poniższa tabela.
POLSKA – obecny stan
NIEMCY
FRANCJA
prawny

POLSKA – projektowane
zmiany

Regulacje w zakresie zasad lokalizacji inwestycji i zagospodarowania przestrzeni na obszarze, na którym nie obowiązuje MPZP
Na obszarze nieobjętym
planem miejscowym, zasady
zabudowy
i
zagospodarowania
terenu
określa
decyzja
administracyjna wydawana
przez organ wykonawczy
gminy,
tj.
decyzja
o
lokalizacji inwestycji celu
publicznego lub decyzja o
wz.
Nowa zabudowa może być
realizowana na obszarze
całej gminy, o ile nie jest to
niezgodne z przepisami
powszechnie obwiązującymi
(decyzje administracyjne jw.
nie muszą być zgodne z
polityką przestrzenną gminy
określoną w studium).
W praktyce orzeczniczej
wykształciło się szerokie
rozumienie obszaru, którego
analiza
decyduje
o
możliwości zabudowy na
obszarze
bez
planu
miejscowego.

Plan
użytkowania
terenu,
obowiązujący dla całej gminy, dzieli
jej
terytorium
na
obszar
wewnętrzny i zewnętrzny. Dla
obszarów tych obowiązują różne
zasady realizacji inwestycji w
przypadku braku planu zabudowy.
W
obszarze
wewnętrznym
stosowana jest zasada dobrego
sąsiedztwa, określona w § 34
nowa
Kodeksu
budowlanego,
zabudowa spełnić musi warunki
dotyczące:
(1) obowiązku dostosowania nowej
zabudowy do otoczenia – w praktyce
orzeczniczej
wykształciło
się
wymaganie
odnośnie
m.in.
zabudowy dwóch działek sąsiednich,
bezpośrednio graniczących z działką
objętą wnioskiem;
(2) dostępu do infrastruktury
technicznej;
(3) wymagań w zakresie zdrowych
warunków życia i pracy;
(4) ogólny charakter otoczenia nie
może zostać naruszony.

Cały obszar gminy objęty jest
ustaleniami PLU, dzielącym gminę
na obszar zabudowany, rozwoju
zabudowy oraz obszary otwarte
– rolne lub leśne (chronione
przyrodniczo).
PLU
wyznacza
również
przeznaczenia terenów oraz ustala
zasady
ich
16-punktowe
zagospodarowania. Dla gmin o
małej działalności inwestycyjnej
możliwe jest sporządzenie planu
uproszczonego,
również
dzielącego jej terytorium na strefy.

Przyjęcie
zasady
koncentracji zabudowy na
obszarach zurbanizowanych.
Decyzje lokalizacyjne muszą
być zgodne z ustaleniami
studium
w
zakresie
określonym w ustawie.
Doprecyzowanie przepisów,
dodatkowe
wymogi
w
zakresie wydawania decyzji
o wz.

W gminach, w których nie ma
żadnej z tych form planowania,
stosuje się krajowe przepisy
urbanistyczne
–
bardzo
rygorystyczny
charakter,
w
praktyce decyzja o dopuszczeniu
inwestycji
ma
cechy
uznaniowości.

W obszarze zewnętrznym możliwa
jest
realizacja
wymienionych
inwestycji,
przy
dodatkowym
spełnieniu szeregu warunków, m.in.
zgodności z wymogami interesu
publicznego, zawartych w art. 35
Kodeksu budowlanego.

Regulacje w zakresie zasad ograniczających rozpraszanie zabudowy (niekontrolowana suburbanizacja)
Brak zasad ograniczających
skutecznie
rozpraszanie
zabudowy na obszarach
niezurbanizowanych.
W niewielkim zakresie
ograniczenia mogą wynikać
z przepisów odrębnych.

Na poziomie gminy najważniejszym
instrumentem
jest
wiążące
powszechnie
wyznaczenie
obszarów
zewnętrznych,
z
praktycznym zakazem lokalizacji
nowej funkcji mieszkaniowej.

Na poziomie gminy wyznacza się
wiążące powszechnie obszary
wolne od zabudowy – realizacja
na nich nowych inwestycji
mieszkaniowych jest w praktyce
ograniczona do minimum.

Rozbudowane
koordynacji
ponadlokalnego.

Istnieje możliwość odmowy zgody
na realizację inwestycji na
podstawie przepisów krajowych,
jeżeli
sprzyjać
będzie
suburbanizacji lub negatywnie
oddziaływać na krajobraz.

mechanizmy
planowania

Rozbudowane
koordynacji
ponadlokalnego.

Wprowadzenie
zasady
koncentracji zabudowy na
obszarze zurbanizowanym.
Doprecyzowanie wymogów
warunkujących wydawanie
decyzji o wz.
Ograniczenie przeznaczania
w aktach planistycznych
nowych
terenów
do
zabudowy, jeżeli nie wynika
to z faktycznych potrzeb
rozwojowych gminy.

mechanizmy
planowania

Regulacje w zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej w związku z uchwaleniem/zmianą MPZP
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Odszkodowanie
przysługuje w każdym
przypadku, gdy korzystanie
z nieruchomości lub jej
części w dotychczasowy
sposób lub zgodny z
dotychczasowym
przeznaczeniem stało się
niemożliwe bądź istotnie
ograniczone.
W praktyce orzeczniczej
wykształciła się szeroka
wykładnia „korzystania” z
nieruchomości, obejmująca
również
potencjalną
możliwość
zagospodarowania działki na
obszarze
bez
planu
miejscowego, oraz uznanie
uprawnienia
do
odszkodowania w przypadku
wydania
wcześniejszego
decyzji o wz ustalającej inne
zasady zagospodarowania
terenu
niż
w
planie
miejscowym.
Nie
ma
regulacji
umożliwiającej
czasowe
zamrożenie terenu (na cele
publiczne)
bez
odszkodowania.

Odszkodowanie przysługuje:
(1) za wyznaczenie w planie
zabudowy terenów pod funkcje
publiczne
(wymienione
szczegółowo w art. 40 ust. 1
Kodeksu), chyba że mieści się to w
granicach
interesu
właściciela
gruntu lub wynika z nałożonego na
niego obowiązku prawnego;
(2) za ustanowienie służebności na
nieruchomości (art. 41 KB);
(3) za przestrzeganie obowiązków
związanych z utrzymaniem terenów
zielonych, wód – tylko w zakresie,
w jakim powoduje to zwiększenie
wydatków na utrzymanie lub
znaczny
spadek
wartości
nieruchomości (art. 41 KB);
(4) za wycofanie lub zmianę
określonego sposobu wykorzystania
terenu, w wyniku którego nastąpił
znaczny
spadek
wartości
nieruchomości (art. 42 KB).
Odszkodowanie
również za czasowe
terenów w związku
procedurą planistyczną
okres powyżej 4 lat).

Zgodnie z art. L-160-5 Kodeksu
urbanistycznego, odszkodowanie
nie przysługuje za większość
ograniczeń ustanowionych na
podstawie przepisów Kodeksu,
w tym w zakresie ustalenia
przeznaczenia
terenu
lub
ograniczeń w zabudowie.
Odszkodowanie
przysługuje
wyłącznie
za
bezpośrednie
szkody
wyrządzone
uchwaleniem
aktu
planistycznego, rozumiane jako
konieczność
przerwania
określonej
działalności
(np.
lub
za
wydobycia
złóż)
nieproporcjonalne zastosowanie
władztwa planistycznego przez
gminę (rozumiane niezwykle
wąsko).

W wyniku uchwalenia planu
lub
jego
zmiany
odszkodowanie
przysługuje:
(1) w przypadku poniesienia
rzeczywistej szkody (dotyczy
faktycznego
użytkowania
terenu);
(2)
w
przypadku
ograniczenia
lub
uniemożliwienia korzystania
z nieruchomości zgodnie z
poprzednio obowiązującym
planem;
(3) w przypadku obniżenia
wartości nieruchomości.
Jeżeli skutek wymieniony w
pkt 1–3 wynika z planowanej
inwestycji, odszkodowanie
wypłaca inwestor.
Odszkodowanie
nie
przysługuje,
jeżeli
ograniczenie zabudowy i
zagospodarowania
terenu
wynika
z
istniejących
uwarunkowań (np. tzw.
tereny zalewowe), przepisów
prawa
lub
ochrony
określonych
wartości
(przyroda, środowisko).

przysługuje
zamrożenie
z trwającą
(jedynie za

Regulacja w zakresie podejścia do ładu przestrzennego jako dobra wspólnego lub interesu publicznego
W art. 1 ustawy określa się
ład
przestrzenny
jako
podstawę
działań
w
sprawach
uregulowanych
ustawą. Brak odniesień w
dalszych przepisach.
Brak możliwości skutecznej
ochrony „dobra ogółu”,
jeżeli nie jest to zgodne z
potrzebami
i
interesem
właścicieli nieruchomości.
Odszkodowanie ustalane jest
bez uwzględnienia „interesu
ogółu”.
W sprawach spornych dot.
odszkodowań rozstrzygają
sądy powszechne.
Nie ma ścisłego wymogu
zgodności
decyzji
planistycznych z interesem
publicznym.

Art. 14 Konstytucji RFN stanowi, iż:
(1) gwarantuje się prawo własności i
dziedziczenia; ich treść i granice
określają ustawy;
(2)
własność
zobowiązuje;
korzystanie z własności powinno
zarazem służyć dobru ogółu;
(3) wywłaszczenie jest dopuszczalne
tylko dla dobra ogółu; może ono
nastąpić jedynie przez ustawę lub na
podstawie ustawy, która określa
rodzaj i rozmiar odszkodowania.

Przejawem
uznawania
ładu
przestrzennego
jako
dobra
wspólnego, zaś urbanistyki jako
instrumentu realizacji interesu
publicznego, jest m.in. uznanie, że
ograniczenia
wprowadzane
planami
stanowią
tzw.
służebności urbanistyczne.

Doprecyzowanie wymogów
związanych z zachowaniem
ładu przestrzennego.
Wykazanie
spełnienia
wymogów
ładu
przestrzennego
będzie
obowiązkowym elementem
uzasadnienia
uchwały
planistycznej oraz wydania
decyzji o wz.
Decyzje o wz nie będą
wydawane, jeżeli dotyczą
obszaru
lokalizacji
inwestycji celu publicznego,
określonych w ustawie.

Odszkodowanie ustalane jest na
podstawie sprawiedliwej oceny
interesów
ogółu oraz osób
zainteresowanych (droga prawna
przed sądami powszechnymi w
sprawach sporów o wysokość
odszkodowania).
W
przypadku
inwestycji
realizowanych
na
obszarach
zewnętrznych bez planu zabudowy,
wymogiem ich lokalizacji jest
zgodność z interesem publicznym,
definiowanym jako m.in. zgodność z
ustaleniami planu użytkowania
terenu
(art.
35
Kodeksu
budowlanego). W ten sposób
decyzja pozwalająca na realizację
inwestycji musi być zgodna z tym
planem.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych
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Oddziaływanie

Gminy,
samorządy województw

2479
16

M.P. z 2010 r. Nr 48, poz.
654, obwieszczenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 29
czerwca 2010 r. w sprawie
wykazu gmin i powiatów
wchodzących
w
skład
województw

Zmiana sposobu podejścia do realizacji
zadań planistycznych.
Pozyskanie narzędzi do racjonalizacji
zagospodarowania na terenach, na
których nie obowiązuje plan miejscowy
– zmiany warunków wydawania decyzji
o wz.
Zmniejszenie kosztów związanych z
wypłatą odszkodowań wynikających z
uchwalania planów miejscowych –
wypłata odszkodowania w sytuacji
poniesienia
faktycznej
nie
domniemanej szkody.
Proponowane
zmiany
ułatwią
gminom uwzględnianie w aktach
planistycznych właściwych zasad
zagospodarowania na tzw. terenach
zalewowych, a tym samym ograniczą
skutki potencjalnych powodzi (w
maju i czerwcu 2010 r. w wyniku
powodzi straty poniosło 811 gmin,
70 tys. rodzin, a straty szacuje się
na ponad 12 mld zł (dane NIK). 16)
Zwiększenie wpływów gmin z opłaty
planistycznej (wprowadzenie stawki
minimalnej oraz wydłużenie czasu, w
którym
pobierana
jest
opłata
planistyczna).
Mniejsze obciążenia gmin związane z
wypłatą odszkodowań mogą również
wynikać
z
proponowanego
ograniczenia czasu, w którym możliwe
jest wystąpienie o odszkodowanie na
podstawie art. 36 ust. 1 i 2.
Przy
wywłaszczaniu
na
cele
publiczne, np. pod drogi, obniżenie
wartości nieruchomości na terenach
„wycofanych z urbanizacji” (rolnych)
może spowodować obniżenie kosztów
wykupu gruntów na cele publiczne.
Ujednolicenie stosowania przepisów
ustawy.
„Usprawnienia”
w
stosowaniu
przepisów ustawy, np. możliwość
równoczesnej zmiany studium oraz
planu miejscowego.
Dodatkowe obciążenia pracą dla rad
gmin w związku z koniecznością
opiniowania wniosków o wydanie
decyzji o warunkach zabudowy w
zakresie zgodności ze studium (w
badanym
okresie
rocznie
wydawanych było ok. 147 tys. decyzji
o warunkach zabudowy – na
podstawie projektowanych regulacji
spodziewane jest zmniejszenie liczby
decyzji o wz, natomiast zwiększenie
liczby realizowanych inwestycji na
podstawie
planu
miejscowego,

16)

Najwyższa Izba Kontroli, raport z kontroli „Planowanie i realizacja inwestycji na obszarach zagrożonych powodzią”, przeprowadzonej w 2013 r.
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Wojewodowie

16

M.P. z 2010 r. Nr 48, poz.
654, obwieszczenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 29
czerwca 2010 r. w sprawie
wykazu gmin i powiatów
wchodzących w skład
województw

Ministrowie właściwi do
spraw danego działu

34

Dz. U. z 2015 r. poz. 812,
ustawa z dnia 4 września
1997 r. o działach
administracji rządowej

Podmioty wnioskujące o
decyzję o wz, w tym
właściciele nieruchomości

142 743 wydane decyzje o
wz, (odmownych: 3%
(4 890), wydanych na cele
mieszkaniowe:
63%
(89 793)), 2012 r.

IGiPZ PAN, 2013 r.

22 848 wydane decyzje o
ustaleniu
lokalizacji
inwestycji celu publicznego
(odmownych: 204, ok.
1%), 2012 r.
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jednocześnie opiniowaniu przez radę
gminy będą podlegały wyłączenie te
wnioski, które w ocenie wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta
będą
niespójne
z
polityką
przestrzenną gminy, a więc ich liczba
będzie ograniczona).
Wojewoda sprawuje nadzór nad
realizacją obowiązków i uprawnień
planistycznych gmin, tym samym
zmiany w tym zakresie, w tym zmiany
dotyczące
procedury
uchwalania
studiów i planów miejscowych oraz ich
treści będą miały wpływ na realizację
zadań przez wojewodę.
Prezes Rady Ministrów oraz właściwi
ministrowie
będą
mogli
wydać
rozporządzenie o ustanowieniu strefy
ochronnej terenu zamkniętego, dzięki
czemu możliwe będzie nie tylko
określenie jej granic, ale także
wprowadzenie ograniczeń na tym
obszarze. Obecnie konieczne jest
wnioskowanie o uchwalenie planu
miejscowego, co zależy wyłącznie od
woli organów gminy. Tym samym
pojawi
się
możliwość
użycia
skutecznego narzędzia do tworzenia
stref ochronnych, a więc efektywnej
realizacji zadań z zakresu obronności i
bezpieczeństwa.
W związku z wydaniem rozporządzenia
i wprowadzenia ograniczeń pojawi się
konieczność wypłaty odszkodowań
związanych
z
wprowadzanymi
ograniczeniami – z uwagi na
podobieństwo instytucji w ustawie
zastosowano analogiczne mechanizmy,
które
obecnie
funkcjonują
dla
wprowadzania
ograniczeń
przewidzianych przez przepisy ustawy –
Prawo ochrony środowiska, ustawę o
ochronie przyrody, ustawę o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
Organem, do którego będą kierowane
roszczenia odszkodowawcze, będzie
podmiot wydający rozporządzenie.
Ograniczenia w wydawaniu decyzji o
wz, w związku ze ścisłymi kryteriami,
jednocześnie,
w
związku
z
przesunięciem strumienia inwestycji na
tereny objęte planami miejscowymi,
inwestorzy zrealizują inwestycje w
krótszym czasie, tj. decyzja o
pozwoleniu
na
budowę
będzie
wydawana bezpośrednio na podstawie
planu miejscowego.
Natomiast, jeśli inwestycja realizowana
będzie w oparciu o decyzję o warunkach
zabudowy i dotyczyła będzie terenu, dla
którego w studium przewidziano inną
funkcję
niż
wnioskowana,
prawdopodobnie
czas
realizacji
inwestycji ulegnie wydłużeniu, w
związku z koniecznością uzyskania
stanowiska rady gminy, co jednak

Podmioty, dla których
wydano decyzję o wz, które
w ciągu 2 lat od jej wydania
nie wystąpią o pozwolenie
na budowę, w tym
właściciele nieruchomości

W badanych gminach, w
latach 2010–2013 średnio
od
43%
do
49%
wydanych decyzji o wz w
danym roku nie było
podstawą do złożenia
wniosku o pozwolenie na
budowę w terminie 2 lat
od daty wydania decyzji.

Ankieta badawcza MIR

Inwestorzy obiektów
budowlanych

192 278 wydane decyzje o
pozwoleniu na budowę, w
tym 77 533 decyzje dla
zabudowy mieszkaniowej,
2012 r.

GUNB, Ruch budowlany,
2013 r.
IGiPZ PAN, 2013 r.
Ankieta badawcza MIR

Na podstawie decyzji o
warunkach
zabudowy
wydano zaledwie ok. 50%
pozwoleń na budowę
(szacunek IGiPZ PAN,
szacunek MIR).

przyczyni
się
do
zwiększenia
bezpieczeństwa inwestycyjnego oraz
podniesienia wartości ekonomicznej
przestrzeni.
Wygaśniecie decyzji o wz – eliminacja
spekulacyjnego
aspektu
funkcjonowania
decyzji
(decyzja
uzyskiwana
wyłącznie
w
celu
podwyższenia wartości nieruchomości),
konieczność powtórnego wystąpienia o
decyzję w przypadku faktycznego
zamiaru realizacji inwestycji, jeżeli
inwestor nie wystąpił o pozwolenie na
budowę w okresie ważności decyzji, co
jednak przyczyni się do znaczącego
zwiększenia bezpieczeństwa inwestycji
(zmniejszenie ryzyka odmowy wydania
pozwolenia na budowę w związku z
wystąpieniem zmian w prawie i w
sytuacji przestrzennej nieruchomości).
Poprawa bezpieczeństwa prawnego
(lokalizacyjnego) – termin ważności
decyzji o wz uwzględniać będzie
możliwość
wystąpienia
zmian
zagospodarowania
terenów
sąsiadujących z terenem objętym
decyzją o wz lub ich statusu prawnego.
Docelowo oczekuje się, iż dla terenów,
na których istnieje presja inwestycyjna
gminy zapewnią bardziej trwałe
podstawy inwestowania – uchwalenie
planów miejscowych (stworzenie oferty
inwestycyjnej gminy), a tym samym
zmianę proporcji wydawanych decyzji o
pozwoleniu na budowę, tj. więcej
decyzji
będzie
wydawanych
na
podstawie planu miejscowego niż na
podstawie decyzji o wz – co do zasady
oznacza to szybszą możliwość uzyskania
pozwolenia na budowę.

Wyniki ankiety badawczej
potwierdzają szacunek – w
miastach na prawach
powiatu pozwolenia na
budowę (7267) wydane w
latach 2010–2013, wydane
były w 45% w oparciu o
miejscowy plan (3235), w
46% na podstawie decyzji
o wz (3357), w 9% na
podstawie
decyzji
o
lokalizacji inwestycji celu
publicznego (675).

Możliwość
złożenia
wniosku
o
sporządzenie planu miejscowego na
warunkach określonych w ustawie.
Ograniczenie możliwości uzyskania
decyzji
o
wz
na
terenach
niezurbanizowanych i na terenach
występujących zagrożeń.
Wyniki analiz oddziaływania na ceny
nieruchomości.
Nowe kryteria wydawania decyzji o wz
są bardziej restrykcyjne, spowoduje to,
iż:
− terenów
przeznaczanych
pod
zabudowę na podstawie decyzji o wz
będzie mniej (nie będą przeznaczane
pod zabudowę tereny niegotowe do jej
przyjęcia);
− wielkość
dostępnych
terenów
inwestycyjnych zależy od decyzji
gminy o uchwaleniu planów
miejscowych i przeznaczonych w
nich terenów pod zabudowę (część
inwestycji zostanie przekierowana na
obecnie niewykorzystane tereny
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budowlane
w
planach
miejscowych 17), dla gmin o małym
pokryciu planistycznym realizacja
nowych
inwestycji
spowoduje
potrzebę uchwalenia nowych planów
miejscowych);
− gminy o dużej powierzchni pokrytej
planami miejscowymi praktycznie nie
będą dotknięte efektami regulacji w
przeciwieństwie do gmin o znikomym
pokryciu, w tym położonych w
obszarach oddziaływania dużych
miast;
− decyzji o wz przywrócony zostanie
jej informacyjny charakter oraz
czasowy charakter obowiązywania,
tym samym w mniejszym stopniu
wpłynie na ceny nieruchomości.
Oddziaływanie na ceny nieruchomości:
1) nieruchomości nieobjęte planem
miejscowym:
− spełniające
nowe
kryteria
wydawania warunków zabudowy –
ceny tych nieruchomości mogą
wzrosnąć max. do ceny gruntu
budowlanego w planie miejscowym;
− niespełniające nowych kryteriów
wydawania warunków zabudowy:
i) ceny tych nieruchomości mogą
osiągnąć poziom ceny gruntu
budowlanego w przypadku
uchwalenia planu miejscowego
na tym terenie;
ii) w przypadku braku planu
miejscowego
ceny
nieruchomości rolnych będą się
zbliżać do cen gruntu rolnego;
iii) typowe tereny rolne – bez zmian;
2) nieruchomości, na których po 2
latach wygasną wydane decyzje o
wz:
− na
terenach
atrakcyjnych
inwestycyjnie
ceny
tych
nieruchomości mogą wzrosnąć,
zwłaszcza w okresie do pół roku od
wejścia w życie ustawy (jednak nie
wyżej niż ceny nieruchomości
objętych planem miejscowym i
przeznaczonych
w
nim
pod
zabudowę);
− na terenach mniej atrakcyjnych ceny
nieruchomości
również
mogą
wzrosnąć, z uwagi na ograniczoną
możliwość zabudowy w percepcji
uczestników rynku nieruchomości
(jednak nie wyżej niż ceny
nieruchomości objętych planem
miejscowym i przeznaczonych w
nim pod zabudowę);
− nieruchomości objęte planami
miejscowymi – bez zmian (im
17)

Przy założeniu, że obecnie wszystkie tereny mieszkaniowe (ok. 1% pow. Polski, 297 tys. ha) to tereny znajdujące się w planach miejscowych, pozostaje w
planach miejscowych jeszcze 928 tys. ha dostępnych pod zabudowę (1 225 tys. ha, pow. terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę
mieszkaniową), bez uchwalania nowych planów.
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Właściciele nieruchomości,
w tym niezabudowanych
(rolnych, innych)

Osoby ubiegające się o
odszkodowania w związku z
uchwaleniem/zmianą planu
miejscowego oraz w związku
z wydaną wcześniej decyzją
o wz

Jednostki sektora finansów
publicznych oraz podmioty
realizujące inwestycje celu
publicznego

35 506 258 – liczba działek
w Polsce ogółem, wpływ
regulacji dotyczyć będzie
działek niezabudowanych.

W badanych gminach
złożono,
w
latach
2010–2013,
łącznie
56 wniosków:
7 wniosków z tytułu
poniesionej rzeczywistej
szkody w związku z
ograniczeniem
lub
uniemożliwieniem
korzystania
z
nieruchomości w sposób
dotychczasowy;
38
wniosków
o
wykupienie nieruchomości
bądź ich części;
6 wniosków o przyznanie
nieruchomości zamiennej;
5 wniosków z tytułu
obniżenia wartości
nieruchomości.
Jednostki
samorządu
terytorialnego,
niektóre
centralne
organy
administracji, GDDKiA i
inne jednostki realizujące
inwestycje
jednostek
samorządu terytorialnego.

Dane GUGIK na podstawie
danych powiatowych
ośrodków dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej

Ankieta badawcza MIR

większą powierzchnię gmina ma
pokrytą uchwalonymi planami, tym
mniejszy efekt cenowy w skali
gminy).
W zakresie oddziaływania na ceny
nieruchomości – efekty jak dla
inwestorów budowlanych.
Eliminacja spekulacyjnego aspektu
funkcjonowania decyzji o wz (decyzja
w
celu
uzyskiwana
wyłącznie
podwyższenia wartości nieruchomości).
Odszkodowanie od gminy nie będzie
przysługiwać w przypadku, gdy
wprowadzone w planie miejscowym
ograniczenie
korzystania
z
nieruchomości będzie wynikać z
istniejących
uwarunkowań,
np.
hydrologicznych,
geologicznych,
geomorfologicznych
lub
przyrodniczych, środowiskowych, lub z
obowiązku ochrony bezpieczeństwa,
zdrowia i innych wartości określonych
w ustawach odrębnych.
Zmiana
w
zasadach
wypłat
odszkodowań
w
związku
z
uchwaleniem/zmianą
planu
miejscowego – ochronie prawnej
podlega
istniejący
stan
zagospodarowania terenu.
Ograniczona możliwość uzyskiwania
odszkodowania z powodu wygaśnięcia
decyzji o warunkach zabudowy z
upływem
terminu jej
ważności.
Odszkodowania będą wypłacane przez
gminę rzadziej oraz w mniejszej
wysokości (faktyczne użytkowanie),
będzie to wynikiem przywrócenia
decyzji charakteru informacyjnego, jak
również mniejszej liczby wydawanych
decyzji za sprawą ścisłych kryteriów jej
wydawania.

GDDKiA

Przy
wywłaszczaniu
na
cele
publiczne, np. pod drogi, obniżenie
wartości nieruchomości na terenach
„wycofanych z urbanizacji” (rolnych)
może spowodować obniżenie kosztów
wykupu gruntów na cele publiczne.
W związku z wprowadzeniem zasady
koncentracji zabudowy na terenach
zurbanizowanych,
ograniczaniem
wielkości terenów pod urbanizację
oraz
ograniczeniem
wydawania
decyzji o wz zmniejszą się koszty
towarzyszące realizacji inwestycji
publicznych. Przykładowo koszty
budowy
ekranów
akustycznych
wzdłuż drogi S7 na odcinku
Warszawa–Kraków
na
terenach
niezabudowanych a przeznaczonych
pod
zabudowę
w
planach
miejscowych kształtowały się w
przedziale od ok. 320 tys. zł/km do
ponad
1
mln
zł/km
(dane

75

Osoby i podmioty
sporządzające projekty:
aktów planistycznych,
decyzji o wz i decyzji o
lokalizacji inwestycji celu
publicznego – architekci i
absolwenci określonych w
ustawie kierunków studiów

8948 (w I poł. 2009 r.)
osób uprawnionych do
wykonywania
zawodu
architekta;
1297 (2012 r.) urbanistów

Uzasadnienie ustawy o
ułatwieniu dostępu do
wykonywania zawodów
finansowych, budowlanych i
transportowych.

Inwestorzy budujący obiekty
wytwarzające energię z
odnawialnych źródeł energii
(OZE) inne niż
mikroinstalacje

835 (liczba WIL –
elektrownia lub zespół
elektrowni), 2013 r.

Informacja o wynikach
kontroli NIK „Lokalizacja i
budowa lądowych farm
wiatrowych”, 2014 r.

GDDKiA 18)).
Spodziewane
zwiększenie
liczby
sporządzanych aktów planistycznych i
ich zmian oraz zmniejszenie liczby
sporządzanych decyzji o wz.
Poszerzenie obowiązków projektantów
przy
sporządzaniu
aktów
planistycznych: szerszy zakres treści
dokumentów i obowiązki wynikające z
szerszego udziału społeczeństwa w
procedurze ich sporządzania.
Możliwość inwestowania tylko na
obszarach
objętych
planem
miejscowym.
Możliwość
złożenia
wniosku
o
sporządzenie planu miejscowego na
warunkach określonych w ustawie.
Procedura
sporządzania
planu
miejscowego gwarantuje możliwość
szerszego udziału społeczeństwa w
procesie
lokalizacji
obiektów
wytwarzających
energię
z
odnawialnych źródeł energii (OZE)
innych niż mikroinstalacje oraz
uzyskanie akceptacji dla planowanych
inwestycji
lub
eliminację
nieakceptowanych społecznie inwestycji
– zwiększenie bezpieczeństwa inwestora
realizującego inwestycje na podstawie
aktu prawa miejscowego.

Inwestorzy budujący
wielkopowierzchniowe
obiekty handlowe, o pow.
powyżej 2000 m2 pow.
sprzedaży

ok. 5,5 tys. – liczba
sklepów od 400 do
2499 m2 (supermarkety);
ponad 500 – liczba
sklepów od 2500 m2
(hipermarkety).

Rynek Wewnętrzny w
2012 r., GUS, 2013 r.

Dla inwestorów energetyki wiatrowej
proces lokalizacji inwestycji ulegnie
skróceniu.
Możliwość inwestowania tylko na
obszarach
objętych
planem
miejscowym.
Możliwość
złożenia
wniosku
o
sporządzenie planu miejscowego na
warunkach określonych w upzp.
Procedura
sporządzania
planu
miejscowego gwarantuje możliwość
szerszego udziału społeczeństwa w
procesie
lokalizacji
wielkopowierzchniowych
obiektów
handlowych oraz uzyskanie akceptacji
dla planowanych inwestycji lub
eliminację nieakceptowanych społecznie
inwestycji
–
zwiększenie
bezpieczeństwa inwestora realizującego
inwestycje na podstawie aktu prawa
miejscowego oraz w związku z
proponowaną
zmianą
przepisów
powodujących rozbieżne interpretacje w
orzecznictwie administracji i sądów.
Wpływ na długość procesu
lokalizacyjnego – można się
spodziewać skrócenia procesu
lokalizacyjnego.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Konsultacje publiczne trwały formalnie od 3 do 17 kwietnia 2015 r. (ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców do
4 maja 2015 r.), jednakże faktycznie uwagi przyjmowano i poddawano analizie do dnia przekazania projektu ustawy do Kancelarii
18)

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, pismo z dnia 6.08.2014 r.
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Prezesa Rady Ministrów celem przedłożenia pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów (ostatnie spotkanie konsultacyjne odbyło się
2 czerwca 2015 r., a projekt został przekazany w dniu 3 czerwca 2015 r.). W ocenę projektowanych regulacji zostały włączone biura
planistyczne, Zespół ekspercki do spraw polityki przestrzennej Konwentu Marszałków Województw RP oraz Główna Komisja
Urbanistyczno-Architektoniczna, Unia Metropolii Polskich, Związek Miast Polskich, gminy, miasta, wojewodowie, Rada Infrastruktury
Informacji Przestrzennej przy ministrze właściwym ds. administracji publicznej, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Krajowa Izba
Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Polska Izba Komunikacji Elektronicznej, Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej,
miejskie pracownie urbanistyczne, Stowarzyszenie Urbaniści Polscy, Polski Związek Firm Deweloperskich (łącznie projekt przesłano
79 podmiotom, organom i instytucjom).
Projekt ustawy został również pozytywnie oceniony przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
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(ceny stałe z … r.)
Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Projektowane regulacje nie nakładają nowych zadań na jednostki sektora finansów publicznych, w
związku z tym nie będą generować bezpośrednich skutków finansowych dla tego sektora.
Proponowane zmiany ustawy mają na celu m.in. uściślenie obowiązujących przepisów ustawy w
przypadkach, gdy ustawowe obowiązki gminy nie były realizowane lub były realizowane niezgodnie z
celami ustawy, jak np. w sytuacji niedokonywania przez gminę aktualizacji studium gminy lub
niepobierania opłaty planistycznej.
Wejście w życie projektowanych zmian ustawy powinno:
1) zwiększyć dochody gminy z tytułu:
− pobieranej opłaty planistycznej – opisane w tabeli w pkt 1 OSR (dłuższy okres uprawniający do
pobierania opłaty – 10 lat, określenie minimalnej stawki % opłaty – 10%, również w wyniku
wyznaczania nowych terenów inwestycyjnych w planach miejscowych oraz większej różnicy w
wartości nieruchomości przed i po uchwaleniu planu (wyeliminowanie efektu sztucznego
podwyższania wartości nieruchomości przez decyzję o warunkach zabudowy (do 2012 r. gminy
uzyskały wpływy z opłaty planistycznej w wysokości: 452 mln zł – dane IGiPZ PAN));
− w przypadku nieruchomości, których cena wzrośnie, wzrosną wpływy do budżetu gmin z podatku od
czynności cywilnoprawnych po ich sprzedaży;
2) zmniejszyć wydatki gminy związane z:
− wypłatą przez gminy odszkodowań wynikających z uchwalania planów miejscowych, których
ustalenia są inne niż w wydanej wcześniej decyzji o wz (obecnie decyzje o wz uzyskiwane w celu
podniesienia wartości nieruchomości są podstawą roszczeń sięgających wielu mln zł – opisane w
tabeli w pkt 1 OSR (szacunek max. wypłaconych odszkodowań oparty na kategorii „inne wydatki
związane z MPZP” zrealizowane do 2012 r. wynosi 601 mln zł. Miasta wojewódzkie wypłaciły od
2010 r. kwoty odszkodowań średnio rzędu od kilkuset tysięcy do 19 mln zł, przykład: Poznań –
przyznane przez sąd administracyjny odszkodowanie w wysokości ok. 19,5 mln zł);
− wypłatą przez gminy odszkodowań wynikających z ustalenia w planie miejscowym strefy ochronnej
terenu zamkniętego – odszkodowanie będzie wypłacane przez podmiot wydający rozporządzenie
ustalające taką strefę i wprowadzające na jej obszarze ograniczenia;
− wykupem nieruchomości na cele publiczne (częściowa eliminacja podwyższania wartości
nieruchomości w wyniku uzyskania decyzji o wz);
− wypłatą przez gminy odszkodowań wynikających z uchwalania planów miejscowych
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−

−

−

wprowadzających ograniczenia w zabudowie na terenach, na których zakaz zabudowy wynika z
istniejących uwarunkowań np. tzw. tereny zalewowe – odszkodowanie od gminy nie będzie
przysługiwać;
realizacją infrastruktury technicznej i społecznej w związku z ograniczaniem rozpraszania zabudowy
– analiza opisana w tabeli w pkt 1 OSR – koszty infrastruktury ponoszone przez gminę w przypadku
rozproszonej zabudowy są ok. 2 razy większe (oszczędności gmin w kosztach budowy infrastruktury
technicznej do peryferyjnie położonych budynków mieszkalnych, w związku z powstrzymaniem
rozwoju zjawiska rozpraszania zabudowy, mogą sięgać do ok. 60 tys. zł/1 dom – w przypadku
osiedla zwartej zabudowy);
doprecyzowaniem przepisów dotyczących sposobu realizacji istniejącego obowiązku sporządzania
aktów planistycznych w oparciu o analizy potrzeb i możliwości rozwoju gminy (prognoza
demograficzna, uwzględnianie chłonności terenów istniejącej i planowanej urbanizacji i inne) oraz
dostosowaniem wielkości zobowiązań gminy związanych z uchwalaniem planów miejscowych do jej
możliwości finansowych – obecne wielokrotne przeszacowanie potrzeb w tym zakresie opisane w
tabeli w pkt 1 OSR;
możliwością pokrywania kosztów budowy infrastruktury przez inwestora realizującego inwestycje w
oparciu o sporządzony w tym celu plan miejscowy w odrębnej procedurze – na podstawie art. 20a i
kolejnych;

3) zmniejszyć wydatki innych jednostek sektora publicznego:
− przy wywłaszczaniu na cele publiczne w związku z wycofaniem z urbanizacji terenów rolnych,
np. przy budowie dróg przechodzących przez grunty rolne, daleko od aglomeracji, na tych
terenach w wyniku nowelizacji ustawy właściciel gruntu rolnego otrzyma cenę za wykupywany
grunt wynikającą z wyceny nieruchomości drogowej, wyższą niż wynikającą z faktycznego
użytkowania (teren rolny), ale niższą niż w obecnym stanie prawnym (zawyżoną w związku z
brakiem istotnych ograniczeń w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy);
− związane z kosztami towarzyszącymi realizacji inwestycji w wyniku ograniczenia rozproszenia
zabudowy, np. oczekuje się zminimalizowania kosztów budowy ekranów akustycznych
(przykładowo koszty budowy ekranów akustycznych wzdłuż drogi S7 na terenach
niezabudowanych a przeznaczonych pod zabudowę w MPZP – kształtowały się w przedziale od
ok. 320 tys. zł/km do ponad 1 mln zł/km (dane GDDKiA)).
Koszty do poniesienia przez gminy przy realizacji postanowień ustawy, wynikające z obecnie
obowiązujących przepisów:
− koszty aktualizacji studium (koszty sporządzenia zmian studiów gminnych wyniosły w 2012 r.
11,3 mln zł, średni koszt aktualizacji studium – 36,2 tys. zł (dane IGiPZ PAN));
− w przypadku uchwalenia planu miejscowego – koszty sporządzenia planów miejscowych (koszty
sporządzenia planów miejscowych uchwalonych w 2012 r. wyniosły 72,6 mln zł, mediana kosztów
w gminach wyniosła 983 zł/ha; przeciętny koszt sporządzenia MPZP w przeliczeniu na 1 ha:
4050 zł/ha oraz koszty będące konsekwencją uchwalenia planów (przykładowo wydatki gmin z
tytułu MPZP do końca 2012 r. wyniosły 9,9 mld zł (dane IGiPZ PAN).
Projektowane regulacje powinny więc zarówno zwiększyć dochody gmin, jak i istotnie zmniejszyć
wydatki, w tym również wydatki innych jednostek sektora publicznego.
W przypadku gmin o małym pokryciu planistycznym mogą również zwiększyć wydatki gminy na
sporządzenie planów miejscowych.
Nie jest jednak możliwe nawet szacunkowe ich przedstawienie, gdyż ich wielkość jest zależna od
wielu czynników, takich jak: (i) aktywność gmin i podejmowane decyzje w zakresie kształtowania
polityki przestrzennej gminy oraz sposobu i zakresu jej realizacji, (ii) liczby wyznaczonych obecnie
w gminie terenów inwestycyjnych, (iii) presji inwestycyjnej na terenie gminy lub jej braku,
(iv) zachowania inwestorów w związku z preferencjami dla koncentracji zabudowy na terenach
zurbanizowanych, a także od (v) zmian na rynku nieruchomości.
W zakresie regulacji dotyczących stref ochronnych terenów zamkniętych nastąpi zmiana organów
obowiązanych do wypłaty odszkodowań związanych z ustanowieniem strefy ochronnej terenu
zamkniętego oraz określeniem w tej strefie ograniczeń. Obecnie strefy te są ustalane w planie
miejscowym, a tym samym organem odpowiedzialnym za wypłatę odszkodowań jest gmina.
Skutkuje to biernością planistyczną gmin w przedmiotowym zakresie, a tym samym
nieskutecznością przepisów dotyczących stref ochronnych. W przypadku ustalenia strefy
ochronnej w rozporządzeniu (co jest rozwiązaniem efektywnym i oczekiwanym przez podmioty
odpowiedzialne za bezpieczeństwo i obronność państwa) podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę
odszkodowań będzie podmiot je wydający. Tym samym skutki finansowe będą wywoływały nie
przepisy ustawy, ale wydanie rozporządzenia ustalającego konkretną strefę ochronną. Z uwagi na
zastosowanie mechanizmów dotyczących odszkodowań wzorowanych na przepisach ustawy –
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Prawo ochrony środowiska, skutki te będą mniejsze niż przy ustalaniu stref ochronnych w planie
miejscowym (choćby z uwagi na fakt, iż roszczenie odszkodowawcze powstałe na skutek
uchwalenia planu miejscowego przedawnia się po 10 latach, a wejścia w życie rozporządzenia po
2 latach).
Ocena wpływu projektowanych regulacji w tym zakresie będzie więc dokonana zgodnie z pkt 12
OSR najpóźniej po 3 latach od dnia wejścia w życie ustawy.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0–10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe
rodzina, obywatele oraz
z … r.)
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
Niemierzalne

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Poprawa ładu przestrzennego i jakości przestrzeni.
Poprawa bezpieczeństwa prawnego (lokalizacyjnego) – termin ważności decyzji o
warunkach zabudowy niweluje skutki wystąpienia zmian zagospodarowania terenów
sąsiadujących z terenem objętym decyzją o warunkach zabudowy lub ich statusu
prawnego.
Ograniczenie suburbanizacji może przyczynić się do poprawy warunków życia
mieszkańców. Może polepszyć się dostęp do ośrodków kultury, kin, szkół, przychodni,
publicznych przestrzeni, punktów usługowych. Efekty te powinny mieć pozytywny
wpływ na rodziny oraz gospodarstwa domowe.
Ograniczenie czasu spędzanego na dojazdach.
Ochrona bezpieczeństwa inwestorów na tzw. terenach zalewowych.
Wyższy poziom satysfakcji z rozwiązań przyjętych w aktach planistycznych
wynikający z szerszego uczestniczenia w procedurze sporządzania tych aktów oraz
zwiększenie zaufania obywateli do administracji publicznej.
W odniesieniu do przedsiębiorców – korzystniejszy tryb realizacji inwestycji w
zakresie samodzielnych torowisk tramwajowych, ciągów pieszych i dróg
rowerowych, uznanych za drogi publiczne – w trybie specustawy drogowej.
Znaczące podniesienie efektywności ochrony terenów zamkniętych – szybka
procedura niezależna od organów gminy.
Przedsiębiorcy i obywatele: możliwy wzrost cen nieruchomości na terenach zurbanizowanych,
spełniających nowe kryteria wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz niepokrytych planami max. do
poziomu cen gruntów budowlanych w planach miejscowych – oddziaływanie zależeć będzie od wielkości
terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne w obowiązujących planach miejscowych oraz od
decyzji gminy odnośnie przeznaczenia w planach miejscowych nowych terenów pod budownictwo.
Przeniesienie działalności usługowej do centrów miast powinno sprzyjać przedsiębiorczości przez
zwiększenie dostępności usług oraz łatwiejszej komunikacji.
W związku z przesunięciem strumienia inwestycji na tereny objęte planami miejscowymi, inwestorzy
zrealizują inwestycje w krótszym czasie w związku z brakiem dodatkowego postępowania lokalizacyjnego.
Natomiast w przypadku realizacji inwestycji na podstawie decyzji o warunkach zabudowy – konieczność
przedstawienia stanowiska przez radę gminy zgodności wniosku o warunki zabudowy ze studium – może
wydłużyć proces, jednakże będzie to dotyczyło jedynie wniosków niezgodnych z polityką przestrzenną
gminy.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
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Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:
Projekt wprowadza zarówno rozwiązania zmniejszające, jak i zwiększające obciążenia regulacyjne:
− poszerzenie partycypacji społecznej przed sporządzeniem projektu studium i planu miejscowego (wydłużenie tego etapu
procesu, liczby dokumentów) – w efekcie prawdopodobieństwo zmniejszenia obciążeń na kolejnych etapach prac;
− uwzględnienie nowych zasad w planowaniu w trakcie prac nad projektem aktu planistycznego;
− możliwość równoczesnego sporządzania zmiany studium i planu miejscowego (skrócenie procedur, zmniejszenie liczby
dokumentów);
− doprecyzowanie przepisów w zakresie określenia stron postępowania – usprawnienie procesu uzgadniania aktów planistycznych
(eliminacja zbędnych obciążeń, skrócenie procesu).
Przewiduje się zwiększenie obciążeń pracowników w związku z koniecznością opiniowania wniosków o wydanie decyzji o
warunkach zabudowy ze studium. Opiniowanie odbywać się będzie w ramach posiedzeń rady gminy, nie będzie to generować
dodatkowych kosztów dla gmin, będzie także dotyczyć wyłącznie wniosków niespójnych z polityką przestrzenną gminy.
Ponadto przewiduje się zwiększenie obciążeń pracowników w związku ze spodziewaną – okresowo – zwiększoną liczbą wniosków
o wydanie decyzji o wz – przed wejściem w życie ustawy. W dłuższym okresie przewiduje się mniejsze obciążenie pracowników
związane z wydawaniem decyzji o wz oraz związanych z procedurami odszkodowawczymi (ograniczenie roszczeń
odszkodowawczych do rzeczywistej szkody, możliwość odstąpienia od ustalania odszkodowania w określonych przypadkach).

9. Wpływ na rynek pracy
Proponowane regulacje mające na celu koncentracje zabudowy na obszarach zurbanizowanych, w sposób pośredni wpłyną na
funkcjonowanie rynku pracy przez m.in. mniejsze straty czasu na dojazdy do pracy.
Możliwy wzrost zatrudnienia na rynku usług budowlanych w przypadku kompleksowej realizacji inwestycji (wraz z infrastrukturą
techniczną) w przypadku sporządzenia planu miejscowego na podstawie art. 20a.
Przewiduje się także wzrost zatrudnienia w sektorze usług planistycznych (urbanistycznych), związanych ze sporządzaniem planów
miejscowych oraz aktualizacją studiów gminnych.

10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
demografia
informatyzacja
sytuacja i rozwój regionalny
mienie państwowe
zdrowie
inne:
– ograniczenie niekontrolowanej suburbanizacji pozytywnie wpłynie na warunki funkcjonowania
Omówienie wpływu

środowiska naturalnego,
– wprowadzenie w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zasady niskoemisyjności wpłynie na
poprawę jakości środowiska miejskiego,
– wprowadzenie zasad planowania uniwersalnego w odniesieniu do zagospodarowania przestrzennego
wpłynie na poprawę dostępności środowiska zabudowanego dla osób niepełnosprawnych.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
1.

2.

3.

4.

Niedostateczne uwzględnianie w zagospodarowaniu przestrzennym zasad ładu przestrzennego, chaos przestrzenny na terenach
podmiejskich – częściowa poprawa po 2 latach od dnia wejścia w życie ustawy w związku z wygaśnięciem decyzji o wz, dalsza
poprawa w dłuższej perspektywie czasowej w miarę wdrażania nowych zasad w planowaniu – proces wieloletni.
Rozpraszanie zabudowy i nieracjonalne gospodarowanie przestrzenią, ekspansja zabudowy na tereny wiejskie –
transportochłonność, wysokie koszty funkcjonowania transportu publicznego, destrukcja systemów przyrodniczych – częściowa
poprawa po 2 latach od dnia wejścia w życie ustawy w związku z wygaśnięciem decyzji o wz, dalsza poprawa w dłuższej
perspektywie czasowej w miarę wdrażania nowych zasad w planowaniu – proces wieloletni.
Przeszacowany bilans potrzeb terenowych pod rozwój budownictwa mieszkaniowego w aktach planistycznych gminy i niska
jakość planowania – poprawa w dłuższej perspektywie czasowej w miarę wdrażania nowych zasad w planowaniu – proces
wieloletni.
Brak wymogu zgodności sposobu zagospodarowania terenu na obszarach bez planu miejscowego z polityką przestrzenną gminy
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określoną w studium – w odniesieniu do decyzji wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy – efekt po 2 latach, w
pozostałych przypadkach z dniem wejścia w życie ustawy.
5. Wysokie koszty odszkodowań wypłacanych przez gminy, wpływające na ograniczenia w sporządzaniu planów miejscowych – w
odniesieniu do nowych postępowań zmiana od dnia wejścia w życie ustawy.
6. Wysokie koszty realizacji infrastruktury technicznej i narastanie deficytu finansów gmin – proces wieloletni związany z
wdrożeniem zasady koncentracji zabudowy i eliminacji jej rozpraszania, przebieg tego procesu i jego efekty w znacznym stopniu
zależą od decyzji organów gminy.
7. Niedostateczne wyposażenie w podstawowe usługi i infrastrukturę techniczną (w szczególności terenów przeznaczonych pod
nową zabudowę mieszkaniową) – proces wieloletni uzależniony od zmian w dokumentach planistycznych gminy, sytuacji
finansowej gminy, w tym poziomu uzyskiwanych dochodów.
8. Konflikty przestrzenne i społeczne, związane z lokalizowaniem niektórych rodzajów inwestycji na podstawie decyzji o wz – w
odniesieniu do nowych postępowań zmiana od dnia wejścia w życie ustawy.
9. Niedostatecznie jasne, niektóre z przepisów ustawy, budzące rozbieżności w doktrynie i orzecznictwie – poprawa od dnia
wejścia w życie ustawy.
10. Brak jednoznaczności niektórych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i związane z tym
rozbieżności wykładni tych przepisów w orzecznictwie sądowym i w procesie stosowania prawa przez organy administracji
publicznej, w tym związane z wyrokiem TK (Dz. U. z 2008 r. Nr 123, poz. 803) – poprawa od dnia wejścia w życie ustawy.
11. Zabudowa powstająca na tzw. terenach zalewowych – w odniesieniu do decyzji o warunkach zabudowy efekt po 2 latach –
wyrugowane z systemu prawnego zostaną decyzje o wz, które zostały wydane przed wejściem w życie przepisów dotyczących
obowiązku uzgadniania decyzji z RZGW.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Planuje się, iż najpóźniej po 3 latach od dnia wejścia w życie ustawy dokonane zostaną badania obejmujące wpływ regulacji na:
1) powierzchnię terenów przeznaczonych w studiach oraz planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową, liczba dokonanych na
podstawie przeprowadzonych analiz demograficznych aktualizacji dokumentów planistycznych;
2) liczbę oraz wartość wypłaconych odszkodowań w związku z aktualizacją, uchwaleniem planu miejscowego;
3) koszt 1 m2 wykupu gruntów pod autostrady, drogi ekspresowe, drogi gminne;
4) ceny nieruchomości rolnych, w tym z możliwością zabudowy w oparciu o decyzje o wz i budowlanych (tj. przeznaczonych w
planie miejscowym pod zabudowę);
5) liczbę wydanych decyzji o wz, w tym odsetek decyzji odmownych;
6) średnią wielkość powierzchni obszaru, na którą wydawana będzie decyzja o wz;
7) odsetek pozwoleń na budowę wydanych na podstawie decyzji o wz, w tym na obszarze zurbanizowanym;
8) liczbę i koszty aktualizacji planów miejscowych i studiów;
9) koszty sporządzania nowych planów miejscowych;
10) liczbę oraz koszty przeprowadzonych analiz demograficznych i prognoz finansowych;
11) liczbę planów miejscowych, powierzchnia objęta planami miejscowymi, w tym przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną, wielorodzinną, średnia/przeciętna powierzchnia obszaru objętego planem miejscowym;
12) powierzchnię terenów w planach miejscowych, dla których określono inne przeznaczenie, lub sposób zagospodarowania niż rolny
lub leśny;
13) koszty będące konsekwencją uchwalenia planów miejscowych, tj. koszty wykupu gruntów i realizacji infrastruktury technicznej i
społecznej – przykładowo w kilku gminach;
14) liczbę planów miejscowych, zawierających ustalenia w zakresie scalenia i podziału nieruchomości.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Załącznik nr 1: Klembów, przykład terenów wymagających procedury scalenia i podziału.
Załącznik nr 2: Klembów, przykład przeznaczenia w aktach planistycznych gminy zbyt dużej liczby terenów pod urbanizację.
Załącznik nr 3: Góra Kalwaria, przykład rozproszenia zabudowy.
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Załączn ik

GMINA KLEMBÓW

BRAK ŁADU PRZESTRZENNEGO
ZABUDOWA REALIZOWANA NA TERENACH O ROLNEJ
STRUKTURZE WŁASNOŚCI NIE DOSTOSOWAN EJ DO
WYMOGÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

Oznaczenia:
Tereny objęte mi ejscowymi planami zagospodarowani a
przestrzennego przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową
-

nr l

ZałączniK nr 2
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GMINA KLEMBÓW

ZBYT DUŻA POWIERZCHNIA TERENÓW
PRZEZNACZONYCH W PLANACH
MIEJSCOWYCH POD
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Oznaczenia:

D
D

E:J

Granica administracyjna gminy

Istniejąca zabudowa
Granice działek ewidencyjnych
Granice terenów inwestycyjnych wynikających z obowiązujących mpzp
, Tereny komunikacji
1 Terę ny wód powierzchniowych

, Cmentarze

URBANIZACJĘ

Załącznik

GÓRA KALWARIA
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ROZPROSZONA ZABUDOWA
BRAK ŁADU PRZESTRZENNEGO
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